
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia 

felvételi tájékoztatója 

a 2013/2014. tanév 

iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére 

Az oktatási intézmény adatai 

Név: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA) 

Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 12-14. 

OM azonosító: 100526 

Felnőttképzési regisztrációs szám: 13-0007-07 

Adószám: 15701745-2-51 

Képviseli: Horváth Gábor dandártábornok, parancsnok 

Telefon: 06-26/311-014 

E-mail: info@ncoa.hu 

A 2013/2014 tanévben a honvédelemért felelős miniszter beiskolázási terve alapján a 

Honvéd altiszt megnevezésű (azonosító szám: 54 863 02), iskolarendszerű, 2 éves katonai 

szakképzésre jóváhagyott keretszám: 40-60 fő (Az induló ágazatok/szakirányok az MH 

Altiszti Akadémia honlapján később kerülnek közzétételre.) 

Az ágazatokra/szakirányokra történő végleges besorolás az I. félév végén, a „10282-12 

Katonai alapfeladatok” megnevezésű modul sikeres teljesítését követően történik. 

Jelentkezési feltételek, a jelentkezés módja 

A polgári életből iskolarendszerű képzésre jelentkezőkkel szemben támasztott feltételek: 

- magyar állampolgárság; 

- 18-22. év közötti, de a 23. évet a felvételi évében be nem töltött életkor; 

- büntetlen előélet; 

- középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy annak a folyó tanévben való 

megszerzése; 

- államilag elismert angol alapfokú, komplex nyelvvizsga. 

A honvéd altiszt-jelöltnek (tanulónak) meg kell felelnie a Magyar Honvédség hivatásos és 

szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 229/R. §-ban 

foglalt követelményeknek is. 

Az iskolarendszerű képzésre a jelentkezés az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokságon, illetve Toborzó és Érdekvédelmi Irodáin térítésmentesen biztosított 

jelentkezési lapon történik. 

A jelentkezés határideje: 2013. február 01. 

A felvételi eljárás megszervezése 

Az MH AA a felvételi eljárás helyéről és idejéről írásban értesíti a jelentkezőket, és 

tájékoztatja őket a szükséges tudnivalókról, illetve megszervezi a pályaalkalmassági 

vizsgálatot. 

Minden jelentkezőt tájékoztat: 

- a felvételi eljárás formájáról, helyéről és időpontjáról; 

- a sajátos felvételi követelményekről, a felmérés témaköreiről; 
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- a szükséges igazolások beszerzéséről, bemutatásuk módjáról, idejéről; 

- a többletpontot jelentő igazolásokról. 

A felvételi tervezett időpontja 2013. április hónap, melyről a jelentkezők közvetlenül 

kapnak értesítést. 

A jelzett felvételi időpont elmulasztása esetén az MH AA a jelentkezőt újabb 

felvételi eljárásra nem hívja be! 

A beiskolázás a honvédelemért felelős miniszter által kiadott beiskolázási tervnek 

megfelelően, az abban rögzített létszámkeretek alapján történik. 

A felvételi eljárás 

A felvételi eljárás rendje: 

1. érettségi – tárgyévben történő érettségi esetén 12. évfolyam félévi – tanulmányi 

eredménye és ezek pontértékeinek megállapítása; 

2. felvételi feladatlap megírása; 

3. fizikai alkalmasság megállapítása; 

4. pályaorientációs beszélgetés; 

5. előzetes rangsor felállítása a felvételi eljárást továbbfolytatók megállapítása 

érdekében, e rangsorba be nem kerültek kiértesítése; 

6. egészségügyi, fizikai és pszichikai vizsgálat (pályaalkalmassági vizsgálat) 

végrehajtása; 

7. végleges felvételi rangsor megállapítása és a jelentkezők kiértesítése. 

A fizikai alkalmasság megállapítása a T4-es fizikai alkalmassági követelmények alapján, a 

hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi 

tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az 

egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő 

engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletben foglaltak szerint 

történik, alapkövetelmény az alábbi táblázat szerinti minimális szint, azaz a 260 pontérték 

teljesítése. A felmérésre kerülő mozgásformák: 3200 m síkfutás, fekvőtámasz, felülés. 

Korcsoport 
3200 m futás Fekvőtámasz Felülés 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

 Idő Pontérték Idő Pontérték Db Pontérték Db Pontérték Db Pontérték Db Pontérték 

18-25 16: 33 120 17: 42 121 50 70 25 69 60 70 53 70 
Minimum 

követelmény 
18: 46 80 19: 40 80 29 40 15 40 35 40 30 40 

A mozgásanyagok minimum követelmény szintjét kötelező teljesíteni! Akár egy 

mozgásanyag minimum szintjének a nem teljesítése a felvételi eljárásból való kizárást vonja 

maga után! 

Az összpontszám kiszámításánál a 260 pontérték 0 pontot ér, az a fölötti (pozitív) 

teljesítésért az alábbi plusz pontok adhatók: 

 20 pontot eredményező pozitív teljesítmény 1 plusz pont, 

 Mindhárom mozgásformát figyelembe véve az összesen elérhető plusz pontszám: 

5 pont. 

A felvételizők a fizikai felmérést előzetes orvosi vizsgálat után, egészségügyi személyzet 

jelenlétében hajtják végre. 
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Az írásbeli felvételi vizsga a felvételiző általános műveltségének ismeretszintjének 

felmérésére szolgál. A felvételi vizsga anyaga a szakközépiskola/gimnázium 8-12. tanév 

anyaga (matematika, fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom, általános műveltség). 

Az ismeretszint megállapítása feladatlap kitöltésével, a végzettséget igazoló okmányok 

tanulmányozásával és a jelentkezővel való elbeszélgetéssel történik. 

A felvételi beszélgetés célja a jelentkező hivatástudatának, katonai pálya iránt érzett 

elkötelezettségének és szakmai rátermettségének megítélése. A felvételi beszélgetés alapján a 

bizottsági beszélgetést folytató albizottság javaslatot tesz a jelentkező felvételére, az 

elutasítást indokolni köteles. 

A felvételi eljárás eredményét pontszámban kell kifejezni. Az összpontszám az alábbi 

pontokból tevődik össze: 

- középiskolából hozott pontok; 

- írásbeli felvételi feladatlapon elért pontszám; 

- a fizikai felmérés eredménye; 

- többletpontok. 

A hozott pontok a következő tantárgyak osztályzatai alapján kerülnek megállapításra: 

- magyar nyelv és irodalom; 

- matematika; 

- történelem; 

- fizika (szakközépiskolai bizonyítványnál a szakmai tantárgy); 

- egy választott tantárgy (informatika, idegen nyelv, testnevelés, katonai 

alapismeretek, stb). 

A pontszám az adott tantárgyból elért vizsgaeredmény (vagy a 12. félévi eredmény, ha 

még érettségi előtt áll) egyszerese. A hozott pontokból maximum 25 pont érhető el. 

Többletpont csak akkor adható, ha az egyébként nem felvételi követelménye az adott 

szaknak. Többletpontok szerezhetők az alábbiakért: 

Nyelvvizsgáért 

 államilag elismert középfokú, komplex (B2) nyelvvizsga: 4 pont 

 államilag elismert felsőfokú, komplex (C1) nyelvvizsga: 6 pont 

Gépjárművezetői engedélyért 

 „B” típusú: 4 pont 

 „B” és „C” típusú: 6 pont 

Katonai alapismeretek tantárgy érettségi, eredménytől függően: 2-5 pont 

Szakirányú szakmai képzettség: 5 pont 

A szakirányú képzettség adott szakra történő elfogadásáról a bizottsági beszélgetést 

lefolytató albizottság dönt. 

A többletpont csak abban az esetben számolható el, ha a felvételiző a felvételi napján az 

azt igazoló okmányt vagy hiteles másolatát bemutatja.  

A bemutatással kapcsolatban az MH AA hiánypótlást nem fogad el! 

Az írásbeli felvételin elérhető összpontszám 50 pont. 

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a felvételiző az iskola 

képviselőjének jelenlétében, a parancsnok által meghatározott helyen és időben 

megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, az értékelésre észrevételt tehet. A 

jelentkező kérelmére és költségére a képző intézmény másolatot készít. A megtekintéshez a 
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felvételi napja áll rendelkezésre. A felvételiző észrevételeit a megtekintést követően a 

munkanap végéig - tizenhat óráig – az MH AA Személyügyi, Humán és Tanulmányi 

Főnökség, Tanulmányi részlegére adhatja le. 

Ha az írásbeli kérdésekre adott megoldás értékelésére a felvételiző észrevételt nyújt be, a 

parancsnok egy másik szaktanárt is kijelöl az észrevételben foglaltak elbírálására. A 

parancsnok a bírálat eredményét írásban közli. Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét, 

azt az iratokkal együtt meg kell küldeni a HVK Személyzeti Csoportfőnökének, aki három 

munkanapon belül az észrevétel felől és döntéséről tájékoztatja a parancsnokot. Az észrevétel 

benyújtása és elbírálása nem érinti a felvételizőnek a képző intézmény által hozott felvételi 

döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát. 

A felvételi eredményének megállapítása 

Az előzetes rangsor adatainak, illetve a felvételi bizottságok véleményének 

figyelembevételével a parancsnok dönt a felvételiző felvételi eljárásának továbbfolytatásáról, 

illetve végleges elutasításáról. Erről az MH AA a felvételizőket levélben értesíti. 

A felvételi eljárást továbbfolytatók részére a képző intézmény tájékoztatást küld a 

pályaalkalmassági vizsgálat helyéről, idejéről, az ahhoz szükséges egyéb dokumentumokról. 

Az egészségi a pszichikai és a fizikai alkalmassági vizsgálat komplex vizsgálatok 

rendszere. A vizsgálatokat az MH Honvéd Kórház REKVI Katonai Alkalmasság Vizsgáló 

Osztálya Kecskeméten végzi. A pályaalkalmassági vizsgálat a 7/2006. (III. 21.) HM rendelet 

alapján történik. 

A pályaalkalmasság-vizsgálat eredményei alapján – azok beérkezésétől számított 15 

napon belül – az intézmény végleges rangsort állít fel a felvételizők között. 

A honvédelemért felelős miniszter által meghatározott létszámkeret miatt, pontazonosság 

esetén az a jelentkező kerül felvételre, aki az írásbeli feladatlapon magasabb pontszámot ért 

el. Ha ennek pontszámai is azonosak, akkor a választott szakhoz köthető középiskolai 

tantárgyakból elért pontok döntenek. 

A felvételről a parancsnok dönt. A felvételről, illetve a felvétel elutasításáról az MH AA 

haladéktalanul értesíti a felvételezőt. 

Egyéb rendelkezések 

A felvételizők a felvételi eljárás idején térítésmentesen kerülnek elhelyezésre az MH AA 

objektumában.  

A jogorvoslat rendje 

Az MH AA döntése ellen a felvételiző a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. 

Az eljárást megindító kérelmet a HVK Személyzeti Csoportfőnökének kell címezni, de 

az MH AA parancsnokához kell benyújtani a fenti pontban rögzített határidőn belül. 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem 

elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A felvételiző a kérelem elbírálása tárgyában hozott határozat ellen a közléstől számított 

30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti. 



 5 

Egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatról szóló döntés ellen a fellebbezést, a döntést 

hozó szervhez, az MH Honvéd Kórház REKVI Katonai Alkalmasság Vizsgáló Osztályhoz 

kell benyújtani. 

A tájékoztatóban nem szabályozott eljárási kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 


