
 205 

AZ EURÓPAI ÉS A HAZAI FELSŐOKTATÁS  
HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSA, VÁRHATÓ HATÁSA A 

KATONAI FELSŐOKTATÁSI RENDSZER REFORMJÁRA 

Rádli Tibor –Sipos Jenő1 

A szerzők írásukban, az európai felsőoktatásban végbemenő vál-
tozások legfontosabb jellemzőit vizsgálják, kiemelten a Bolognai-folya-
matra és annak a hazai felsőoktatásra gyakorolt hatására. A katonai 
felsőoktatás rendszere is igazodik az általános trendekhez, így a duális 
képzést felváltja a horizontális képzés, melynek lényegét a had- és biz-
tonságtechnikai mérnökképzés bevezetésére vonatkozó elgondolás is-
mertetésén keresztül mutatják be. 

1. A Bolognai-folyamat lényege, várható hatása a magyar felső-
oktatás rendszerére 

A Sorbonne Egyetem 1998-ban megtartott jubileumi ülésén részt-
vevő oktatási miniszterek elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyben az egy-
ségesülő európai gazdaság versenyképességének növelése érdekében 
felvetették az Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) kialakításának 
szükségességét. Ennek keretében meg kell teremteni valamennyi érintett 
országban a képzési rendszerek közötti hasonlóságot. 1999-ben egy még 
szélesebb plénumon elfogadott Bolognai-nyilatkozat állást foglalt a két-
ciklusú felsőoktatás mellett. Ez a 3 éves első ciklust és az erre épülő 2 
éves második ciklust jelenti és mindez együttesen egy „lineáris” típusú 
képzési folyamatot alkot. 

Jelenleg a hazai felsőoktatásban „vegyes” típusú képzési rendszerről 
beszélhetünk, melyben jelenleg még dominál a „duális” képzés, ugyan-
akkor egyes területeken a „lineáris” képzés elemei is jelen vannak. 

 

                                                      
1 Dr. Rádli Tibor ezredes, ZMNE BJKMFK tudományos főigazgató-helyettes, 
főiskolai tanár. 

Dr. Sipos Jenő mk. alezredes, ZMNE BJKMFK oktatási főigazgató-helyettes, fő-
iskolai tanár. 
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A „duális” képzésben a 3-4 éves BSC (főiskolai szintű) képzés mel-
lett párhuzamosan fut az 5-6 éves MSC (egyetemi szintű) képzés is. A 
„vegyes” rendszer lényege, hogy bizonyos szakterületen belül, illetve 
egyes intézmények között megvalósul a két „ciklus” egymásra épülése. 
Ez a lehetőség már a katonai felsőoktatásban résztvevők számára is bizto-
sított. 

A Bolognai-folyamat keretében a szakterület elnevezést a képzési 
terület elnevezés váltja fel, azzal az iránymutatással, hogy egy szakterület 
szakmailag indokolt esetben két, vagy több képzési területre bontható. A 
jövőben 20-25 képzési terület a kívánatos és területenként egy, vagy 
több belépési pont funkcionál. Egy képzési területen a több belépési 
pontra történő felvétel egyenlő lesz a szakra történő jelentkezéssel és fel-
vétellel. Ha a hallgató jelentkezése és felvétele egy belépési pontra törté-
nik, akkor az egyén a képzési területre nyer felvételt és ezt követően a 
szakválasztásra az első, vagy második szemeszter végén kerül sor. 

A bachelor megnevezések az egyes szakokat fedik, le, amelyekből 
90-100 szak lesz az egyházi, a rendvédelmi és a művészeti szakok nél-
kül. Ez lényeges csökkentést jelent a jelenleg meglévő 460 szakhoz vi-
szonyítva. A bachelor szakokon különféle szakképzettséget lehet szerez-
ni, melyek azonban nemcsak a szűken értelmezett OKJ listát fedik le, 
hanem sokkal szélesebb és színesebb skálát jelenítenek meg. 

Az egyes intézményeken belül lényeges szerep jut a horizontális 
mobilitás feltételei biztosításának. Ez fontos részét képezi a felsőoktatási 
intézmények közötti versenynek. A hallgatók egyes területeken a széles 
horizontális mozgást lehetővé tevő intézményeket preferálják, míg más 
intézményeknél már a felvétel pillanatában bekövetkező specializációt. A 
képzés első ciklusában az egyes szakokon belül továbbra is lehetőség lesz 
szakirányok kialakítására, továbbá a második ciklus – az úgynevezett 
mesterképzés – választékát is úgy alakítja ki az intézmény, hogy bizto-
sítsa a széleskörű specializálódási lehetőséget a bachelor kimenetre. 

A jelenlegi helyzetben több főiskolai szak is a 210 és 240 kredit-
pontos képzési rendszerrel dolgozik, ami jelentős mértékben megnehe-
zíti annak az elvárásnak a teljesítését, hogy a hallgató 180 kreditponttal 
a képzettséget és a szakképzettséget is megkapja. A jövőben is szükség 
lesz a jelenlegi (180, 210, 240) kreditpontos rendszer fenntartására. Erre 
több európai országban is van példa, ahol 4 éves a bachelor képzés, vagy 
az Egyesült Államokban is hasonló időtartamú a „college” időszak. 
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Az európai képzési rendszerek egységesítésének folytatásában a kö-
vetkező állomást a 2001-ben, Prágában megtartott csúcstalálkozó je-
lentette. Folytatódott a feladatok konkretizálása, megtörtént az előre-
haladás értékelése, az akcióprogramok kitűzése a súlypontként megjelölt 
területekre építve, továbbá létrehozták az elvégzendő feladatokat előké-
szítő és a megvalósítást folyamatosan értékelő szakértői csoportokat. 

2003 szeptemberében Berlinben került sor az oktatási miniszterek 
következő csúcstalálkozójára. Megerősítették, hogy az egységes európai 
felsőoktatás megteremtése folytatódik, így a folyamat felgyorsítása szük-
séges és indokolt. A magyar felsőoktatás – benne a katonai felsőoktatás – 
alapvető feladata, hogy meglévő értékei és érdekei szem előtt tartásával 
kapcsolódjon be ebbe a folyamatba. 

Ez a kihívás azt jelenti, hogy bármilyen típusú felsőoktatási intéz-
ményről is van szó, – az élethossziglan tartó tanulást – központi helyre 
kell tennie.  

A másik oldalról a részvételt a felsőoktatással szembeni társadalmi 
igények változása is szükségessé teszi. Ezek közül az alábbiak kiemelése 
indokolt. 

1.1. A hazai felsőoktatás tömegessé válása 

A mai viszonyok között jóval nagyobb az igény a felsőfokú végzett-
ség megszerzésére, mint a múltban volt. Míg az 1950-es évek elején az 
összes munkakör kb. 20%-a igényelte a kvalifikált munkaerőt, ez az 
arány ma eléri a 80%-ot.2 Másrészt a „life long learning” (élethossziglan 
tartó tanulás) filozófiája lehet csak versenyképes a munkaerőpiacon és ez 
folyamatosan, bizonyos időszakonkénti visszatérést jelent a felsőoktatási 
intézményekbe, vagy más intézményekbe. Vagyis a tanulást egy végtelen, 
a „bölcsőtől a sírig” tartó folyamatnak tekintjük. 

Ahhoz azonban, hogy az élethossziglan történő tanulás teret nyer-
jen az intézmények tevékenységében az alábbiak elfogadása és szem 
előtt tartása elengedhetetlen számukra: 

• Elismerni, hogy az élethosszig tanulás kihívásaihoz illeszkedő in-
tézményi változtatások nemcsak oktatási, de szervezési jellegűek 
is. 

                                                      
2 Dr.Dinya László: A „Bolognai-folyamat” a duális képzési rendszer szemszögé-
ből. Tanulmány Budapest, 2003. 3. oldalán közölt adatok átvétele. 
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• Az oktatói állomány mellett a vezető adminisztratív állományt is 
fel kell készíteni, hogy megbirkózzanak az új típusú hallgatók, 
képzési formák, intézményi dolgozói- hallgatói viszonyok, és az 
információs technológia növekvő használata miatti kihívásokkal. 

• Megfelelő rugalmassággal illeszkedni kell a tantervek, felvételi 
eljárások, a korábbi tanulmányok és munkahelyi tapasztalatok el-
ismerése terén az új típusú hallgatókkal kapcsolatos kihívásokhoz. 

• A bolognai deklaráció által is javasolt egységes kreditrendszer 
(ECTS) alkalmazása fontos eszköze az élethosszig tanulás kihívá-
saihoz történő illeszkedésnek. 

• Az élethosszig tartó tanulásban résztvevő hallgatók sajátosságai 
miatt az intézményeknek a szokásoshoz képest jóval intenzíveb-
ben kell irányítani és támogatni a tanulókat.3 

1.2. A gyakorlatias képzés 

A munkaerőpiac egyre inkább azon tudással rendelkező munkaerőt 
foglalkoztatja, amelyet minél kisebb ráfordítással munkavégzésre alkal-
massá tud tenni. 

1.3. Tanulási készséget kialakító képzés 

Egyre fontosabbá válik az olyan képzés, amelynek során a hallgató-
ban kialakul az a készség és megteremtődik az igénye arra, hogy önállóan 
megtalálja a tudás elsajátításához vezető utat és módszert. 

1.4. Szoros kapcsolat a felhasználói szférával, a „megrendelővel” 

Ez annak érdekében szükséges, hogy a képzést végrehajtó intézmény 
a változó igényeket minél jobban követni tudja, és állandó visszacsatolás-
sal rendelkezzen az általa végzett oktató munka eredményességéről. 

                                                      
3 Dr. Dinya László: A „Bolognai – folyamat… Im. 8. oldalán közölt adatok átvé-
tele. 
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1.5. Nemzetköziesedés 

A kreditrendszerű oktatás bevezetésével jelentősen megnövekedett a 
hallgatók mobilitása és a mobilitás teljesebb mértékben érvényesül az ok-
tatók és kutatók körében egyaránt. Ennek a folyamatnak a természetes ve-
lejárója az oktatási anyagok, tantárgyi programok és minőségi követel-
mények egymáshoz történő közeledése is. 

1.6. Sokszínű, gazdag oktatási formák 

A technikai lehetőségek robbanásszerű fejlődése, valamint az élet-
hossziglan történő tanulás igénye egyre újabb és korszerűbb képzési 
módszerek, oktatásszervezési formák megjelenését igényli a klasszikus 
iskolai formákon túlmenően. Ma már világosan láthatóak a társadalmi és 
gazdasági változások melyek közül a gazdasági globalizáció, az informá-
ció mennyiségének és a megszerzett tudás megújításának igénye, az in-
formációs – kommunikációs technológia rohamos fejlődése és térnyerése, 
továbbá a multikulturális társadalmak jelenléte új kihívásokat támaszt a 
felsőoktatással szemben. Mindezek elvezetnek oda, hogy a képzésben a 
hangsúly áthelyeződik a tudásról a készségekre, ezen belül is megnövek-
szik a fontossága a vezetési, szociális és kommunikációs készségeknek, a 
kreatív és kritikai gondolkodásmódnak, az információ megszerzési, keze-
lési és kiértékelési képességnek, a csoportos együttműködési és bármi-
lyen szociális –kulturális környezetben történő feladat végrehajtás képes-
ségének, továbbá a modern munkaerőpiacon való boldogulás képes-
ségének. 

Azzal a folyamattal, ahogyan a munkaerőpiac egyre igényesebbé és 
változékonyabbá válik, a BSc (főiskolai) szektor intézményei is szembe-
kerülnek azzal a kihívással, hogy miként lehet elkerülni a képzés során 
a túlzott specializációt és hogyan készítsék fel a hallgatóikat a folyama-
tosan változó környezetben való rugalmas munkavégzésre. A társadalmi 
(kulturális) elvárások, és a munkaerő-piaci követelmények közötti távol-
ság áthidalása jelenti az egyik legnagyobb kihívást a hazai politika és a 
felsőoktatási intézmények számára. A „Bolognai-folyamat” keretében 
kiépítésre kerülő Európai Felsőoktatási Térség megköveteli az értékek 
és a lehetséges megoldási módozatok közötti egyeztetést, úgy az egyes 
nemzetek, mint intézménytípusok között. 

Az eddig vizsgált és rögzített tényezők alapján megállapíthatjuk, 
hogy a „Bolognai-folyamat” alapján a hazai felsőoktatás átalakítása to-
vább nem halasztható. Rövid időn belül végre kell hajtani az akadémiai, 
az állami (irányítási), a finanszírozási és intézményi reformokat. Melyen 
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belül a gyakorlatorientált képzést folytató főiskolai szektor (BSc szint) 
olyan kimenettel számol, amely a képzés végén képzettséget és végzett-
séget egyaránt ad. Ezen a szinten a képzési folyamat tartalmában olyan 
kell, hogy legyen, amely végeredményét a munkaerőpiac elismeri, biztos 
elhelyezkedési lehetőséget nyújt a végzettek számára (munkavállalási 
kimenet), illetve biztosítja az egyetemi szintre (MSc) történő továbblé-
pést (továbbtanulási kimenet). 

A „Bolognai-folyamat” legfontosabb állomásait és annak tartalmi 
kérdéseit az 1. sz. és a 2. sz. vázlaton bemutatjuk. 

A következő részben közreadjuk a katonai felsőoktatás folyamatban 
lévő reformját, továbbá a had –és biztonságtechnikai mérnökképzés bein-
dítására és tartalmára vonatkozó elgondolásait. 

2. A had- és biztonságtechnikai mérnökképzés célja, folyamata 
és tantervi követelményei 

2.1. Az új szak létrehozásának indoklása 

A magyar felsőoktatás modernizációját szolgáló koncepcióban ki-
emelt helyen szerepel a felsőoktatás képzési szerkezetének átalakítása, 
mindenekelőtt a képzés lineárissá tétele, a ciklusos szerkezet kialakí-
tása. A ZMNE a BMF BDMFK közösen alapít BSc alapszakot – mint 
első képzési ciklust – mely kidolgozásánál előretekintve körvonalazzák a 
mesterképzés, mint második képzési ciklus célját, alapításának szükség-
szerűségét és lehetőségét. A mesterképzésben a hadmérnöki, biztonság-
technikai, katasztrófavédelmi, katonai logisztikai és infokomunikációs 
kompetenciákat kialakító specialitások kerülnek a tervek szerint létesítés-
re. A ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar (BJKMK) a BSc 
alapszakkal egy időben elfogadta az MSc szintű szakok alapításának és 
indításának területeit és megfogalmazta a képzés teljes spektrumát (3. sz. 
vázlat). 

A had- és biztonságtechnikai mérnöki szak kísérleti jellegű létesíté-
sét a Magyar Honvédség, mint megrendelő időszerű igényei sürgetik. 
Ugyancsak igény mutatkozik a polgári biztonságtechnika szakemberek 
iránt, a kis- és nagyvállalkozások, hatóságok, polgári védelmi szervezetek 
valamint a Vagyonvédelmi Kamara részéről is. 

A had- és biztonságtechnikai mérnöki szak egyik meghatározó ren-
deltetése a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, és a nemzetbiztonsági 
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szolgálatok korszerű igények szerinti mérnök-parancsnoki utánpótlá-
sának felkészítése. A biztonságtechnikai mérnök főszakirány elsősorban 
a polgári biztonsági szolgálatok és a biztonsági területeket ellátó más in-
tézmények számára képez mérnöki képesítésű szervező, irányító, vezető 
feladatok betöltésére is alkalmas szakembereket. 

A Magyar Köztársaság NATO szövetségi rendszerhez történt csatla-
kozása megváltoztatta a Magyar Honvédség feladatrendszerét, amely jól 
felkészült professzionális haderővel oldható meg. Az évtized végére je-
lentős változások várhatók a haditechnikai eszközrendszerben is. A had-
erő-átalakítás, a katonai karriermodell és az előmeneteli rend követelmé-
nyei, az önkéntes haderőre történő áttérésből fakadó új igények, valamint 
a NATO-tagságból eredő interoperabilitási követelmények a katonai ok-
tatási intézményrendszer további korszerűsítését és az oktatási rendszer 
átalakítását is szükségessé teszik A HM kollégiuma 2001 őszén megtár-
gyalta a katonai oktatási intézmények korszerűsítéséről szóló előterjesz-
tést, és döntött a katonai oktatási reform beindításáról. A polgári bizton-
ságtechnikai szakemberek iránti igényt jelentősen növeli az EU csatlako-
zással kapcsolatos szigorúbb igény- és teljesítményszint, valamint a jog-
harmonizációs követelmények is. 

A honvédelmi miniszter a kollégiumi döntés alapján a katonai okta-
tási reform céljául kiemelt helyen az új kihívásokra és követelményekre 
választ adó, rugalmasan átjárható, széles programkínálatú képzési szer-
kezet kialakítását szabta meg feladatként. 

A feladat megoldására kiválasztott munkacsoport a megfelelő előké-
szítő munka után kidolgozta az új szak létestésére vonatkozó dokumen-
tumokat. Az új szak megfelel a célokban fogalmazott, de nem részletezett 
kihívásoknak. A szakon, a mai terminológia értelmezése szerint, egymás-
ra épülő – lineáris rendszerű, az időszerű követelményeket kielégítő mér-
nök képezhető. A felhasználó szempontjából mérlegelt előnyök indokol-
ják az új szak létesítését. 

A had- és biztonságtechnikai mérnöki szaknál az első ciklus, BSc 
képzés idejére hét félévet, a második ciklusra, MSc képzés négy félévet 
tartunk indokoltnak. A hivatásos tiszti pályát választó ösztöndíjas hall-
gatók, a jogállásukról szóló 1996 évi LII. törvény alapján alapkiképzé-
sen, katonai kiképzésen és szakmai gyakorlaton vesznek részt. 



 212 

2.2. A szakképzettség várható hasznosítási területe a munkaerő-
piaci, társadalmi igény a várható szakemberszükséglet bemutatásá-
val 

A hívatásos tiszti szolgálatot vállaló had- és biztonságtechnikai mér-
nök célzottan a Magyar Honvédség, a BM Határőrség és a nemzetbizton-
sági szakszolgálatok szakember utánpótlását képezik, azok sajátos kom-
petenciáinak megszerzésével. A képzés felkészült és alkalmas a munka-
erő piac részéről egyre nagyobb számban keresett, napjainkban duális 
képzésben folyó biztonságtechnikai mérnöki kompetenciák kialakítására. 

A szak szükségességéről a Honvédelmi Minisztérium véleményét 
az adatlap 4. számú vázlat tartalmazza. 

2.3. Nemzetközi trendek az új szak vonatkozásában, ezek várha-
tó megjelenése Magyarországon 

A kétciklusú képzés kísérleti bevezetése napjainkra valósággá vált 
Magyarországon. A felsőoktatási törvény módosítása, valamint a MAB 
akkreditációs követelményrendszerének kiegészítése felbátorította intéz-
ményeinket, hogy a szakalapítás indokolt szükségszerűségét és a kísérlet 
bevezetését összhangba hozza. 

A szak képzésének szerkezeti felépítését az 5-6. számú vázlat mutat-
ja. A képzés első három szemesztere közös alapozású. A negyedik sze-
meszterben a képzés szétválik öt főszakirányra ezek: a haditechnikai-, a 
repülőműszaki-, a katonai- műszaki és közlekedési -, a katonai elektroni-
kai, valamint a biztonságtechnikai főszakirány. A negyedik szemeszter-
ben a főszakirány közös alapozása folyik, az ötödik szemesztertől kezdő-
dik a szakirányú képzés. Egyes szakirányokon a 6.-7.-ik szemeszterek-
ben, a munkaerő piac, illetve a megrendelő igényei alapján további sajá-
tosságokat tartalmazó tárgyak felvételére nyílik mód. A képzés a hetedik 
szemeszterrel zárul. A hívatásos tiszti szolgálatot vállalók végzésük után, 
a megrendelői igényeknek megfelelően vagy folyamatosan, vagy néhány 
éves gyakorlati tapasztalat birtokában folytathatják tanulmányaikat a má-
sodik ciklusban az MSc fokozat megszerzéséért. A megrendelő prog-
nosztizált adatai szerint – ennél a hallgatói kategóriánál, valamint a pol-
gári szférában – a képzési létszám zöme az első ciklusra tevődik. 

A szak szerkezeti felépítését hivatásos tiszti pályát választókkal 
szemben támasztott követelmények indokolják. Az évtized második felé-
re tervezett önkéntes haderőben tiszti szolgálatot vállalók karrier pályája 
elkészült. A valószínűsített haditechnikai eszközök és rendszerek üzemel-
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tetése és üzemben tartása, általában a harcbiztosítói tevékenység a jelen-
legitől eltérő szakmai tudást, továbbá katonai vezetői, parancsnoki felké-
szültséget igényel. A tiszti karrier modell sajátosságából ered, az, hogy a 
képzés első ciklusának sikeres elvégzése után a hadnagy négy-hat évig 
marad az adott beosztásban, majd előre léphet, aminek a feltétele megha-
tározott továbbképző tanfolyam sikeres elvégzése. Az alapképzésnek 
ezért kézenfekvően fel kell készíteni az élethosszon át való tanulásra. 
További sajátosság, hogy a hivatásos tisztnek abban a bizonyos négy-hat 
évben jól valószínűsíthetően oldalirányba, azaz a más rokon szakterüle-
tekre több alkalommal is át kell lépni. Az oldalirányba való átlépés egy-
szerűbb esetben sikeres átképző tanfolyam után történik, szakcsapat vál-
tás esetén azonban a képzési szerkezet biztosította specializáció váltásá-
val oldható meg. 

A kompetenciák egyik legfontosabb szegmense az, hogy a hivatásos 
tisztek legyenek képesek hazai, nemzetközi, és szövetségi műveletekben 
a szakterületüknek megfelelő rendszeresített haditechnikai eszközök 
üzemeltetésére és üzemben tartására, továbbá az adott katonai szervezet 
kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és irányítására. Ezeknek 
a feladatoknak az ellátására való felkészítésben a képzés katonai-szakmai 
jellegének erősítése azt célozza, hogy a mérnök tiszteknek nagyobb rá-
látása legyen az együttműködő fegyvernemek, szakcsapatok haditechni-
kai eszközeire és eszköz rendszereire. Az együttműködés tervezése szer-
vezése és végrehajtása, ezen tudástartalmat igényli. A szövetségi művele-
tekben való aktív részvétel a katonai szakmai felkészítés is a képzés ilyen 
irányú szerkezeti átalakítását igényli. A változás lényegét a szélesebb kö-
rű interdiszciplináris alapozás és a koncentráltabb szakirányú, valamint a 
mindenkori beosztási igényeket kielégítő specializációkat magába foglaló 
képzés jelenti a katonai műszaki tudományok területén. 

A BSc szintre épülő mesterképzés, a magasabb mérnöki beosztások 
betöltéséhez szükséges képzettséget és végzettséget adja meg.  

A had- és biztonságtechnikai mérnöki szak a műszaki szakcsoportra 
vonatkozó képesítési követelményeket követi. A szak főbb tanulmányi te-
rületeinek elosztása összességében kielégíti a 77/2003 Korm rendelet 
követelményeit, valamint 157/1996. Korm rendeletben általánosan ki-
alakított tantárgyi szerkezetet.  
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2.4. Az új szak létrehozásának képzési és kutatási előzményei az 
intézményben  

Az új szak létrehozása képzési előzményének tekinthető a katonai 
vezetői, valamint a határrendészeti és védelmi vezetői integrált képzések 
létesítése és bevezetése. Ezek a működő képzések is igazolták a katonai 
felsőoktatásban a képzési integráció létjogosultságát. 

Másik előzménynek az 1992 óta folyó biztonságtechnikai szakos fő-
iskolai képzés tekinthető. A technika fejlettsége, bonyolultsága és ese-
tenként veszélyessé válása, az ember testi és lelki egészségének védelme, 
biztonságos munkakörülmények létrehozásának fokozódó szükségessége, 
a személy-, vagyon- és eszközvédelemmel, a munkavédelemmel és tűz-
védelemmel, az időnként jelentkező katasztrófa-elhárítással kapcsolatos 
műszaki problémák megoldása a Budapesti Politechnikum (BPT) fő-
iskolai szövetség szakembereiben felkeltették – egy Magyarországon még 
újdonságnak számító komplex – biztonságtechnikai mérnök szak alapítá-
sának gondolatát. A képzés a Politechnikum intézményeiben a Bánki 
Donát, a Bolyai János, a Kandó Kálmán, a Könnyűipari, valamint az 
Ybl Miklós főiskolákon indult meg 1992-ben. 

Kutatási előzménynek tekinthető az 1990-es évek közepétől a műsza-
ki menedzser képzés tanulmányozása, a tapasztalatok átvétele és felhasz-
nálása a haditechnikai menedzser szak alapításakor és működtetése során. 

Az egyetemen 2001-ben megalakult és a sikeres előkészítést követő-
en megkezdte működését a Katonai Műszaki Doktori Iskola. 

Az alapító intézmények törekedtek arra, hogy az alapítandó szak 
összhangban álljon a magyar felsőoktatás modernizációját célzó elképze-
lésekkel. 

2.5. A képzési célok és az elvárt kompetenciák 

2.5.1. Képzési célok  

Had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik a műszaki fel-
sőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményei 
(MÁKK) 1. pontjára és az 1. számú melléklet 1. pontjára -, valamint a 
Magyar Honvédség által támasztott katonai szakmai követelményekre 
tekintettel is természettudományos, műszaki, gazdasági, szervezési-
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vezetési ismereteikre támaszkodva a választott főszakiránytól függően 
alkalmasak: 

• alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban a békeidőszaki 
honvédelmi-, a béketeremtési és békefenntartási műveletekben, 
valamint háborús tevékenységekben, a logisztikai- és a műszaki 
támogatás mérnöki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kap-
csolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és 
irányítására, illetve 

• polgári, katonai vagy nemzetbiztonsági területeken jelentkező 
komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személy- és vagyonvé-
delmi, információvédelmi, munka- és tűzvédelmi, környezetvé-
delmi) feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rend-
szerszemléletű kezelésére. 

2.5.2. Elvárt mérnöki kompetenciák 

Az 1. alatti kompetencia és a 2.-16. alatti kompetenciák valamelyi-
ke vagy a 17. alatti kompetencia vonatkozik egy –egy szakirányra. 

1. Hazai, nemzetközi szövetségi műveletekben – a szakterületnek 
megfelelő, rendszeresített haditechnikai eszközök üzemeltetése és üzem-
ben tartása. A beosztottak, az alegységszemélyi állománya kiképzésének 
tervezése, irányítása, a szakterületüknek és beosztási szintnek megfelelő 
szakmai át- és továbbképzések végrehajtása. 

2. Rendszeresített lövészfegyverek, harcjármű fedélzeti fegyverek, 
vontatott és önjáró lövegek, páncéltörő és csapatlégvédelmi rakétatechni-
kai eszközök, navigációs berendezések, tűzvezető rendszerek és optika-
infra-lézer eszközök üzemeltetésével, üzemfenntartásával kapcsolatos fel-
datok tervezése és szervezése. Fegyverzettechnikai eszközök javítását 
szolgáló technológiák bevezetése, alkalmazása, kidolgozása. Harccso-
portok, alegységek béke és háborús tevékenységei logisztikai biztosításá-
hoz kapcsolódó szakirányú biztosítási feladatok tervezése, szervezése, 
végrehajtása és irányítása. Szakalegységek béke és háborús tevékenysé-
gének tervezése, szervezése, irányítása, a szakmai továbbképzés feladata-
inak végrehajtása. 

3. Rendszeresített páncélos és gépjármű-technikai, valamint műsza-
ki-technikai eszközök és rendszerek üzemeltetésével és üzemfenntartásá-
val kapcsolatos feladatok tervezése és szervezése. Páncélos és gépjármű-
technikai, műszaki-technikai eszközök javítását szolgáló technológiák és 
diagnosztikai vizsgálatok bevezetése, alkalmazása, kidolgozása. Harc-



 216 

csoportok, alegységek béke és háborús tevékenységei logisztikai biz-
tosításához kapcsolódó szakirányú biztosítási feladatok tervezése, szerve-
zése, végrehajtása és irányítása. Szakalegységek béke és háborús tevé-
kenységeinek tervezése, szervezése, irányítása, a szakmai továbbképzés 
feladatainak végrehajtása. 

4. A vegyi-, sugár- és biológiai felderítés, mérés, mentesítés, fertőt-
lenítés és a tűzvédelem eszközeinek a hazai és nemzetközi előírásoknak 
megfelelő biztonságos üzemeltetése, különböző környezeti és bonyolult 
viszonyok között azok összehangolt, hatékony alkalmazása, ennek meg-
szervezése és irányítása; az eszközök, berendezések technikai kiszolgálá-
sával, valamint a javításukkal kapcsolatos szervezési feladatok végzése; a 
vegyi-, sugár-, biológiai felderítő, mentesítő és tűzvédelmi rendszerek 
működőképességének ellenőrzése. 

5. A rendszeresített vagy részükre biztosított haditechnikai felszere-
lések, eszközök és anyagok alkalmazásával a saját, illetve a támogatott 
erők mozgását, akadályleküzdő és túlélőképességét biztosító és fokozó, 
az ellenség mozgását, tevékenységét akadályozó, továbbá egyéb infrast-
rukturális, környezetvédelmi és kárelhárítási szakfeladatok felsőfokú 
szakképzettséget igénylő feladatainak megoldása, a műszaki útépítő, a 
harcos műszaki, a műszaki anyagi technikai és a műszaki fenntartási ága-
zatoknak megfelelő területeken. 

6. A korszerű logisztikai, közlekedési rendszertechnikai és folya-
matirányítási ismeretek birtokában a logisztikai alegység-parancsnoki és 
közlekedési szaktiszti beosztás ellátása, logisztikai szemlélettel az anyag-
mozgatási-raktározási, a közlekedési és szállítási igények felmérése, a ka-
tonai közlekedés, szállítás, anyagmozgatás és tárolás üzemi folyamatai-
nak rendszerszemléletű tervezése, a végrehajtás megszervezése, irányítá-
sa.  

7. A rendszeresített vagy részükre biztosított technikai felszerelések, 
eszközök és anyagok alkalmazásával a környezetvédelmi, kárelhárítási és 
katasztrófavédelmi szakfeladatok felsőfokú szakképzettséget igénylő fel-
adatainak tervezése, szervezése, a végrehajtás irányítása.  

8. Komplex légvédelmi rakétatechnikai berendezések üzemeltetése 
és üzemben tartása, katonai műveletekben alegységszinten történő harci 
alkalmazása, ennek megszervezése és irányítása; a rakétatechnikai esz-
közök működőképességének ellenőrzése, a meghibásodások behatárolá-
sa, a javítással és a technikai kiszolgálással kapcsolatos feladatok meg-
tervezése és végrehajtása. 



 217 

9. A radartechnikai berendezések üzembe helyezése, a hazai és 
nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetés, különböző 
környezeti viszonyok között a radarok összehangolt, hatékony harci al-
kalmazása, ennek megszervezése és irányítása; a radartechnikai berende-
zések meghibásodási okainak feltárása, a hiba behatárolása, valamint a 
javítással kapcsolatos mérési, szerelési feladatok algoritmizálása; a radar-
rendszerek működőképességének ellenőrzése. 

10. Híradó és informatikai rendszerekben üzemelő hálózatok, be-
rendezések üzembe helyezése, hazai és nemzetközi NATO szabványok-
nak megfelelő minőségű, biztonságos üzemeltetése, a hálózatok mened-
zselése; a rendszerek, hálózatok és berendezések működőképességének 
ellenőrzése, a hiba behatárolása, a javítással kapcsolatos feladatok szer-
vezése, végrehajtása. A katonai szervezetek információs igényeinek meg-
felelő infokommunikációs rendszerek működtetése és irányítása. 

11. Az elektromágneses spektrum rádióhullám-tartományában 
működő kommunikációs és nem kommunikációs elektronikai eszközök 
és rendszerek felderítésére rendszeresített rádióelektronikai felderítő be-
rendezések rendszerbe történő szervezése, üzemeltetésük folyamatos biz-
tosítása. A rádióelektronikai felderítő szaktevékenység szervezése és ve-
zetése, a megszerzett adatok értékelése és a jelentések elkészítése. 

12. Az elektronikai harc szakalegységeknél rendszeresített elektro-
nikai felderítő, zavaró, ellenőrző és védelmi berendezések üzembe helye-
zése, a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelő biztonságos üze-
meltetése, hatékony harci alkalmazásának megtervezése, megszervezése 
és irányítása. A berendezések működőképességének ellenőrzése. A meg-
hibásodások okainak feltárása, a hiba behatárolása, a berendezések hadra-
foghatóságának folyamatos biztosítása. 

13. Az informatikai tevékenységek tervezése, szervezése, végrehaj-
tása, illetve az informatikai szolgáltatások biztosításának irányítása. A 
korszerű informatikai rendszerek (informatikai infrastruktúra, funkcioná-
lis információs rendszerek) tervezése, szervezése, fejlesztése és üzemelte-
tése. A számítógépek és számítógépes hálózatok hatékony katonai alkal-
mazásához szükséges feladatok végrehajtása. A katonai vezetés és a 
katonai folyamatok hatékonyságának növeléséhez szükséges informatikai 
feltételek (elvek, módszerek, eszközök) biztosítása. 

14. A repülőgépek (helikopterek) gépészeti rendszerei üzemben tar-
tásának megszervezése, irányítása. A légi- és földi üzemben tartással 
kapcsolatos műszaki problémák felismerése, analizálása, azok megoldá-
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sához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes döntések megho-
zatala, illetve a gépészeti rendszerek üzemképességének helyreállítása 
békében és repülő-harctevékenység időszakában egyaránt. Az üzemelte-
tés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítá-
si folyamatok technologizálása és az ehhez szükséges munkavégzési fo-
lyamatok megszervezése és ellenőrzése. 

15. A légi járművek fedélzeti rendszerei üzembentartásának meg-
szervezése, irányítása. A légi- és földi üzembentartással kapcsolatos mű-
szaki problémák felismerése, analizálása, azok megoldásához műszaki és 
repülésbiztonsági szempontból helyes döntések meghozatala, illetve a fe-
délzeti rendszerek üzemképességének helyreállítása békében és repülő-
harctevékenység időszakában egyaránt. Az üzemeltetés során csapatkö-
rülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatok 
technologizálása és az ehhez szükséges munkavégzési folyamatok meg-
szervezése és ellenőrzése. 

16. A katonai biztonságtechnika terén a vagyon és személyi (őrzés-
védelem, információvédelem, munka-, tűz- és környezetvédelem) bizton-
sággal kapcsolatos műszaki és szervezési problémák felismerése és meg-
oldása, a végrehajtás irányítása, tűz, baleset valamint ipari katasztrófák 
során az elsődleges beavatkozási feladatok irányítása, az adatbiztonság, 
adatvédelem feladatainak megszervezése, a biztosítási kockázatok és ká-
rok valamint rendkívüli események (balesetek, tűz, katasztrófa) során ke-
letkező károk felmérésének, felszámolásának vezetése. 

17. Biztonságtechnikai alkalmazások kiválasztása, kockázatelemzés 
elkészítése. Egyszerűbb biztonságtechnikai tervek önálló elkészítése, 
komplex védelmi terv készítése, műszaki dokumentációk alkalmazása, 
összeállítása. Kivitelezés, karbantartás, hibafelismerés és javítás elvégzé-
se, menedzselése. Biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetésére, élőerős 
védelem végrehajtására, megszervezésére. Humán kapcsolatok megfelelő 
kialakítása és kezelése, valamint a rábízott elsődleges és másodlagos erő-
források optimális felhasználása. 
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1.számú vázlat 

 

• szükséges-
ség felveté-
se;  

• képzési 
rendszerek 
közötti ha-
sonlóság 
megterem-
tése. 

• kétciklusú felső-
oktatás; 

• 3 év időtartamú 
első ciklus és 2 
év időtartamú 
második cik-
lus,(lineáris kép-
zés); 

• hat konkrét célki-
tűzés rögzítése; 

• összehasonlít-
hatóság biztosítá-
sa a képzési 
rendszerek kö-
zött; 

• ismeretek köl-
csönös beszámít-
hatósága 

• maximális mobi-
litás a képzésben; 

• egységes minő-
ségbiztosítás a 
képzésben; 

• Európai Uniós 
identitás erősíté-
se; 

• EU ismeretek és 
az „európaiság” 
oktatása. 

• feladatok konk-
retizálása; 

• előrehaladás ér-
tékelése; 

• súlypontok 
megjelölése; 

• akcióprogramok 
hozzárendelése 
a Bolognai Nyi-
lat-kozatban el-
fogadott hat cél-
kitűzés mellé; 

• két szakértői 
csoport létreho-
zása (előkészíté-
se, értékelése); 

• Joint Degrees 
program indítá-
sa; 
 

• a bein-
dult fo-
lyamatok 
megerő-
sítése; 

• további 
konkrét 
feladatok 
meghatá-
rozása; 

EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG 
LÉTREHOZÁSA 

1988. Sorbonne 1999. Bolognai Nyilatkozat 2001. Prágai Nyilatkozat 2003. Berlini 
Nyilatkozat 
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2. számú vázlat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Bologna-folyamat képzési 
struktúrája 

( hazai viszonyokra adaptálva) 

1. irány 
Kilépés a 
munkaerő 
piacra 

2. irány 
Továbblépés 
BSc szintre 

1. irány 
Kilépés a 
munkaerő 
piacra 

2. irány 
Továbblépés 
MSc szintre 

 
Lineáris képzési folyamat 

Alapképzés   Mesterképzés   Tudományos 
képzés 

Felsőfokú 
szakképzés 

BSc 
1. ciklus: 3 (3,5) 
év képzési idő 

MSc 
2. ciklus: 2 év 

képzési idő 

PhD 
3. ciklus: 3. 

év 
képzési idő 
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3. számú vázlat 

A ZMNE Bolyai János Műszaki Kar Képzési spektruma 

Képzési 
ág 

ÁT-, TOVÁBB 
ÉS 

ALAP/ 
MESTER 

SZAK 
(szakirányok) 
megnevezése 

Képzés Kredit 

Hallgatói lét-
szám nappali 
HM és álla-

milag 
finansz. 

Hallgatói 
létszám 
levelező 

HM és ál-
lamilag 
finansz. 

Felvehető 
KÖLT-

SÉGTÉRÍ-
TÉSES 

hallgatók 
száma 

Megjegy-
zés 

 
Át- és tovább-

képzés 
(17/2003) 

  300 700  

Lásd a * -
al jelzett 
megjegy-
zésben. 

 

 

repülő gépész-
mérnök asszisz-

tens 
 FSZ  120   25     

repülő villamos-
mérnök asszisz-

tens 
 FSZ  120   25 30    

Védelem igaz-
gatási szakasz-

szisztens 
FSZ  120   30 

 

Műszaki 

HAD- ÉS 
BIZTOSÁG-
TECHNIKAI 
MÉRNÖKI* 

BSc 210 75 30  100  

Beisko-
lázás 

2005-től 

GÉPÉSZMÉR-
NÖKI BSc 210    50 

KÖZLEKDÉS-
MÉRNÖKI BSc 210    75 

VEGYÉSZ-
MÉRNÖKI BSc 210     

VILLAMOS-
MÉRNÖKI BSc 210  30 50 

MŰSZAKI IN-
FORMATIKUS BSc 210  20  

ÉPÍTŐMÉR-
NÖKI BSc 210     

KÖRNYEZET-
MÉRNÖKI BSc 210  20 30 



 222 

Képzési 
ág 

ÁT-, TOVÁBB 
ÉS 

ALAP/ 
MESTER 

SZAK 
(szakirányok) 
megnevezése 

Képzés Kredit 

Hallgatói lét-
szám nappali 
HM és álla-

milag 
finansz. 

Hallgatói 
létszám 
levelező 

HM és ál-
lamilag 
finansz. 

Felvehető 
KÖLT-

SÉGTÉRÍ-
TÉSES 

hallgatók 
száma 

Megjegy-
zés 

Katonai 
KATONAI 

GAZDÁLKO-
DÁSI 

BSc 180+30 10       

Védelmi VÉDELMI 
IGAZGATÁSI BSc 180 10  70  

üzleti 
GAZDÁLKO-
DÁSI ÉS ME-
NEDZSMENT 

BSc 180+30    150 nincs 

HADMÉRNÖKI1 MSc 120  10 20  

INFOKOMUNIKÁCIÓS 2 MSc 120  20 50  

HADITECHNIKAI 
MENEDZSERI MSc 120 

 

   

Megszű-
nik az 1-3 
alapításá-

val 
VÉDELMI IGAZGATÁSI MSc 120   20+10 40  

KATASZTRÓFAVÉDELMI 
MÉRNÖKI3 MSc 120   20+10 40  

KATONAI LOGISZTIKAI MSc 120  10   
BIZTONSÁGTECHNIKAI 

MÉRNÖKI MSc 120   60  

TŰZVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 120   40  

MINŐSÉG MENEDZS-
MENT 

Szakir. 
tovább-
képzés 

90 
 

  40 
  

MINŐSÉGÜGYI 
szakir. 
tovább-
képzés 

90 
 

 
  

ÖNKORMÁNYZATI 
VÉDELMI IGAZGATÁSI 

szakir. 
tovább-
képzés 

90 
 

 30 
 

KATONAI MŰSZAKI 
DOKTORI ISKOLA PhD 180 2 6 40 

 

Át- és továbbképzésre vonatkozó rendeletek (17/2003):  
*A nem katonai oktatási intézményekből hivatásos állományba fel-

vett személyek tanfolyamrendszerű felkészítéséről szóló 17/1997. (VII. 
18.) HM rendelet. A hivatásos és szerződéses katonák központi át- és to-
vábbképzésének megszervezéséről szóló 1/2000 (I. 7.) HM rendelet. A 
hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről és az integrált 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 10/2002 (III. 5.) HM rendelet. Az 
MH egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 
20/2002 (IV. 10.) HM rendelet. 
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