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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 

mellékleteként, az Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában kapott felhatalmazás 

alapján a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (a továbbiakban: Kar) szervezeti felépítését 

és feladatkörét az alábbiak szerint állapítja meg.  

 

 

I. A KAR RENDELTETÉSE ÉS FELADATA 

1. § 

(1) A Kar rendeltetése az Egyetem alapító okiratának megfelelően a Magyar Honvédség 

hivatásos, szerződéses tiszti állománya, valamint a védelmi szférában foglalkoztatott polgári 

szakemberek alap-, mester- és doktori képzése, a hivatásos, szerződéses tisztek szakirányú át- 

és továbbképzése, továbbá az Nftv., valamint az NKE tv. alapján a Magyar Honvédség 

feladatainak ellátásához szükséges tiszti utánpótlás biztosítása és a honvédelmet érintő 

tevékenységet végző szakemberek képzése. 

(2) A Kar feladatkörébe tartozik a katonai műszaki tudománnyal, a hadtudománnyal és más 

kapcsolódó tudományágakkal összefüggő oktatási és kutatási tevékenység folytatása. 

(3) A Kar alapfeladata a honvédtiszti életpályára történő felkészítés, valamint a terület civil 

szakembereinek felkészítése érdekében az elvárásoknak megfelelő, magas színvonalú oktatási 

tevékenység végzése, széleskörű, elmélyült kutatómunka megvalósítása, valamint az oktatási 

feladatok ellátásához szükséges tudásanyag előállítása. További feladata a honvéd 

tisztjelöltek, honvédtisztek  katonai hivatásra történő célzott felkészítése, szilárd erkölcsi és 

értékalapokra épülő korszerű és komplex tudás átadása, illetve az át- és továbbképzések, 

valamint a vezetők képzésének és felkészítésének végrehajtása.  

(4)1 A Kar emblémája:  

 
  

                                                           
1 Beiktatta az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat 
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II. A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

2. §  

A Kar szervezeti egységei: 

1. Oktatási, kutatási szervezeti egységek: 

a) Elektronikai Hadviselés Tanszék, 

b) Hadászati Tanszék, 

c) Haditechnikai Tanszék, 

d) Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszék, 

e) Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék, 

f) Híradó Tanszék, 

g) Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék, 

h) Informatikai Tanszék, 

i) Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék, 

j) Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék, 

k) Műveleti Logisztikai Tanszék, 

l) Műveleti Támogató Tanszék, 

m) Összhaderőnemi Műveleti Tanszék, 

n) Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék, 

o) Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék, 

p) Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszék, 

q) Természettudományi Tanszék, 

r) Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus. 

2. Sajátos jogállású szervezeti egységek: 

a) Felsőfokú Vezetőképző Intézet, 

b) Katonai Tanfolyamszervező Intézet, 

ba) Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztály, 

cb) Statikus Tanfolyami Osztály, 

cc) Szakmai Tanfolyami Osztály, 

c) Katonai Testnevelési és Sportközpont, 

d) Katonai Vizsgaközpont, 

e) Nyelvvizsgaközpont. 
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3. Funkcionális szervezeti egységek: 

a) Dékáni Hivatal, 

aa) Igazgatási Osztály, 

ab) Tanulmányi Osztály. 

 

 

III. AZ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA 

 

Elektronikai Hadviselés Tanszék 

3. § 

(1) A Tanszék alaprendeltetése felderítő, elektronikai hadviselési és radar rendszerek 

üzemeltetésére, üzemfenntartási folyamatainak irányítására történő felkészítés. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Hadászati Tanszék 

4. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja a katonai műveletek stratégiai összefüggéseivel 

kapcsolatos tantárgyak, a katonai stratégia fejlődésének, a hadászati szintű katonai műveletek 

múltjának, jelenének, valamint jövőbeni várható változásának, a modern katonai műveletek 

elméletének és gyakorlatának, a honvédelem hazai rendszere kialakulásának, fejlődésének, 

szervezetének és működésének, továbbá a hadtudomány tudományelméleti illetve kutatás-

módszertani témaköreinek oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Haditechnikai Tanszék 

5. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja a katonai műveletek logisztikai támogatási 

alrendszerét képező haditechnikai támogatással (fegyverzeti- és gépjárműtechnikai) 

összefüggő, a technikai eszközök üzemeltetéséhez és használatához szükséges anyagi, 

ellátási, üzemfenntartási, szolgáltatási, gazdálkodási funkciókkal kapcsolatos tantárgyak 

elméletének és gyakorlatának oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 
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tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszék 

6. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja a katonai műveletek logisztikai támogatási 

alrendszerét képező hadtáp és közlekedési támogatással összefüggő, a hadtáp anyagi, ellátási, 

üzemfenntartási, szolgáltatási, gazdálkodási, továbbá a költségvetési szervek különböző 

gazdasági folyamatainak tervezése, a katonai pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, 

nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési funkciókkal, valamint a katonai szervezetek, technikai 

eszközök és anyagok mozgatásának és szállításának tervezésével, szervezésével és 

végrehajtásával kapcsolatos tantárgyak elméletének és gyakorlatának oktatása, kutatások 

folytatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék 

7. § 

(1) A Tanszék elsődleges célja és feladata a hivatásos katonai szemléletet alkotó 

hadtudományi tudás történelmi (hadtörténelem), értéktani (katonai etika), elvont (katonai 

filozófia), illetve kommunikációtani (kommunikációelmélet) elemeinek  oktatása , illetve a 

speciális foglalkozásokon keresztül a honvédtisztjelöltek hazafias nevelésének megvalósítása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Híradó Tanszék 

8. § 

(1) A Tanszék rendeltetése a távközlés, az információvédelem, valamint az 

infokommunikáció területén történő oktatás alap- és mesterképzésben; a doktori képzés 

tudományszakain kiegészítő kutatások témáinak vezetése, szakmai tárgyak oktatása, és 

szakmai ismeret-kiegészítő, szakmai át- és továbbképző tanfolyamok szervezése, 

végrehajtása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 
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Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék 

9. § 

(1) A Tanszék fő célja az oktatási feladatok ellátása a honvédelmi jog és igazgatás, valamint 

a vallási szélsőségek kezelésének sajátos állami és szabályozási lehetőségei területén. Célja 

az oktatásfejlesztés és olyan kutató-tanszéki működés kialakítása, amely a tudományos 

életben elfogadott és előremutató eredmények mellett, a központi közigazgatásban és a 

honvédelmi jogalkotásban is hasznosítható javaslatokat fogalmaz meg. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Informatikai Tanszék 

10. § 

(1) A Tanszék feladata a Magyar Honvédség informatikai eszközökkel rendelkező 

fegyvernemeinél és szakcsapatainál különböző informatikai beosztások ellátására történő 

felkészítés, az informatikai eszközök és eszközrendszerek üzemfenntartási folyamatainak 

irányításához kapcsolódó tantárgyak oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék 

11. § 

(1) A Tanszék a nemzetbiztonsági felsőoktatás keretében a katonai nemzetbiztonsági szolgálat 

hivatásos állományának nemzetbiztonsági alap és mesterképzését biztosítja. Ennek részeként 

ismereteket nyújt a nemzetbiztonság, a hírszerzés és az elhárítás elméleti és gyakorlati 

ismereteiről. 

(2) A Tanszék közreműködik a Nemzetbiztonsági Felsővezetői Tanfolyam oktatásának 

szervezésében és képzésében. Szakterületén tudományos kutatást folytat, kapcsolatot tart a 

megrendelő szervekkel, hazai és nemzetközi tudományos műhelyekkel. Munkájával segíti a 

nemzetbiztonsági tudatosság kialakítását. 

(3) A Tanszék a Nemzetbiztonsági Intézet vezetőjének szakmai koordinációja mellett 

együttműködik a Rendészettudományi Karon működő Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékkel 

és Terrorelhárítási Tanszékkel, különösen a nemzetbiztonsági szakmai képzési-kutatási 

kérdésekben.  

Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék 

12. § 

(1) A Tanszék rendeltetése a vezetéstudomány, a szervezeti magatartás, pedagógia, 

politológia, és szociológia oktatása és ezekhez kapcsolódó kutatási és innovációs feladatok 

végrehajtása, valamint az egyes közszolgálati területekre (katonai, rendvédelmi, 
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közigazgatási) korszerű vezetői képzés megalapozása. Feladata továbbá a védelmi 

szervezetek vezetéséhez kapcsolódó tudományterületek kutatása, a katonai és rendvédelmi, 

valamint a nemzetbiztonsági vezetőszervek működési racionalizálásának, lehetséges 

fejlesztésének vizsgálata. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása.  

Műveleti Logisztikai Tanszék 

13. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja a logisztikai támogatás megtervezéséhez, 

megszervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó, a műveletek logisztikai támogatásának 

előkészítését, a tevékenységek végrehajtását megalapozó ismeretek elméletének és 

gyakorlatának oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Műveleti Támogató Tanszék 

14. § 

(1) A Tanszék rendeltetése tüzér-, felderítő-, műszaki, katonaföldrajzi és térképészeti, 

légvédelmi rakéta, valamint vegyivédelmi ismeretek elméleti, és gyakorlati oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 

15. § 

(1) A Tanszék rendeltetése a lövész és harckocsizó ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása, 

a harcászati és hadműveleti, valamint a vonatkozó fegyvernemi, összfegyvernemi, 

haderőnemi tantárgyak oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 
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Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék 

16. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja az állami légijárművek vezetését- és a katonai 

repülések irányítását végző légiközlekedési szakemberek felkészítéséhez szükséges elméleti 

és gyakorlati szakmai tantárgyak oktatása.  

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék 

17. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja az állami légijárművek sárkányszerkezete és 

hajtóműve, valamint azok berendezései és rendszerei üzemben- és karbantartását végző 

repülőműszaki szakemberek felkészítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati szakmai 

tantárgyak oktatása.  

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszék 

18. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja az állami légijárművek repülőfedélzeti elektromos-, 

műszer-, oxigén-, rádiótechnikai- és fegyvertechnikai berendezései és rendszerei üzemben- és 

karbantartását végző repülőműszaki szakemberek felkészítéséhez szükséges elméleti és 

gyakorlati szakmai tantárgyak oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 

Természettudományi Tanszék 

19. § 

(1) A Tanszék tevékenységének fő célja az egyes szakok műszaki, technikai és 

gazdaságtudományi tantárgyainak oktatását megalapozó természettudományi ismeretekkel 

(többek között matematika, fizika, mechanika, döntéselőkészítési módszerek) kapcsolatos 

tantárgyak elméletének és gyakorlatának oktatása. 

(2) A Tanszék feladata a felelősségi körébe tartozó, az alap-, a mester-, a doktori és a 

tanfolyami képzésben oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, az ezeket megalapozó 

tudományos kutatási feladatok végzése, illetve a kapcsolódó oktatásszervezési feladatok 

végrehajtása. 
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Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus 

20. § 

A Lektorátus az alábbi feladatokat látja el: 

a) a honvéd tisztjelöltek részére a képzési programoknak megfelelő nyelvoktatás 

végrehajtása, 

b) a tanári óranorma keretén belül az Egyetem karainak alapképzéseiben résztvevő 

hallgatók angol, francia és német nyelvi képzésének segítése, 

c) a Beiskolázási tervben rögzített, különböző időtartamú intenzív és munka melletti, 

illetve szinten tartó nyelvi képzés folytatása. A Magyar Honvédség állománya 

mellett a különböző együttműködési formákban részt vevő országok fegyveres erői 

tagjainak, polgári dolgozóinak idegen nyelvi és katonai szaknyelvi képzése, 

továbbképzése a Honvédelmi Minisztérium és az Egyetem közötti megállapodások 

alapján, 

d) speciális tanfolyamok keretében a békemissziókba, a nemzetközi megfigyelői 

csoportokba, NATO-beosztásokba és egyéb feladatok ellátására kijelöltek 

szaknyelvi felkészítése. 

 

 

IV. A SAJÁTOS FELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 

FELADATA 

Felsőfokú Vezetőképző Intézet 

21. § 

A Felsőfokú Vezetőképző Intézet az alábbi feladatokat látja el: 

a) a Kar szervezeti és oktatási egységeivel együttműködve, a szakfelelős irányításával a 

katonai felsővezetői beosztások mindennapi és a különleges jogrendbeli tevékenység 

ellátása érdekében, gyakorlatorientált, elsősorban az elméleti ismereteket alkalmazni 

képes stratégiai szintű tudással rendelkező felsővezetők képzése, 

b) közreműködés az egyetemi szintű hazai illetve nemzetközi gyakorlatok tervezésében, 

valamint a jóváhagyott képzési programban szereplő gyakorlatok megszervezése, 

végrehajtásának irányítása, vezetése és koordinálása, 

c) a tevékenységével kapcsolatos kutatási eredmények közzététele, a gyakorlati 

tapasztalatok megosztása; részvétel hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok 

kialakításában, 

d) a szakfelelőssel együttműködve a legfelsőbb szintű katonai képzés tervezése, 

eredményes végrehajtásának napi szintű szervezése és koordinálása a végrehajtásáért 

felelős belső és külső szervezetekkel, előadókkal. 
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Katonai Tanfolyamszervező Intézet 

22. § 

Az Intézet feladata a rövid és hosszú időtartamú tanfolyamok, tervezése, szervezése és 

lebonyolítása. 

Az Intézet szervezeti egységeinek feladata 

Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztály 

23. § 

(1) Az Osztály szervezi, tervezi és koordinálja a katonai szakokon mesterképzésre tervezett, 

felsőfokú végzettségű, de katonai alapképzettséggel (BSc) nem rendelkező tisztek 

felkészítését a hiányzó kreditek megszerzésére. 

(2) Az Osztály feladata a katonai tanfolyamok részét képező gyakorlatok tervezésének, 

szervezésének és végrehajtásának koordinálása, továbbá részvétel az egyetemi és a kari 

gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában; a honvédelmi nevelés programjában, az 

Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium közötti együttműködési megállapodásban foglaltak 

szerinti tevékenységek végzése, valamint az együttműködés koordinálása civil közép- és 

felsőoktatási intézményekkel. 

Statikus Tanfolyami Osztály 

24. § 

Az Osztály szervezi, tervezi és koordinálja a Beiskolázási tervben szereplő, az előmenetelhez 

és a beosztásba helyezéshez szükséges katonai tanfolyamok előkészítését és végrehajtását.  

Szakmai Tanfolyami Osztály 

25. § 

Az Osztály szervezi, tervezi és koordinálja a Beiskolázási tervben szereplő szakmai át- és 

továbbképző tanfolyamok előkészítését és végrehajtását.  

Katonai Testnevelési és Sportközpont 

26. § 

A Katonai Testnevelési és Sportközpont hajtja végre a katonai testnevelés tantárgy keretében 

a hallgatói állomány fizikai felkészítését, edzettségének szinten tartását és fejlesztését. 

Tervezi, szervezi és vezeti a Karon folyó testnevelési és sporttevékenységet, végrehajtja a 

hivatásos állomány fizikai felmérését. A katonaállomány edzettségének fejlesztése érdekében 

tudományos kutatómunkát végez. A katonai közelharc oktatási módszertanának 

fejlesztésében együttműködik a Magyar Honvédség szervezeteivel. A Magyar Honvédség 

Ludovika Zászlóaljjal együtt végzi az állomány felkészítését a Magyar Honvédség 

sportbajnokságaira és szervezi az azokon történő részvételt. 

Katonai Vizsgaközpont 

27. § 

A Katonai Vizsgaközpont az alábbi feladatokat látja el: 
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a) a teljesítmény-alapú előmeneteli rendhez szükséges minősítő vizsgarendszer, valamint 

az oldalirányú karrierrendszert megvalósító, fokozati vizsgáztatás kialakítása és 

működtetése. Az Egyetem oktatási szervezeti egységei által igényelt vizsgák 

végrehajtása, 

b) a tiszti és altiszti állománycsoportokkal szemben megfogalmazott általános katonai 

követelményeknek megfelelő, egyéni felkészülést lehetővé tevő oktatócsomagok 

kidolgozásának tervezése és koordinálása, együttműködve a Kar, a Honvédelmi 

Minisztérium, a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség szervezeteivel, 

c) az altiszti és tiszti minősítő és fokozati vizsgákra való felkészülést segítő távoktatási 

rendszer kialakításának és működtetésének koordinálása.  

Nyelvvizsgaközpont 

28. § 

A Nyelvvizsgaközpont az alábbi feladatokat látja el: 

a) akkreditált ARMA kétnyelvű katonai szaknyelvi nyelvvizsgák tervezése, szervezése 

és lebonyolítása, 

b) akkreditált NATO STANAG 6001 egynyelvű katonai szaknyelvi nyelvvizsgák 

tervezése, szervezése és lebonyolítása, 

c) az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. akkreditált vizsgahelyeként általános nyelvi 

vizsgák szervezése és lebonyolítása ORIGÓ vizsgarendszerben angol, francia, német, 

olasz, orosz nyelvekből. 

 

 

V. A FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK  

FELADATA 

 

Dékáni Hivatal 

29. § 

(1) A Hivatal a Kar vezetéséhez rendelt feladatok előkészítéséhez és végrehajtásához 

szükséges szervezési, igazgatási támogatást nyújtó funkcionális szervezeti egység. 

(2) A Hivatal felelős a Kar nemzetközi mobilitási és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal 

összefüggő feladatainak szervezéséért. 

(3) A Hivatal felelős a Kar oktatásszervezési feladatainak ellátásáért, valamint – a Hivatalon 

belül működő Tanulmányi Osztály útján – a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézéséért. 

A Hivatal szervezeti egységeinek feladata 

Igazgatási Osztály 

30. § 

(1) Az Osztály feladata a Kari Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 

végzése, a Kar szabályozásainak előkészítése, elkészült szabályozások véleményezése, a Kar 
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szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra, az 

egyetemi szabályzatok, utasítások tervezeteinek véleményezése, valamint a kari 

rendezvények és kommunikáció szervezése.  

(2) Az Osztály humánigazgatási ügyekben együttműködik a Humán Irodával, és biztosítja a 

hallgatói karrierszolgáltatásokat. 

Tanulmányi Osztály 

31. § 

(1) Az Osztály feladata a Kar hallgatói tanulmányi ügyeinek intézése, az Nftv. 

rendelkezéseinek megfelelő és az Nftv. 3. számú mellékletében szabályozott adattartalmú 

adatkezelés, a tanulmányi nyilvántartással, a Kar által meghirdetett képzések tekintetében a 

felvételi eljárással összefüggő feladatok ellátása, a hallgatók törzskönyvi vagy törzslapi 

adatainak az iratkezelési előírásoknak megfelelő kezelése és megőrzése. 

(2) Az Osztály közreműködik a Kar képzéseinek elektronikus tanulmányi nyilvántartó 

rendszerben történő karbantartásában. 

 


