
Jelentés a HHK 2017. évi nyílt napi rendezvényén 

kitöltött kérdőívek alapján 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. január hónapban –több aktuális esemény 

mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek keretében Karonként nyílt napot szervezett, 

ahol a továbbtanulni vágyó fiatalok betekintést nyerhettek az egyetemen rájuk váró 

feladatokba, megismerték az eléjük táruló lehetőségeket.  

 A sorban az első a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nyílt napja volt, 

amelyet január 13-án tartottak az NKE Hungária úti kampuszán. A rendkívül kedvezőtlen 

időjárás ellenére több százan voltak kíváncsiak a nyílt nap rendezvényeire. Közülük 312 fő 

töltötte ki és adta le azt a kérdőívet, amely a benyomásaikat összegezte. 

 Ahogyan az előző kari nyílt napok tapasztalatai mutatták, ebben az esetben is annak a 

Karnak a képzései iránt érdeklődtek a legtöbben a leendő hallgatók, amelyik helyszínt adott a 

rendezvénynek (HHK 62%). (1. ábra). Nagyarányú a bizonytalanok tábora (15%), ennek 

oka lehet, hogy az Educatio kiállítás a nyílt napot követte, illetve ez volt a NKE 2017 nyílt 

nap sorozatának első rendezvénye.  

1. ábra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem melyik Karára/Intézetére 

szeretne felvételi jelentkezést benyújtani?  

 

 A válaszok alapján egyértelmű eredmény tárul elénk a fiatalok továbbtanulási 

elképzeléseiről a képzési szint, a képzés munkarendje és a képzési forma tekintetében. A 

nyílt napon megjelenteket az alapképzések (86,5%) érdekelték inkább, döntő részük nappali 

munkarendben (96,7%), támogatott formában (92,3%) szeretne továbbtanulni.(2. ábra)  

 

 

 

 

 

 



2. ábra. Az érdeklődés megoszlása képzési szint, 

a képzés munkarendje,a képzés formája szerint  

 

 
 

 

3. ábra. Melyik alapképzési szak illetve szakirány érdekli? 

 (A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek) 

 



4. ábra. Melyik alapképzési szak illetve szakirány érdekli? (a 3. ábra folytatása) 

 (A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek)  

 

 A NKE HHK nyílt napjára kilátogatók az alapképzések közül legnagyobb arányban a 

HHK által meghirdetett Katonai Vezetői szak (19%), valamint a Katonai Logisztika szak 

(12%) iránt érdeklődtek.  (3-4. ábra) 

 A mesterképzések közül a Katonai Vezetői szak (31%), a Katonai műveleti 

logisztika szak (14%), valamint a Nemzetbiztonsági szak (11%) iránt érdeklődtek a leendő 

hallgatók.   

 

 

 

 

 

 



5. ábra. Melyik alapképzési szak illetve szakirány érdekli?  

(A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek) 

 
 

 A kérdőívet kitöltők között valamivel többen voltak a férfiak (75,8%), jellemzően a 

18-20 éves korosztály tagjai (89,9%). A kitöltők több mint kétharmada (68%) 

gimnáziumban, ötöde (18%) szakgimnáziumban fog érettségizni, ugyanakkor nem csak a 

középiskolai korosztályt vonzotta a nyílt nap. Főiskolai oklevéllel a válaszadók 5,8%-a 

egyetemi végzettséggel 7,1% rendelkezett. Az államtudományi osztatlan képzés felől a 

kitöltők több mint harmada (39,9%) érdeklődött. Új fejlemény, hogy mérhető jelenlétet 

mutattak a belügyi, rendészeti képzésben (7,1%) tanuló, valamint a Katonasuli programban 

tanuló érdeklődök is (12,8%).  

 Az érdeklődők csaknem fele (40%) tervezte, hogy részt vesz a 2017. évi Educatio 

kiállításon, amely fontos információforrásnak bizonyult a nyílt nappal kapcsolatban.  

 Egy Nyílt nappal kapcsolatos rendezvény, egy egyetem életében mindig fontos 

szerepet játszanak azok a csatornák, amelyeken el lehet érni az érdeklődő ifjúságot, azok 

szüleit, tanárait. A nyílt napról a válaszadók több mint harmada (37%) az NKE honlapján 

keresztül szerzett tudomást, ezzel ez a csatorna a leginkább használt információszerzési 

lehetőségnek bizonyult. (5. ábra) Szintén jelentősnek mondható a kortárscsoportok közvetítő 

ereje, hiszen minden ötödik leendő hallgató említette, hogy barátai, osztálytársai 

(18%)szolgáltattak nekik információkat a nyílt nappal kapcsolatban. (6. ábra) 

 

 

 

 

 



6. ábra. Honnan értesült a nyílt napról? 

 

 

 A nyílt napon megjelentek rendkívül elégedettek voltan a rendezvénnyel. A 

hallgatóktól kapott információkat döntő részük (79,5%) nagyon hasznosnak ítélte meg. 

Háromból két látogató (62,3%) nagyon meg volt elégedve a pályaorientációs tanácsadással, 

az összevont felvételi tájékoztatót (58,8%) és a képzési kiállítást (54,4%), valamint az 

egyes szakok felvételi tájékoztatóját (72%) is nagy szimpátia övezte.(7. ábra) 

7. ábra. Mennyire voltak hasznosak a nyílt nap rendezvényei? 

 

 



 A fenti eredmények tükrében összességében is megállapítható, hogy sikeres 

rendezvény volt a HHK nyílt napja. A rendezvényen a rossz időjárási körülmények ellenére 

is sokan vettek részt, és a kitöltési kedv is felülmúlta a korábbi évekét.   


