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A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI 
FELSŐOKTATÁSBAN 

Báthy Sándor1 

A katonai felsőoktatás már a rendszerváltás előtt is a magyar 
felsőoktatás szerves része volt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
egyetemi, a katonai főiskolák főiskolai oklevelet adtak ki és 
kutatóhelyként az akadémia tudományos (kandidátusi) fokozat 
megszerzésére is lehetőséget nyújtott.  

Az új felsőoktatási törvény, illetve csatlakozásunk a „Bolognai 
folyamat” néven emlegetett európai képzési integrációhoz mégis tovább 
szűkítette azon úgymond sajátosságoknak a körét, ami a katonai 
felsőfokú képzést jellemezte. 

A hallgatói munkaráfordítás kreditekben történő elszámolása maga 
után vonta, hogy az intézmények között (hazai és külföldi) megnőtt a 
hallgatók és oktatók cseréje, amit külön program (ERASMUS) 
anyagilag is támogat. 

A képzés minőségét felügyelő Magyar Akkreditációs Bizottság 
(MAB) részrehajlás nélkül őrködik a szakok és szakirányok oktatási 
programja, az oktatók habilitációja, szakmaisága, innovációja és a képzés 
anyagi-technikai bázisának elégségessége felett. 

Az új körülmények (köztük a finanszírozás) egészséges versenyt 
teremtettek a felsőoktatásban, amely kisebb és gyengébb intézmények 
bezárásához, illetve akkreditációjuk elmaradásához vezet. Ilyen 
környezetben akkreditálták az országban elsők között a Nemzetvédelmi 
Egyetemen alapított logisztikai szakokat és 2007-ben engedélyt kaptunk 
BSC, és egy MSC logisztikai szak indítására, illetve két doktori 
iskolában folyó PhD képzésre.  

Napjaink katonai képzési, és benne természetesen katonai logisztikai 
képzési helyzetét több együttes hatás motiválja. Ezek fontossági sorrend 
nélkül:  

• a bolognai folyamat támasztotta minőségi kihívások; 

                                                      
1 Prof. Dr. Báthy Sándor nyá. ezredes, ZMNE Logisztikai Intézet igazgatója. 
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• a Magyar Honvédség változó, de szervezési ciklusonként 
jelentősen csökkenő tiszti és szaktiszti igénye; 

• a civil képzés megjelenése az eddig tisztán katonai szakokon. 

Néhány gondolat a lineáris képzésről, amely a Bolognai folyamat 
talán legmarkánsabb eleme. Lényege abban foglalható össze, hogy 
olyan egymásra épülő képzést biztosít, amelyben az első szint (BSC) 
mint felsőfokú alapképzés alkalmassá teszi a hallgatót arra, hogy az adott 
szakterületen részfolyamatot vezessen és megfelelő innovatív tudás 
birtokában tovább képezhesse magát. 

A második szint az (MSC) mesterképzés, amely egyetemi oklevelet 
eredményez és a szakterület középvezetői képesítését jelenti, valamint 
feljogosítja a megszerzőjét, hogy doktori PhD képzésben tudományos 
fokozatot szerezzen. (1. számú vázlat) 

1. számú vázlat 
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Számunkra, akik a tiszti főiskolákon, illetve akadémiai képzésben 
vettünk részt ez önmagában nem jelentett újat, de természetesen több 
olyan lehetőséget nyit meg, amelyek hallgatók és oktatók szabad 
áramlását, az intézetek differenciálódását, a katonai felsőoktatásban civil 
hallgatók megjelenését eredményezheti.  

A Nemzetvédelmi Egyetemen a logisztikai képzés a Bolyai János 
Katonai Műszaki Karon lévő szakokon és szakirányokon, valamint 
specializáción folyik tudomány területekhez és ágakhoz sorolva. 

A logisztikai BSC képzés a Had és biztonságtechnikai szakhoz 
tartozó: 

• haditechnikai szakirány, fegyverzeti, páncélos és gépjárműtech-
nikai, vegyivédelmi technikai és a  

• műszaki katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány közlekedési 
specializációján, valamint  

• a katonai gazdálkodási szakhoz tartozó hadtáp szakirányon folyik. 
(2. számú vázlat) 

2. számú vázlat 

2009.11.23. 3

A szakok helye a kar szervezetében

BJKMK

Katonai Logisztikai 
Intézet

Oktatást támogató szervek

Katonai Logisztikai 
Tanszék MSc

Hadtáp és Pénzügyi  
Tanszék 

Közlekedésmérnöki  
Tanszék 

intézetek

Katonai Logisztikai MSc 
szak

Általános katonai logisztikai
Haditechnikai katonai logisztikai     
Ellátási közlekedési katonai logisztikai logisztikai

szakirány

Katonai gazdálkodási szak BSc
hadtáp szakirány  

pénzügy i szakirány

Had és Biztonságtechnikai mérnök BSc 
szakirányai

Műszaki, katasztrófa-védelmi és 
közlekedési szakirány

Közlekedési specializáció

Megjegyzés:                                A szak képzési bázisát adó BSc szakok helye

Haditechnikai szakirány  

specializációi

a. fegyverzettechnikai, 

b. páncélos- és gépjárműtechnikai,

c. vegy ivédelmi.
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Mint a vázlaton látható a képzés szervezéséért más intézetek és 
tanszékek a felelősek. 

A képzést minden szakon az akkreditált és indításra engedélyezett 
tanterv biztosítja. Ennek követelménye, hogy a tantárgyak fő csoportjai 
támasszák alá a szak deklarált küldetését. 

Az ösztöndíjas (értsd alatta a tárca által finanszírozott tisztjelöltek) 
elkülönítet tancsoportokban és az úgynevezett „0” szemeszter 
abszolválásával kezdik meg a képzést. Ebben a nulladiknak nevezett 
félévben katonai alapkiképzést kapnak, amely nem része a BSC 
képzésnek, ugyanakkor teljesen jogos követelménye a HM tárcának, 
hogy a leendő tisztek megfelelő katonai alapokkal, jogosítvánnyal, stb. 
rendelkezzenek. 

A szakokra történő jelentkezés és a felvételi eljárás rendje 

A BSc felvételi eljárás, az aktuális felvételi tájékoztatóban leírtaknak 
megfelelően, a többi felsőoktatási intézményekhez hasonló módon 
történik.(3.számú vázlat) 

3. számú vázlat 
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A jelentkezési lapot az Oktatási Hivatalhoz kell beküldeni. 

A felvételi eljárás részei 

Az alapképzésre jelentkezők esetében az intézmény tantárgyi 
felvételi vizsgát nem szervez. Az egyetem a többciklusú képzési rendszer, 
képzési területeinek és képzési ágainak megfelelően meghatározott 
érettségi vizsgatárgyakból elfogadja a szakra jellemző és a felvételi 
tájékoztatóban megjelentetett közép- vagy emelt szinten tett érettségi 
vizsgát. 

A tisztképzésre jelentkezők egészségi és pszichikai, valamint fizikai 
alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Mindhárom alkalmassági 
vizsgálatot a Magyar Honvédség Dr. Radó György Egészségügyi 
Központ végzi. 

A mesterképzésbe kerülés a BSc képzés milyensége szerint 
differenciált: 

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

• a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, 

• a katonai gazdálkodási alapképzési szak. 

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: 

• a gépészmérnöki, 

• a közlekedésmérnöki, 

• a mechatronikai mérnöki, 

• a villamosmérnöki, 

• a mérnök informatikus, 

• a gazdálkodási és menedzsment, 

• a pénzügy és számvitel, 

• a katonai vezetői, 

• a határrendészeti és -védelmi vezetői, 
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• a védelmi igazgatási, 

• a műszaki menedzser. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - 
felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető 
legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 
ismeretkörökben: 

•  természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, 
kémia, informatika, környezetvédelem; 

• gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, 
hadtörténelem/technikatörténet, hadijog/jogi ismeretek, európai 
uniós ismeretek; 

• szakmai ismeretek (40 kredit): logisztika elmélete, logisztikai 
támogatás, haditechnikai ismeretek, mechanika, hőtan, 
minőségügy, menedzsment ismeretek, munkavédelem, marketing, 
közgazdaságtan, védelem-gazdaságtan, statisztika. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt 
ismeretkörökben legalább 40 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.  

Külön kell szólni a gyakorlati jártasságok megszerzéséről, amelyek 
kizárólagos bázisa a Magyar Honvédség. 

A BSc képzésben résztvevő tisztjelöltek az V-VII szemeszterben 
vesznek részt a csapatoknál és intézeteknél leendő beosztásukhoz kötődő 
beosztások gyakorlásában. Az első csapatgyakorlaton olyan beosztást 
gyakorol, amelyet első tiszti beosztásában felügyelni fog. A második 
csapatgyakorlatán általában és lehetőleg első tiszti beosztását gyakorolja. 

Az MSc képzésben a gyakorlás bázisául a többnemzeti logisztikai 
kiképzési program szolgál, ahol brit, cseh és más nemzetek 
logisztikusaival a törzsmunka a döntés előkészítés feladatait gyakorolják, 
rendszerint a BNT feladatainak szervezésén keresztül. (4. sz.vázlat) 
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4. számú vázlat 

Csapatgyakorlatok rendszere

Kritériumkövetelmény: BSc: 8-10 hét,

MSc 4 hét

2009.11.23. 15

Szak Szakirány Szemeszter Időtartam Gyakorolt feladatkőr

Had- és biztonságtechnikai mérnöki 
alapszak  

Haditechnikai szakirány, 
fegyverzettechnikai, páncélos-és 
gépjárműtechnikai, vegyivédelmi 
technikai specializáció

V 4 hét szakmai csapat- (üzemi) gyakorlat

VII 4 hét csapatgyakorlat a tervezett első tiszti beosztásban

Műszaki, katasztrófavédelmi és 
közlekedési szakirány, közlekedési 
specializáció

V 4 hét száll. aeg. pk.

VII 4 hét száll. aeg. pk.

Katonai gazdálkodási alapszak

Hadtáp szakirány

V 2 hét rpk., raktárvezető

VI 4 hét htp. ti.,(ruh. üza), szpk.

VII 4 hét htp. ti.(élm.) szpk. első tiszti beosztásban

Pénzügyi szakirány

V 2 hét pénztáros, pü. előadó

VI 4 hét pü. referens

VII 4 hét pü. referens első tiszti beosztásban

Katonai Logisztikai mesterszak

III 2 hét Maglite többnemzeti logisztikai gyakorlat

IV 2 hét
Maglite többnemzeti logisztikai gyakorlat vagy a 
Hadtumányi Kar zárógyakorlatára épített 
törzsgyakorlás
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Doktori képzés 

A doktori (PhD) képzés a Magyar Akkreditációs Bizottság által 
jóváhagyott program szerint a ZMNE Doktori Tanácsának 
irányításával, a programtanács vezetésével 1996. szeptember 1 - én 
kezdődött meg. Az egyetem a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek 
megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítélhet oda. A doktori képzés célja, 
hogy posztgraduális (nappali ösztöndíjas és önköltséges, levelező 
ösztöndíjas és önköltséges) továbbképzés valamint, egyéni felkészülés 
formájában lehetőséget nyújtson a megfelelő tudásszint és kutató 
gyakorlat megszerzéséhez. A doktori képzésre és fokozatszerzésre 
jelenleg két akkreditált doktori program áll rendelkezésre: 

a) A Hadtudományi Doktori Iskola a hadtudomány teljes 
spektrumában folytat doktori képzést, amelyen belül a Katonai 
logisztikai szak 21 választható kutatási témával van jelen, 
lehetőséget biztosítva az MSc képzésben részesült valamennyi 
logisztikai szakirányban végzettnek a további képzésbe és kutatásba 
való bekapcsolódásra és a katonai egészségügyben működőknek is 
szervezői és vezetői ismereteinek bővítésére, illetve a hadtudományi 
PhD fokozat megszervezésére. 

b) 2001-ben alapított Katonai Műszaki Doktori Iskola 
tudományszakjai közül az alábbiakon biztosított a továbblépés 
lehetősége logisztika területen:  

 Haditechnika tudományszak, 

 Közlekedési logisztika tudományszak. 

A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: 

 szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit); 

 szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit); 

 egyéni költségtérítéses felkészülésben (36 hónap, 180 kredit). 

A képzésben való részvétel feltételei: 

 a felvételi pályázat benyújtása; 

 az akkreditált doktori iskola és a tudományszak vezetőjének 
befogadó nyilatkozata; 

javascript:form_link(%22haditechnika.html%22);
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 a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 

 a doktori iskola javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács döntése 
a felvételről; 

 a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak megléte. 

 szervezett állami ösztöndíjas képzésben résztvevő pályázó 
esetében a beiskolázási parancs megléte. 

A szakok minőségbiztosítási tevékenysége 

A szakok minőségbiztosítási tevékenységének alapját a ZMNE 
SZMSZ 17. számú mellékletét képező Minőségirányítási Kézikönyv, a 
BJKMK Kari Minőségügyi Bizottság és a Kari Képzésfejlesztési 
Bizottság határozatai képezik. 

A szakok minőségbiztosítási tevékenységeinek legfontosabb célja a 
képzési kimeneti követelményeknek (15/2006. (IV.3.) OM rendelet) és a 
honvédtisztekkel szemben támasztott speciális elvárásoknak (35/1997. 
(HK 10) MHPK, VKF intézkedés és a 23/1999.(HK 6.) MH parancsnoki, 
vezérkari főnöki intézkedés) való megfelelés. 

A szakok minőségbiztosítási tevékenységének egyik legfontosabb 
eleme a szakfejlesztési fórum. 

A Szakfejlesztési Fórum a szakok továbbfejlesztése és a felkészítés 
színvonalának értékelése szempontjából a legfontosabb testület. A tagok 
között megtalálhatók a HM és az MH legfelső szakmai vezetői, az 
egyetem vezető oktatói, valamint a szakok hallgatóinak képviselői. 

A szakfejlesztési fórumot a szakfelelős vezeti. A fórum az 
ügyrendnek megfelelően szemeszterenként egy alkalommal ülésezik. A 
fórum rendeltetése a szak tantervének kialakítása, az abban foglaltak 
megvalósításának irányítása és véleményezése. A képzéssel kapcsolatos 
javaslattétel, állásfoglalás megfogalmazása, a katonai szakmai 
követelmények érvényesülésének ellenőrzése és a gyakorlati felkészítés 
támogatása. 

A rendeltetésben foglaltak megvalósítása érdekében a fórum az 
alábbi feladatokat látja el: 

• a szak tantervének véleményezése, javaslattétel a módosítására, 
irányelvek, prioritások megfogalmazása; 
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• a szakon folyó képzés véleményezése, időszakonkénti értékelése; 

• javaslattétel a képzés tárgyi és személyi feltételének biztosítására; 

•  a katonai szakmai követelmények érvényesülésének segítése és 
ellenőrzése; 

• a gyakorlatorientált felkészítés feltételei biztosításának 
támogatása; 

• a szakon folyó képzés minőségellenőrzése. 

A minőségértékelés szempontjából különösen fontos 
jelentőséggel bír az oktatók hallgatók általi értékelése, amely 
félévenként valósul meg.  

A szakokon jelenleg kérdőíves formában történik az oktatók 
hallgatói értékelése. A kérdőíveket a Dékáni Hivatal dolgozza fel és 
visszajuttatja azokat az adott oktatási egység vezetőjének. A kirívóan 
alacsony értékelést elért oktatókkal a tanszékvezetők külön-külön 
foglalkoznak és támogatják őket a magasabb értékelés elérésében. 

Intézményi szinten kérdőíves formában történik a hallgatók 
elégedettségének mérése. A diákok véleményt mondhatnak a Tanulmányi 
Hivatalról, a könyvtári és az informatikai szolgáltatásokról. Az 
eredmények feldolgozását az ZMNE Minőségügyi Bizottsága hajtja 
végre. 

A képzési együttműködés az FLÜ-vel, a MH ÖHP-vel és 
csapataival részünkről nélkülözhetetlen. Területeit a kiemelten fontos 
szakreferensi feladatok rendszeres művelése mellett több szinten is 
kívánatosnak tartjuk.  

Ezek lehetnek: 

• Képzésben való részvétel óraadás formájában, tantárgyfelelősi 
megbízás; 

• Részvétel a MAGLITE gyakorlatokon; 

• Közös jegyzetek készítése; 

• Közös képzés a szakmai előmeneteli tanfolyamokon; 
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• Részvétel a szakdolgozat, diplomamunka témajegyzék 
összeállításában és a bírálatokban; 

• Részvétel a záróvizsgáztatásban; 

• Részvétel a Szakfejlesztési Fórum munkájában; 

• A szakmai intézkedések, szabályzók megküldése a szakfelelős 
tanszéknek; 

• Közös részvétel a logisztika területeivel kapcsolatos hazai és 
külföldi (EU) pályázatokon; 

• A ZMNE-n folyó doktori képzésről, az arra való jelentkezés 
feltételeiről az FLÜ érintett állományának folyamatos 
tájékoztatása. 

Befejezésül úgy érzem sikerült bizonyítanom, hogy a katonai 
felsőoktatás nem nélkülözheti az állandó és szoros együttműködést a 
MH csapat és vezetői szintjeivel. Utalva a tudományos konferencia 
címére, mi a működési integritást a tanórákra és a hallgatók 
érdemjegyeire korlátoznánk, mert ezek alól a törvény nem ad 
felmentést. Ugyanakkor integráns részei kívánunk lenni a MH 
működésének, mert csak így látjuk elkerülhetőnek, hogy tanításunk 
csak az iskolának és ne az életnek szóljon. 

Felhasznált irodalom: 

1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény. 

2.  A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, 
oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. 
törvény. 

3.  79/2006. (IV.5.) kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

4. A 289/2005. (XII.22.) kormányrendelet a felsőoktatás alap- és 
mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárási rendjéről. 

5. 15/2006. (IV.3.) OM rendelet az alap-és mesterképzési szakok 
képzési és kimeneti követelményeiről. 
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