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A tantervet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar szakfejlesztési bizottsága 

az alábbi jogszabályok, és okmányok alapján dolgozta ki 

 

 

 

 

1. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 

2. 2011. évi CXXXII. törvény a nemzeti közszolgálati egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 

 

3. 363/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint 

a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 

4. 1/2015(I. 14.) MvM rendelet a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a 

nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és 

mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól 

 

 

A képzés hitelesítő adatai 

Kari tanács határozat száma:  

Szenátusi határozat száma: ZMNE szenátus 41/2004. (IX. 9.) 

Mab kód: Bs. 

Mab határozat száma: 2004/8/VIII/49. 

Oh. Nyilvántartásba vételi száma: OH-FRKP/17992/2007. 

A képzés kódja:  

A meghirdetés első éve: 2005 
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1 Az alapképzési szak megnevezése: 

nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapszak (International Security and Defence 

Policy) 

2 Képzési terület:  

közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 

3 Képzési ág: 

nemzetközi és európai közszolgálati 

4 Az alapképzési szakon megszerezhető végzettség és szakképzettség oklevélben 

szereplő megnevezése: 

 végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve bsc), 

 

 szakképzettség: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferens 

 (International Security and Defence Policy Officer) 

5 Képzési cél: 

5.1 Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 

A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező biztonság- és védelempolitikai 

szakreferensek képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a 

védelmi szektor szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási 

intézményekben betölthetnek ilyen jellegű munkakört.  

 

A képzésnek további célja a Magyar Köztársaság regionális, megyei szintű, illetve 

helyi szervezeteinek a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság – 

részben a nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó – gyakorlati jellegű feladataira 

alkalmas tudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az 

alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusban 

történő folytatásához. 

 

6 A képzés időtényezői: 

6.1 A képzési idő félévekben: 6 félév 

6.2 A képzési idő részletezése 

 

Az alapfokozat megszerzéséhez 

összegyűjtendő kreditek száma 
180 Kredit 

Összes hallgatói tanulmányi munkaidő 5400 Munkaóra 

Egy szemeszternyi munkamennyiség: Átlagosan 30 kredit 

Teljes idejű képzés nappali munkarend szerint 

Kreditekhez rendelt heti kontaktórák Átlagosan 28 óra 
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jellemző száma teljes idejű képzésben: 

Kreditet nem képező kontaktórák jellemző 

száma teljes idejű képzésben: 
300 óra 

gyakorlatok: 8-10 hét 

 

6.3 A képzés főbb tanulmány területenkénti arányai: 

6.3.1 Alapozó alapismeretek(50-60 kredit): 56 kredit 

6.3.2 Szakmai törzsanyag(100 – 110 kredit): 

6.3.2.1 Szakmai törzsanyag: 50 kredit 

6.3.2.2  differenciált szakmai ismeretek: 74 kredit 

7.3.4 szakdolgozat kredit: 10 kredit 

7.4.5 szabadon választható tantárgyak összesen: 10 kredit 

9. A tanóra-, kredit- és vizsgaterv: 

1. Számú melléklet 

  

10. Előtanulmányi rend: 

2. Számú melléklet 

 

11. Az ismeretek ellenőrzési rendszere: 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a mintatantervben a szorgalmi időszakra előírt - 

részben egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások (a), félévközi értékelések 

(f), gyakorlati jegyek (g) megszerzéséből, valamint a vizsgaidőszakban teljesítendő 

vizsgákból (v), kollokviumokból (k) és záróvizsga (z) letételéből, valamint a kritérium 

követelmények (kr) teljesítéséből tevődik össze.  

11.1. A szakdolgozat 

A szakdolgozat a szakhoz 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. 

11.2. A záróvizsga 

11.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei 

 A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, legalább170 kreditpont 

összegyűjtése; 

 Szakmai gyakorlatok eredményes végrehajtása; 

 Szakdolgozat elkészítése, amelyet a témavezető bírálatra alkalmasnak 

tart és mindkét bíráló védésre bocsájtott. 
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11.2.2. A záróvizsga részei 

 A szakdolgozat megvédése, 

 Szóbeli vizsga a 11.2.3. Pontban meghatározott tárgyakból,  

 A szóbeli záróvizsgát az a hallgató kezdheti meg, aki szakdolgozatát 

eredményesen megvédte. 

11.2.3.  Záróvizsga tantárgyak 

 Biztonsági tanulmányok 

 A katonai stratégia alapjai 

 Katonai stratégia I.1. 

 Katonai stratégia I.2. 

 Nemzetközi kapcsolatok elmélete 

 Magyar kül- és biztonságpolitika 

 Fegyverkezés-fegyverzetellenőrzés I.1. 

 Nemzetközi intézmények 

 Nemzeti és nemzetközi biztonság I. 

 Nemzeti és nemzetközi biztonság II 

 NATO történet 

 Az Európa Unió közös kül- és biztonságpolitikája 

11.2.4. A záróvizsga eredménye: 

A záróvizsga eredményét a szakdolgozatra adott osztályzat és a szóbeli 

záróvizsga osztályzatának egyszerű átlaga képezi, az alábbiak szerint.  

 

Zvö = (szd + zv)/2 

 

11.3. Az oklevél kiadásának feltétele: 

   

 Az eredményes záróvizsga; 

 Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyből 

legalább az egyik a NATO hivatalos nyelve - államilag elismert 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy államilag 

elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga egy olyan 

nyelvből, melyen a szakmának tudományos szakirodalma van, vagy 

ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 

11.4. Az oklevél minősítésének megállapítása 

A TVSZ oklevél minősítésének megállapítására vonatkozó szövege szerint. 

Az oklevél minősítését, 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 

 

Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével  
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történik, ha a fenti módszer alapján számított érték: 

 kitűnő, ha az átlag 5,00 

 jeles, ha az átlag 4,51-4,99 

 jó, ha az átlag 3,51-4,50 

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

 elégséges, ha az átlag legalább 2,00 – de legfeljebb 2,50; 

12. Kritérium követelmények 

12.1. Szigorlatok: 

 

A hallgatóknak a hat szemeszter folyamán három szigorlatot kell teljesíteniük, 

amelynek mindegyike minimálisan 10 kreditpontot ölel fel. A szigorlatok teljesítéséért kredit 

nem adható, teljesítésük kritérium követelmény. 

 A szigorlatokat az alábbiaknak megfelelően kell tervezni: 

 Politikatudományi ismeretek: 

A szigorlat a második szemeszterre van ütemezve, az alábbi tárgyakból: 

o Politológiai alapismeretek 

o Politikaelmélet I.1. 

o Politikatörténet 

o Magyar külpolitika története 

 Jogtudomány: 

A szigorlat a harmadik szemeszterre van ütemezve, az alábbi tárgyakból: 

o Jogi alapismeretek 

o Alkotmányjog 

o Az állam szervezete 

o Nemzetközi jog I. 

o Nemzetközi jog II. 

o Európai közjog 

 Hadtudomány-hadtörténelem: 

A szigorlat a negyedik szemeszterre van ütemezve, az alábbi tárgyakból: 

o Hadtudomány I. 

o Hadtudomány II. 

o Hadtörténelem 04.1. 

o Hadtörténelem 04.2. 

o Hadtörténelem 04.3. 

o Hadtörténelem 04.4. 

o Harcászat B-I. 

o Harcászat B-IV. 

 

12.2. Szakmai gyakorlatok: 

A nappali szakos hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, 

évente átlagosan 4-5 hét (összesen 8-10 hét) időtartamban. A szakmai gyakorlat teljesítését az 

aláírásköteles szakmai gyakorlat tárgy felvételével és teljesítésével igazolja. 

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a hallgató egyeztet a szakmai gyakorlat 

helyéről a tancsoportvezetővel, vagy a tanszékvezetővel/szakfelelőssel a gyakorlat 

végrehajtási helyéről, idejéről és az ott elvégzendő feladatokról. A szakmai gyakorlat során a 

hallgató megismeri a választott szervezet felépítését, működési mechanizmusát és 

beágyazottságát, valamint a gyakorlat végrehajtása során a hallgató megismerkedik a 

mindennapi munkafolyamatokkal. A szakmai gyakorlat zárásaként rövid összefoglalót készít 

a szervezetnél szerzett tapasztalatokról, elvégzett feladatokról, amelyet csatol a szervezeti 
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egység vezetője, vagy a szakmai gyakorlatot felügyelő személy által aláírt szakmai gyakorlati 

igazoláshoz. 

 

11. Az alapképzési szak minőségbiztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015  ………………………. 

egyetemei tanár 

szakfelelős 
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12. Tantárgyi programok (csatolva) 

3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

13. A tantervvel kapcsolatos észrevételek, módosítások 

 


