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Nappali képzések 

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

 

Jelmagyarázat 

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 
 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma 
Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi vizsgakövetelmények 
Képz. 

terület 

Pontsz. fels. 

okl. 

IGEN/NEM 

A N A 
katonai 

logisztika(2)(6)(8)(9) 
támogatott 8 25 < 35 alkalmassági vizsga (Alk) és 

kettőt kell választani: belügyi rendészeti 

ismeretek v. katonai alapismeretek v. magyar 

nyelv és irodalom v. matematika v. 

történelem 

KRK I 

A N A 
katonai 

üzemeltetés(3)(6)(8)(9) 
támogatott 8 25 < 35 KRK I 

A N A 
katonai 

vezetői(1)(6)(7)(8)(9) 
támogatott 8 40 < 50 KRK I 

 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/gyakori_kerdesek/jelmagyarazat
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=8667&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=8667&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A-103
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A-103
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A746
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A746
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=12831&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=12831&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A-104
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A-104
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A746
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A746
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=133&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=133&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A-102
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A-102
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A731
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A731
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A1052


Részidős képzések 

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

 

Jelmagyarázat 

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 
 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma 
Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi vizsgakövetelmények 
Képz. 

terület 

Pontsz. fels. 

okl. 

IGEN/NEM 

A L A nemzetbiztonsági(4)(5)(10) támogatott 6 8 < 17 

alkalmassági vizsga (Alk) és 

kettőt kell választani: belügyi rendészeti 

ismeretek v. katonai alapismeretek v. 

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 

történelem 

KRK I 

 

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

(2) Választható specializációk: haditechnikai, hadtáp, katonai közlekedési. 

(3) Választható specializációk: híradó, katonai informatika, katonai repülőműszaki, rádióelektronika felderítő és elektronika hadviselés, 

repülésirányító. 

(4) Választható specializációk: katonai, polgári. 

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a beiratkozást követően 

ismertetett ütemezésnek megfelelően kerül sor. 

(6) Polgári jelentkezők részére. 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/gyakori_kerdesek/jelmagyarazat
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=275&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=275&elj=16a
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A752
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/%21IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=844&elj=16a#lab_844_A752


(7) A szemüveg (kontaktlencse) viselése, valamint a "korlátozottan alkalmas" minősítés kizáró ok. 

(8) A szakra angol nyelvből szerzett állami vagy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkezők jelentkezhetnek. 

(9) A képzés alatt honvédtiszti felkészítés folyik. 

(10) A szakra jelentkezők köre korlátozott, csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat , illetve a titkos 

információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába tartozók jelentkezhetnek, akiket a beiskolázási jogkörrel rendelkező 

elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki kockázati tényezőt nem tartalmazó érvényes „C” típusú 

nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel, illetve a 2013. augusztus 1-jét követően végzett ellenőrzés esetén kockázati tényezőt nem tartalmazó 

nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel rendelkezik. Az ágazati utánpótlási igényeknek megfelelően a felvettek katonai és polgári nemzetbiztonsági 

specializációkra kerülnek beiskolázásra. 

 

 


