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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat (Egységes 

szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) 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 Egyetemre 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 logisztika alapképzési szakra vonatkozó ismereteket 
tartalmazza. 

 

1. Általános ismeretek 

 
A Karon meghirdetett szakok honvédtiszti pályára készítenek fel, ezért a 

hallgatók intézményi életében fontos szerepet kap a nemzeti tisztképzés 

hagyománya és értéke, a katonai rendtartás és a fegyelem. A hallgatók a 

hadtudományi, katonai műszaki tudományi, biztonságpolitikai, vezetési és 

szervezési ismereteken túl a szaktól függően széles körű társadalomtudományi, 

természettudományi, műszaki, matematikai, informatikai és jogi ismereteket 

szereznek. NATO- és EU-tagságunk, valamint a nemzetközi békeműveletekben 

való részvételünk kiemelt jelentőségűvé teszi a szakmai idegen nyelvi képzést. A 

katonai pályára való felkészítés fontos része a hallgatók folyamatos testi-fizikai 

edzése, amelynek során nagy szerepet kapnak az önvédelmi és a katonai sportok. 

Az NKE HHK-n katonai alapképzésben csak honvéd tisztjelöltként lehet 

tanulni. A honvéd tisztjelölt hallgatók jogállását a honvédek jogállásáról 

szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, 

továbbá a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CXXXII. törvény szabályozza. Honvéd tisztjelölt hallgató az, aki a tiszti 

pályát hivatásának választja, és a sikeres felvételit követően a honvédséggel 

kötött ösztöndíjszerződés alapján, a választott szak teljes idejű képzése 

alatt a Magyar Honvédséggel honvéd tisztjelölti szolgálati viszonyban van. 



A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személlyel a Honvéd Vezérkar főnöke 

köt ösztöndíjszerződést. Az ösztöndíjszerződés megkötésének napjával a honvéd 

tisztjelölt a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati jogviszonyt létesít, és az Magyar 

Honvédség Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) állományába kerül. A 

honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy a honvédtiszti 

alapképzés alatt a Magyar Honvédséggel tisztjelölti szolgálati jogviszonyban, a 

katonai felsőoktatási intézménnyel pedig ezzel egyidejűleg hallgatói jogviszonyban 

áll. A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy 

honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, továbbá a honvéd 

tisztjelölt a hivatásos állományba vételét követően, legalább a honvédtiszti 

alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban köteles a Honvédségnél 

szolgálatot teljesíteni. A Magyar Honvédség az ösztöndíjszerződés megkötésével 

arra vállal kötelezettséget, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait 

támogatja, továbbá hogy a tanulmányait eredményesen befejező honvéd tisztjelölt 

a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományába kerül felvételre, és őt a Magyar 

Honvédség megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja. 

A Magyar Honvédséggel ösztöndíjszerződést kötő hallgató (honvéd tisztjelölt 

hallgató) a felsőoktatási intézményben a vonatkozó jogszabály szerinti ellátásban 

(ruházat, élelmezés, elhelyezés, orvosi ellátás stb.), rendszeres havi 

alapilletményben, a tanulmányi átlageredménytől függő tanulmányi- és egyéb 

pótlékban, továbbá a tanulmányokhoz szükséges tankönyv-, tanszer-támogatásban 

részesül. 

A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy tisztjelölti állományba 

történő felvétele az ösztöndíjszerződés megkötésével történik. Honvédtiszti 

alapképzésben ösztöndíjszerződés megkötése nélkül hallgatói jogviszony nem 

létesíthető, és nem tartható fenn. Az MH LZ ruházattal és egyéb szükséges 

anyagokkal felszereli a hallgatókat. 

A honvéd tisztjelölt részére a kollégiumi elhelyezés kötelező. A kollégiumot a 

katonai rendtartás szabályainak megfelelően csak engedéllyel hagyhatják el. 

2. Katonai logisztika alapképzési szak képzési és kimeneti 
követelményei 

Az alapképzési szak megnevezése: katonai logisztika (Military Logistics) 



Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 

oklevélben szereplő megjelölése: 

− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

− szakképzettség: katonai logisztikai vezető (zárójelben megjelölve a 

specializációt) 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Logistic Leader 

− választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechnikai 

(Military Supply, Military Movement and Transportation, Maintenance). 

Képzési terület: államtudományi 

A képzési idő félévekben: 8 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit 

− A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 60 

kredit 

− A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit 

− A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 

12 kredit 

− A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 

− Az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában - beleértve a képzés 

szemináriumi gyakorlatait is – a gyakorlati ismeretek minimális 

kreditértéke a teljes képzési időre számítva: 96 kredit 

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai 

kompetenciák: 

A képzés célja a Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai 

logisztikai vezetők (honvédtisztek) képzése, akik a megszerzett általános- és 

speciális katonai ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek 

vezetésére, harcászati szintű logisztikai támogatási (anyagellátási, közlekedési és 

fenntartási) folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, 

nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa 

elhárítási-, béketámogatási és háborús műveletekben egyaránt. Mindezeken túl 

kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, a továbbképző tanfolyamok 

ismeretanyagával kiegészítve a képzés második ciklusban történő folytatásához. A 

képzés egésze felkészít a közszolgálati életpályára. 

 



Az alapképzési szakon végzettek ismerik: 

− a közigazgatás felépítését és működését; 

− a modern haderő értékeit és funkcióit; 

− a választott specializációjuknak, várható beosztásuknak megfelelő 

általános katonai és katonai szakmai alkalmazási elveket; 

− az alárendelt katonai szervezet működése bonyolult helyzetekben történő 

eredményes biztosításának elméleti és gyakorlati módszereit; 

− a katonai alegységek alkalmazásának elveit; 

− a harcászati szintű katonai logisztikai támogatási feladatok, folyamatok 

elveit és végrehajtásának gyakorlati módszereit; 

− a rendszeresített haditechnikai eszközök alkalmazásának és 

fenntartásának tervezését, szervezését, irányítását és ellenőrzését; 

− a katonai logisztikai alegységek kiképzésének, felkészítésének, 

vezetésének elveit és feladatait; 

− a választott specializációjuknak megfelelően a katonai műveletek 

végrehajtásához biztosított polgári, szövetséges és harmadik fél által 

biztosított logisztikai erőforrások és eszközök igénybevételének 

szabályait; 

− a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát. 

 

Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 

− a közszolgálat más területeivel való együttműködésre; 

− a logisztikai alegységek vezetésére; 

− a harcászati szintű törzsekben szakmai feladatok ellátására, logisztikai 

döntések előkészítésére; 

− választott specializációjuknak megfelelő szaktiszti beosztások ellátására; 

− hazai és nemzetközi környezetben a harcászati szintű anyagellátási, 

katonai közlekedési, üzemfenntartási feladatok vezetésére békében és a 

békétől eltérő helyzetekben egyaránt; 

− a megszerzett elméleti tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a 

probléma megoldó technikák használatára; 



− a logisztikai alegységek, a logisztikai folyamatok tervezéséhez, 

szervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges okmányok, 

dokumentumok kidolgozására, valamint vezetésére. 

 
Hadtáp specializáción továbbá: 

Az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik 

birtokában az ellátó szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai 

végrehajtásának vezetésére. A katonai gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás 

tervezésére, szervezésére, vezetésére, nemzeti és többnemzeti 

környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, 

béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt. 

Katonai közlekedési specializáción továbbá: 
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a 

katonai közlekedési, mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, 

szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek alaprendeltetéséből 

fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére nemzeti és többnemzeti 

környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, 

béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt. 

Haditechnikai specializáción továbbá: 
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a 

választott specializációnak megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti 

beosztásokban – nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, 

válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató és háborús 

műveletekben egyaránt – a haditechnikai biztosítás szakirányú feladatai 

végrehajtásának tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére. 

 

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 

− kreativitás, rugalmasság, problémamegoldó készség; 

− vezetői és együttműködési készség; 

− nemzeti és katonai hagyományok tisztelete; 

− a minőségi munka iránti igényesség; 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 

− tervezői és szervezői készség; 



− az általános katonai és speciális logisztikai ismeretek megismerésére való 

törekvés; 

− az alárendeltek teljesítmény értékelésének képessége; 

− alaposság és feladatmegoldó képesség; 

− a parancsnoki, vezetői beosztás és a szakmai feladatok többnemzeti 

környezetben történő ellátását biztosító angol szaknyelvi készségek; 

− kiváló mentális és fizikai állapot; 

− a szakalegységek és katonai logisztikai folyamatok irányításának 

készsége; 

− jó kommunikációs készség, az elsajátított média ismeretek alkalmazásnak 

képessége. 

 

Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó 

ismeretkörök: 

Alapozó ismeretek: 81-99 kredit 
Közszolgálati ismeretek, (rendészet elmélete és rendészeti 

eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, alkotmányjog, állam 

szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati életpályák, 

közszolgálati gyakorlat, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási 

funkciók és működés, általános politológia, általános szociológia, vezetés- 

és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és 

államháztartástan), katonai vezetői alapismeretek, természettudományi- 

és társadalomtudományi alapismeretek (az ismeretkörök tartalmazzák a 

közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát); 

 
Szakmai törzsanyag: 85-103 kredit 
− Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 61-73 kredit 

Mechanika, anyagtudomány, békefenntartói alapismeretek, logisztikai 

támogatás, anyagmozgatás-raktározás szervezése, katonai szállítások 

alapjai, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai eszközök, 

védelemgazdaságtan, döntés-előkészítési módszerek. 

− Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 24-30 kredit 

a) hadtáp specializáción: államháztartási számvitel, katonai pénzügyek, 

katonai ellátás-szolgáltatásmenedzsment, szakági ellenőrzés-elemzés, 

hadtáp szakharcászat; 



b) katonai közlekedési specializáción: katonai közlekedési üzemtan, 

közlekedési hálózatok, közlekedési technika, közlekedési folyamatok 

szabályozási rendszere, katonai szállító járművek; 

c) haditechnikai specializáción: hő- és áramlástani rendszerek, 

gépelemek, haditechnikai eszközök anyagismerete, műszaki 

kommunikáció, műhelytechnológiák, karbantartás és javítás 

szervezése. 

Differenciált szakmai ismeretek: 46-60 kredit 
a) hadtáp specializáción: hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtápanyag 

ismeretek, üzemanyag ellátás, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, humán- 

és térképanyag ellátás, katonai logisztikai informatikai modulok, ellátó 

alegységek vezetése. 

b) katonai közlekedési specializáción: közlekedési-szállító alegységek 

műveleti alkalmazása, katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, 

szállító alegység vezetése, katonai közlekedési informatika. 

c) haditechnikai specializáció 

− páncélos- és gépjármű-technikai modulon: katonai műveletek 

páncélos és gépjármű-technikai biztosítása, javító szakalegységek 

vezetése, rendszerben tartás, belsőégésű motorok, járművek 

szerkezete; 

− fegyverzettechnikai modulon: katonai műveletek fegyverzettechnikai 

biztosítása, fegyverzettechnikai eszközök rendszerbentartása, 

fegyverzettechnikai rendszerek, szakalegységek vezetése. 

 

Szakmai gyakorlat: 

A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. 

szemeszterben, két hetes időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai 

szervezeteinél, választott szaknak, illetve specializációnak megfelelő feladattal 

hajtják végre. A második szakmai gyakorlatot az alapképzés 7. szemeszterében, 

vagy azt követően specializációnak megfelelő feladattal katonai szervezetnél hajtják 

végre, két hét időtartamban. A harmadik szakmai gyakorlat az alapképzés 8. 

szemeszterében történik, egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az 

első tiszti beosztásra való felkészítést is jelenti. 

 



 

Idegen nyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább 

legalább STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A szak tanóra-, kredit- és vizsgaterv 
Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (hadtáp specializáció) 

 



 

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (katonai közlekedési specializáció) 

 



 

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (haditechnikai specializáció,  

páncélos és gépjárműtechnikai modul) 

 

 

 

 



 

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv (haditechnikai specializáció, fegyverzettechnikai modul) 

 
 

 



4. A szak specializációinak előtanulmányi rendje 

Hadtáp specializáció előtanulmányi rendje 

Kódszám Tantárgy
HÖLHB24 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II. HÖLHB23 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata I.
KAL6B02 Az állam szervezete KAL6B01 Alkotmányjog
RRVTB03 Közös közszolgálati gyakorlat RRVTB01 Vezetés- és szervezéselmélet
H925B12 Matematika KLV II. H925B11 Matematika KLV I.
HLHAB12 Közgazdaságtan II. HLHAB11 Közgazdaságtan I.
HLHTB01 Mechanika I. H925B11 Matematika KLV I.
HLKOB01 Döntéselőkészítési módszerek H925B12 Matematika KLV II.

H925B12 Matematika KLV II.
HLHTB01 Mechanika I. 

HLHAB32 Katonai logisztikai gazdálkodás II. HLHAB31 Katonai logisztikai gazdálkodás I.
HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai HÖSHM21 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II.
HGEOB007 Katonai tereptan I. HGEOB006 Térképészeti ismeretek
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I. HLHTB01 Mechanika I. 
HLHAB13 Védelemgazdaságtan és gazdasági biztonság HLHAB12 Közgazdaságtan II.
HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLKOB04 Anyagmozgatás-raktározás HLKOB02 Csomagolástechnika
HLHTB07 Üzemfenntartás HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I
HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II

HLHAB24 Számvitel alapjai HLHAB11 Közgazdaságtan I.
HLHAB22 Pénzügyi alapismeretek HLHAB12 Közgazdaságtan II.
HLHAB23 Államháztartási és katonai pénzügyi ismeretek HLHAB22 Pénzügyi alapismeretek
HLHAB25 Költségvetési számvitel HLHAB24 Számvitel alapjai

HLHAB20 Statisztika alapjai
HLHAB24 Számvitel alapjai

HLHAB47 Hadtáp szakharcászat I. HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I.
HLHAB48 Hadtáp szakharcászat II. HLHAB47 Hadtáp szakharcászat I.

HGEOB008 Katonai tereptan II. HGEOB007 Katonai tereptan I.
HLHAB53 Katonai gazdálkodás GA HLHAB23 Államháztartási és katonai pénzügyi ismeretek
HLHAB54 Hadtáp szakellenőrzés HLHAB53 Katonai gazdálkodás GA
HLHAB51 Hadtáp szaktechnikai eszközök HLHTB06 Logisztikai szaktechnikai eszközök

HLHTB03 Anyagtudomány
HLKOB04 Anyagmozgatás-raktározás

HLHAB16 Katonai erőforrás- és környezetgazdaságtan HLHAB13 Védelemgazdaságtan és gazdasági biztonság
HLHAB51 Hadtáp szaktechnikai eszközök
HLHAB52 Hadtáp anyagismeret és gyártástechnológia
HLHAB51 Hadtáp szaktechnikai eszközök
HLHAB52 Hadtáp anyagismeret és gyártástechnológia
HLHAB51 Hadtáp szaktechnikai eszközök
HLHAB52 Hadtáp anyagismeret és gyártástechnológia

HLHAB44 Béketámogató műveletek logisztikai támogatása HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása
HLHAB45 Katonai logisztikai informatikai modulok HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása

HLHAB48 Hadtáp szakharcászat II.
HLHAB51 Hadtáp szaktechnikai eszközök
HLHAB27 Katonai ellátás- és szolgáltatásmenedzsment
HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása
HLHAB52 Hadtáp anyagismeret és gyártástechnológia

HLHAB15
Gazdaságpolitika és az államháztartás nagy újraelosztó-
rendszerei

HLHAB12
Közgazdaságtan II.

HLHAB14 Világgazdaság rendszerének működési alapjai GA HLHAB12 Közgazdaságtan II.
HLHAB21 Gazdaságstatisztika HLHAB20 Statisztika alapjai

Kódszám Tanulmányi terület/tantárgy
ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG

Ellátó alegységek vezetése

Pénzügyi gazdasági elemzés

Ruházati ellátás

Üzemanyag ellátás

Hadtáp anyagismeret és gyártástechnológia

HLHAB46

HLHAB55

HLHAB56

HLHAB57

HLHTB02

HLHTB06

HLHTB05

Élelmezési ellátás

HLHAB26

Mechanika II.

Logisztikai szaktechnikai eszközök

Műszaki alapismeretek II.

HLHAB52

 



 

 Katonai közlekedés specializáció előtanulmányi rendje 

Kódszám Tantárgy
HÖLHB24 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II. HÖLHB23 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata I.
KAL6B02 Az állam szervezete KAL6B01 Alkotmányjog
RRVTB03 Közös közszolgálati gyakorlat RRVTB01 Vezetés- és szervezéselmélet
H925B12 Matematika KLV II. H925B11 Matematika KLV I.
HLHAB12 Közgazdaságtan II. HLHAB11 Közgazdaságtan I.
HLHTB01 Mechanika I. H925B11 Matematika KLV I.
HLKOB01 Döntéselőkészítési módszerek H925B12 Matematika KLV II.

H925B12 Matematika KLV II.
HLHTB01 Mechanika I. 

HLHAB32 Katonai logisztikai gazdálkodás II. HLHAB31 Katonai logisztikai gazdálkodás I.
HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai HÖSHM21 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II.
HGEOB007 Katonai tereptan I. HGEOB006 Térképészeti ismeretek
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I. HLHTB01 Mechanika I. 
HLHAB13 Védelemgazdaságtan és gazdasági biztonság HLHAB12 Közgazdaságtan II.
HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLKOB04 Anyagmozgatás-raktározás HLKOB02 Csomagolástechnika
HLHTB07 Üzemfenntartás HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I
HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II

HLKOB12 Katonai szállító járművek I HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.
HLKOB13 Katonai szállító járművek II. HLKOB12 Katonai szállító járművek I.
HLKOB11 Közlekedési folyamatok szabályozási rendszere II. HLKOB10 Közlekedési folyamatok szabályozási rendszere I.
HLKOB14 Katonai közlekedés üzemtana HLKOB03 Katonai szállítások alapjai
HLKOB15 Közlekedési technika HLKOB03 Katonai szállítások alapjai
HLKOB16 Szállítási technológiák HLKOB10 Közlekedési folyamatok szabályozási rendszere I.
HLKOB22 Közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása I HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II
HLKOB24 Katonai szállításszervezés I. HLKOB16 Szállítási technológiák
HLKOB20 Közlekedési folyamatok szabályozási rendszere III. HLKOB11 Közlekedési folyamatok szabályozási rendszere II.
HLKOB23 Közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása II HLKOB22 Közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása I
HLKOB25 Katonai szállításszervezés II HLKOB24 Katonai szállításszervezés I.
HLKOB27 Szállító alegységek vezetése II. HLKOB26 Szállító alegységek vezetése I
HLHAB63 Katonai gazdálkodás KÖ HLKOB26 Szállító alegységek vezetése I
HLHAB64 Világgazdaság rendszerének működési alapjai KO HLHAB12 Közgazdaságtan II.

HLHTB06

Kódszám Tanulmányi terület/tantárgy
ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG

HLHTB05

Mechanika II.

Logisztikai szaktechnikai eszközök

Műszaki alapismeretek II.

HLHTB02

 



 Haditechnikai specializáció, páncélos és gépjárműtechnikai modul 

előtanulmányi rendje 

Kódszám Tantárgy
HÖLHB24 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II. HÖLHB23 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata I.
KAL6B02 Az állam szervezete KAL6B01 Alkotmányjog
RRVTB03 Közös közszolgálati gyakorlat RRVTB01 Vezetés- és szervezéselmélet
H925B12 Matematika KLV II. H925B11 Matematika KLV I.
HLHAB12 Közgazdaságtan II. HLHAB11 Közgazdaságtan I.
HLHTB01 Mechanika I. H925B11 Matematika KLV I.
HLKOB01 Döntéselőkészítési módszerek H925B12 Matematika KLV II.

H925B12 Matematika KLV II.
HLHTB01 Mechanika I. 

HLHAB32 Katonai logisztikai gazdálkodás II. HLHAB31 Katonai logisztikai gazdálkodás I.
HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai HÖSHM21 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II.
HGEOB007 Katonai tereptan I. HGEOB006 Térképészeti ismeretek
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I. HLHTB01 Mechanika I. 
HLHAB13 Védelemgazdaságtan és gazdasági biztonság HLHAB12 Közgazdaságtan II.
HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLKOB04 Anyagmozgatás-raktározás HLKOB02 Csomagolástechnika
HLHTB07 Üzemfenntartás HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I
HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II

HLHTB08 Hő- és áramlástani rendszerek I. HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB10 Haditechnikai eszközök anyagismerete HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB11 Gépelemek HLHTB05 Műszaki alapismeretek II.
HLHTB14 Karbantartás és javítás szervezés HLHTB07 Üzemfenntartás
HLHTB12 Műszaki kommunikáció HLHTB05 Műszaki alapismeretek II.
HLHTB09 Hő- és áramlástani rendszerek II. HLHTB08 Hő- és áramlástani rendszerek I.
HLHTB13 Műhelytechnológiák HLHTB10 Haditechnikai eszközök anyagismerete
HLHTB30 Javító szakalegységek vezetése HLHTB14 Karbantartás és javítás szervezés
HLHTB31 Rendszerben tartás I. HLHTB13 Műhelytechnológiák

HLHTB11 Gépelemek
HLHTB09 Hő- és áramlástani rendszerek II.

HLHTB34 Járművek szerkezete I. HLHTB11 Gépelemek
HLHTB11 Gépelemek
HLHTB09 Hő- és áramlástani rendszerek II.

HLHTB37 Katonai műveletek páncélos és gépjárműtechnikai biztosítása HLHTB30 Javító szakalegységek vezetése
HLHTB38 Szakmai szabályismeret (pc) HLHTB30 Javító szakalegységek vezetése
HLHTB32 Rendszerben tartás II. HLHTB31 Rendszerben tartás I.
HLHTB35 Járművek szerkezete II. HLHTB34 Járművek szerkezete I.

HLHTB36 Üzemanyag ellátó rendszerek

Belsőégésű motorok

Mechanika II.

Logisztikai szaktechnikai eszközök

Műszaki alapismeretek II.

HLHTB02

HLHTB06

HLHTB05

HLHTB33

Kódszám Tanulmányi terület/tantárgy
ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG

 

 

 

 

 



Haditechnikai specializáció, fegyverzettechnikai modul előtanulmányi rendje 

Kódszám Tantárgy
HÖLHB24 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II. HÖLHB23 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata I.
KAL6B02 Az állam szervezete KAL6B01 Alkotmányjog
RRVTB03 Közös közszolgálati gyakorlat RRVTB01 Vezetés- és szervezéselmélet
H925B12 Matematika KLV II. H925B11 Matematika KLV I.
HLHAB12 Közgazdaságtan II. HLHAB11 Közgazdaságtan I.
HLHTB01 Mechanika I. H925B11 Matematika KLV I.
HLKOB01 Döntéselőkészítési módszerek H925B12 Matematika KLV II.

H925B12 Matematika KLV II.
HLHTB01 Mechanika I. 

HLHAB32 Katonai logisztikai gazdálkodás II. HLHAB31 Katonai logisztikai gazdálkodás I.
HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai HÖSHM21 Harcászat és katonai műveletek elmélete és gyakorlata II.
HGEOB007 Katonai tereptan I. HGEOB006 Térképészeti ismeretek
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I. HLHTB01 Mechanika I. 
HLHAB13 Védelemgazdaságtan és gazdasági biztonság HLHAB12 Közgazdaságtan II.
HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLKOB04 Anyagmozgatás-raktározás HLKOB02 Csomagolástechnika
HLHTB07 Üzemfenntartás HLHAB40 Logisztikai támogatás alapjai

HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB04 Műszaki alapismeretek I.

HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II HLHAB41 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I
HLHAB43 Lövészdandár logisztikai támogatása HLHAB42 Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II

HLHTB08 Hő- és áramlástani rendszerek I. HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB10 Haditechnikai eszközök anyagismerete HLHTB02 Mechanika II.
HLHTB11 Gépelemek HLHTB05 Műszaki alapismeretek II.

HLHTB07 Üzemfenntartás
HLHTB06 Logisztikai szaktechnikai eszközök

HLHTB12 Műszaki kommunikáció HLHTB05 Műszaki alapismeretek II.
HLHTB09 Hő- és áramlástani rendszerek II. HLHTB08 Hő- és áramlástani rendszerek I.
HLHTB13 Műhelytechnológiák HLHTB10 Haditechnikai eszközök anyagismerete
HLHTB60 HLHTB11 Gépelemek

HLHTB12 Műszaki kommunikáció
HLHTB11 Gépelemek
HLHTB09 Hő- és áramlástani rendszerek II.
HLHTB12 Műszaki kommunikáció
HLHTB11 Gépelemek
HLHTB09 Hő- és áramlástani rendszerek II.
HLHTB12 Műszaki kommunikáció
HLHTB14 Karbantartás és javításszervezés
LHHAB41 Lövészzászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása II.
HLHTB14 Karbantartás és javításszervezés
HLHTB13 Műhelytechnológiák
HLHTB12 Műszaki kommunikáció

HLHTB63 Fegyverzettechnikai rendszerek IV. HLHTB60 Fegyverzettechnikai rendszerek I.
HLHTB65 Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása II. HLHTB64 Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása I.
HLHTB67 Fegyverzettechnikai eszközök üzembentartása II. HLHTB66 Fegyverzettechnikai eszközök üzembentartása I.

HLHTB66 Fegyverzettechnikai eszközök üzembentartása I.
HLHTB14 Karbantartás és javításszervezés

Kódszám Tanulmányi terület/tantárgy
ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG

Fegyverzettechnikai rendszerek I.

Mechanika II.

Logisztikai szaktechnikai eszközök

Műszaki alapismeretek II.

HLHTB02

Fegyverzettechnikai rendszerek II.

Karbantartás és javításszervezés

Szakalegységek vezetése

Fegyverzettechnikai eszközök üzembentartása I.

Fegyverzettechnikai rendszerek III.

Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása I.

HLHTB06

HLHTB05

HLHTB68

HLHTB14

HLHTB61

HLHTB62

HLHTB64

HLHTB66

 

 

Megjegyzés: Az előtanulmányi követelmények 2016 őszén változni fognak. 



5. A specializációra való kerülés feltételei 

A katonai logisztika alapképzési szak, nappali munkarendre a jelentkezés és a 

felvételi a katonai logisztika alapképzési szakra történik. A hallgatók a 4. félév 

végén a Magyar Honvédség igényei alapján - adottságaik és képességeik figyelembe 

vételével - specializáción folytatják tanulmányaikat. 

A specializációk: Hadtáp (Military Supply) 

Katonai Közlekedési (Military Movement and Transportation) 

Haditechnikai (Maintenance) 

− Páncélos és gépjárműtechnikai modul; 

− Fegyverzettechnikai modul. 

6. A kritérium követelmények 

 

Szigorlat 

Katonai vezetői ismeretek (HGEOB06) szigorlat ismeretanyaga: 

Katonai testnevelés HKTSB01 2 
Harcászati modul 

(alapkiképzés) 
HGEOB02 8 

Fegyverzeti és szakcsapat modul HGEOB03 5 
Lövészeti felkészítés HGEOB04 4 

Szabályismereti modul HGEOB05 5 
Összesen 24 

 

Idegen nyelv 

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú 

(B2) komplex típusú katonai szakmai, vagy STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-

bizonyítvány szükséges. Idegen nyelv tantárgyból mindazok, akik nem 

rendelkeznek a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi 

vizsgával, minden félévben kötelesek aláírást szerezni. 

    

Testnevelés 

A honvédtiszt-képzésben részt vevők azokban a félévekben, amikor a tantervben 

a testnevelés tantárgy nem kredittel elismerten szerepel, kötelesek a 



követelményeket teljesíteni, illetve aláírást szerezni és az előírt számonkérést 

eredményesen teljesíteni. 

   

 Tantárgykód Tantárgynév Teljesítendő 
1 HKTSB02 Katonai Testnevelés II. 2.félév 
2 HKTSB03 Katonai Testnevelés III. 3.félév 
3 HKTSB04 Katonai Testnevelés IV. 4.félév 
4 HKTSB05 Katonai Testnevelés V. 5.félév 
5 HKTSB06 Katonai Testnevelés VI. 6.félév 
6 HKTSB07 Katonai Testnevelés VII. 7.félév 
7 HKTSB08 Katonai Testnevelés VIII. 8.félév 

    

Szakmai gyakorlat 

A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. 

szemeszterben, két hetes időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai 

szervezeteinél, választott szaknak, illetve specializációnak megfelelő feladattal 

hajtják végre. A második szakmai gyakorlatot az alapképzés 7. szemeszterében, 

vagy azt követően specializációú feladattal katonai szervezetnél hajtják végre, két 

hét időtartamban.  A harmadik szakmai gyakorlat az alapképzés 8. szemeszterében 

történik, egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az első tiszti 

beosztásra való felkészítést is jelenti. 

7. A végbizonyítvány (abszolutórium) követelményei 

Végbizonyítványt (abszolutóriumot) kell annak a hallgatónak kiállítani, aki a 

tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai 

gyakorlatot, a képzési és kimeneti követelményekben és a tantervben előírt 

krediteket, kritérium-követelményeket a szakdolgozat/diplomamunka kreditjei 

kivételével teljesítette. Végbizonyítványt az a hallgató kaphat, aki az oklevélhez 

előírt kreditmennyiség kétharmadát az Egyetemen teljesítette. A végbizonyítvány 

(abszolutórium) igazolását a leckekönyv tartalmazza 

8. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei 

A szakdolgozat a specializációhoz kapcsolódó feladat, amely a hallgató 

tanulmányaira támaszkodva, témavezető irányításával egy félév alatt elvégezhető, 



és igazolja azt, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag 

gyakorlati alkalmazásában, és szakmai irányítással képes a témához kapcsolódó 

szakirodalom feldolgozására, továbbá képes az elvégzett munka és az eredmények 

szakszerű összefoglalására. A szakdolgozat eredményes megvédéséhez rendelt 

kreditek száma 10 kredit. 

A szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és formai követelményeit a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat (Egységes szerkezetben a 

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

módosító rendelkezéseivel) 5. sz. melléklet: A szakdolgozatok, diplomamunkák 

készítésének szabályai (88. oldal) tartalmazza. 

Elérhetősége: http://uni-nke.hu/uploads/media_items/tanulmanyi-es-

vizsgaszabalyzat_-hataly-2016_-ii_-1-tol.original.pdf 

A záróvizsgák tartalmi követelményei 

A záróvizsga a katonai logisztika alapszak oklevelének megszerzéséhez 

szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és 

értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei 

− A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, legalább 230 kreditpont 

összegyűjtése; 

− Szakmai (csapat-) gyakorlatok eredményes végrehajtása; 

− Szakdolgozat elkészítése, amelyet a témavezető bírálatra alkalmasnak 

tart; 

− Az óra- és vizsgatervben meghatározott kritériumkövetelmények 

teljesítése. 

A záróvizsga részei 

− A szakdolgozat megvédése; 

− Szóbeli vizsga a tantervben meghatározott tárgyakból, tantárgyrészekből, 

amelyek legalább 15, legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyag 

számonkérését jelentik; 

− A szóbeli záróvizsgát az a hallgató kezdheti meg, aki szakdolgozatát 

eredményesen megvédte. 



 

Záróvizsga tantárgyak 

Katonai közlekedési specializáció vizsgatárgyi 

− Katonai műveletek logisztikai támogatása (10 kr.): 

• Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I-II. (6 kr.), 

• Lövészdandár logisztikai támogatása (4 kr.), 

− Katonai közlekedés-szállítás (19 kr.): 

• Közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása I-II. (9kr.); 

• Katonai szállításszervezés I-II. (10 kr.); 

Hadtáp specializáció vizsgatárgyai 

− Katonai műveletek logisztikai támogatása (10 kr.): 

• Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I-II. (6 kr.), 

• Lövészdandár logisztikai támogatása (4 kr.), 

− Katonai ellátás (16 kr.): 

• Élelmezési ellátás (4 kr.), 

• Üzemanyag ellátás (5 kr.),  

• Ruházati ellátás (4 kr.),  

• Ellátó alegységek vezetése (3 kr.) 

 Haditechnikai specializáció, páncélos és gépjárműtechnikai modul 

vizsgatárgyai 

− Katonai műveletek logisztikai támogatása (10 kr.): 

• Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I-II. (6 kr.), 

• Lövészdandár logisztikai támogatása (4 kr.), 

− Szakmai ismeretek (10kr.): 

• Rendszerben tartás I. (6 kr.) 

• Rendszerben tartás II. (4 kr.) 

 Haditechnikai specializáció, fegyverzettechnikai moduln specializáció 

vizsgatárgyai: 

− Katonai műveletek logisztikai támogatása (10 kr.): 

• Lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása I-II. (6 kr.), 

• Lövészdandár logisztikai támogatása (4 kr.), 

− Szakmai ismeretek (20 kr.):   

• Katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása I-II (11 kr.) 

• Fegyverzettechnikai eszközök üzembentartása I-II. (9 kr.) 



9. A záróvizsga eredmény megállapításának módja 

A záróvizsga érdemjegyét a kapott osztályzatok számtani átlaga adja. Bármelyik 

elem vizsgatételére kapott elégtelen osztályzat esetében a záróvizsga értékelése 

elégtelen.  

A több elemből álló záróvizsga esetén az egyes elemeket külön érdemjeggyel kell 

értékelni.  

Általában a záróvizsga eredményét – amelynek kiszámítási módja az ajánlott 

tanterv által meghatározottan eltérő lehet – a részeredményeinek egyszerű átlaga 

képezi, az alábbiak szerint: 

ZvÖ=(SzD + Zv) / 2 

Azaz a záróvizsga összesített eredménye a szakdolgozatra/diplomamunkára 

adott egy osztályzat, a záróvizsga szóbeli részére (a több elemből álló záróvizsga 

esetén az elemek értékelésének egész számra kerekített átlaga) adott egy osztályzat 

összegének egyszerű átlaga.  

Sikeres a záróvizsga, amennyiben valamennyi vizsgarész minősítése legalább 

elégséges. Elégtelen a záróvizsga, amennyiben a hallgató a szakdolgozatát 

(diplomamunkáját) nem tudta megvédeni, illetve a záróvizsga tételek bármelyik 

altételére elégtelen választ ad. Sikertelen szakdolgozatvédés esetén a jelölt nem 

kezdheti meg a szóbeli elméleti záróvizsgarészt. 

 

10. Az oklevél minősítésének összetevőit és kiszámításának 
módja 

Az oklevél kiadásának feltétele 

− az eredményes záróvizsga; 

− nyelvvizsga-követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű 

államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) 

komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges. 

 

Az oklevél minősítésének megállapítása 

Az oklevél minősítését, a hatályos TVSZ 54. § (5) pontja szerint, az alábbiak 

egyszerű átlaga adja meg:  



− a szakdolgozat védésére adott osztályzat;  

− a záróvizsga szóbeli részére adott (több elemből álló vizsga esetén az 

elemekre adott osztályzatok átlaga egész számra kerekítve) egy 

osztályzat;  

− a teljesített félévek (két tizedesig kifejezett) tanulmányi átlagai átlaga 

egész számra kerekítve:  

(SZD + ZV + ((Á1+…+Án)/n) / 3 

 

11. A tanulmányi ügyek intézési rendje, a félfogadási idő 

A honvéd tisztjelöltek, tanulmányaikkal kapcsolatos ügyekben, az egyetemi 

tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján, a kari tanulmányi ügyintéző és a szak-, és 

specializáció-felelősök járnak el. 

  

Szakfelelős: Dr. habil. Horváth Attila 
alezredes egyetemi docens 

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

Hadtáp specializáció: Dr. Pohl Árpád ezredes egyetemi docens 

Katonai közlekedési specializáció: Dr. habil. Horváth Attila alezredes egyetemi docens 

Haditechnikai specializáció: Dr. Gyarmati József  alezredes egyetemi docens 
 

12. A hallgatói jogorvoslat rendje 

A hallgatói jogorvoslat rendjét részletesen szabályozza a: 

„Szabályzat a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a 

hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói 

jogorvoslat rendjére” egyetemi szintű szabályzó. Fellelhető: http://www.uni-

nke.hu/uploads/media_items/a-hallgatoi-jogok-gyakorlasanak-szabalyzata_-hataly-2016_-

ii_-1-tol-1.original.pdfA 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 (HJB). A HTVSZÜB első 

fokon hozott döntését a HJB másodfokon bírálja el. 



 

13. Egyéb információk 

A szak-/specializáció-felelősök, illetve a tantárgyfelelősök a specializáció indítása 

előtt legalább egy hónappal biztosítják, hogy a hallgatók megismerhessék az adott 

képzési szak (szakirány, specializáció) 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, 

specializáció aktuális órarendjét. 


