
 

 

LEGYÉL TE IS HONVÉD ALTISZT VÁLASZD A BÁTRAK ÚTJÁT! 

Acélkocka Altisztképzési Rendszer! 

 

 

A Magyar Honvédségben 2019-től egy olyan új tanfolyamrendszerű Altisztképzés 

vette kezdetét „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer néven, amely egy életre szóló karrier 

lehetőségét is magában hordozza. 

 

Az „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer több mint tanfolyamrendszerű képzés! Ez a program 

egy szisztematikusan egymásra épülő, teljesítmény- és tudásorientált képzési rendszer, amely 

a folyamatos fejlődés lehetőségével párhuzamosan az életre szóló karrier lehetőségét is 

magában foglalja. 

 

Bemeneti követelmények a képzésre a polgári életből jelentkezők részére: 

- Betöltött 18. életév; 

- Legalább érettségi bizonyítvány, vagy annak folyó tanévben való megszerzése. 

- Egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság;  

- Büntetlen előélet; 

- Előnyt jelent a B” kategóriás jogosítvány megléte, amely egyes képzések esetén (pl: 

szerelő, harckocsizó; logisztika stb.) feltétel. 

- Az idegen nyelv ismerete nem bemeneti követelmény a képzésre, azonban a későbbiek 

folyamán a nyelvtudás a katonai életpálya szerves részét képezi. A Magyar Honvédség 

lehetőséget biztosít altisztek tekintetében is a nyelvtanulásra. Bizonyos szakterületek 

tekintetében, mint például a repülő műszaki szakirány, a beosztás betöltésének 

feltétele az angol nyelvtudás. 

 

Miből áll a képzés? 

A tanfolyamrendszerű képzés időtartama egy év, amely áll egy öthetes katonai 

alapkiképzésből, egy 18 hetes altiszti alaptanfolyamból, valamint egy 20-24 hetes szakmai 

felkészítésből. 

 

A bevonulás tervezett időpontja: 

Az alapkiképzés 2021. július közepén indul Szentendrén, ekkorra már át kell esni az 

egészségügyi, mentális és fizikai alkalmasság vizsgálaton. 

 

A jelentkezés menete: 

Először jelentkezned kell a lakóhelyed szerinti illetékes toborzó irodában, de ha nem egyezik 

az állandó és tartózkodási lakcímed, akkor sem kell aggódni: a katonai toborzók mindig és 

mindenhol készségesen állnak rendelkezésedre. 

 

Toborzóirodák elérhetősége: 

A http://www.hadkiegeszites.hu/kozerdeku_adatok/kapcsolat oldalon a „Toborzó irodák 

elérhetőségei” menüpont alatt mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb eső, megfelelő 

információkkal rendelkező szakembert. Debrecenben a Toborzó Iroda a Péterfia u. 58/a szám 

alatt található. 

 

Ha jelentkezni szeretnél, ne hagyd otthon szüleidet vagy barátaidat sem, hiszen a 

jelentkezésnek nincs felső korhatára. Legyél egészséges és elhivatott! 

 

 

 
MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

2. Katonai Igazgatási Központ 

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a; Telefon: +36 (52) 314-200; mobil: +36 (30) 815-0998; E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu 

Ügyfélfogadás rendje: 

hétfő - csütörtök: 08:00-15:30 

péntek: 08:00-12:00 

http://www.hadkiegeszites.hu/kozerdeku_adatok/kapcsolat
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Induló szakágak: 

Szerelő (páncélos- és gépjármű szerelő és műszaki gépszerelő szakirány), műszerész 

(fegyverműszerész és páncéltörő rakétaműszerész szakirány), állami légijármű szerelő, állami 

légijármű műszerész, katonai informatikai rendszerüzemeltető, repülésbiztosító, speciális 

felderítő ágazat (elektronikai hadviselés és rádió felderítés szakirány), vegyivédelem, 

légvédelmi rakéta és tüzér, katonai pénzügy, általános lövész, általános tüzér, műszaki, 

harckocsizó, díszelgő, katonai rendész, általános híradó, logisztika, lokátor, felderítő, felderítő 

(különleges műveleti szakirány), ügyvitel. 

 

Ha felvételt nyertél az altisztképzésre a következőket biztosítja számodra a Magyar 

Honvédség: 

- Már a tanulmányok alatt is havi jövedelem, melynek mértéke az érettségivel 

rendelkező közkatona mindenkori illetménye (2020-ban ez nettó 199.000 Ft,-) : a 

bevonulásod pillanatától fizetést kapsz, amely összeg a szolgálatot teljesítő 

érettségizett közkatona fizetése. 

- Előképzettségednek vagy érdeklődésnek megfelelő karrierlehetőség: a tervezett és az 

általad kiválasztott szakra bátran jelentkezhetsz, csak rajtad és az oktatás ideje alatt 

nyújtott képességeiden és teljesítményeden múlik, hogy eléred -e majd a célod. 

 

Ha megmérettettél, kitartásoddal, akaratoddal és a megszerzett tudásoddal felvértezve 

bebizonyítottad, hogy közöttünk van a helyed, a Magyar Honvédség 2022. júliusban az első 

altiszti beosztásodba helyez, és szeretteid, valamint egy egész ország előtt esküt teszel  

 

Biztos munkahely és illetmény a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjaként: 

A képzést követően a választott szakterületen, - ha arra alkalmasnak találtattál - őrmesterként 

megkezded pályafutásod és karriered építését. Az őrmesterek alapilletménye 2020-ben ez 

nettó 226.743 Ft,-. Ezen felül a Magyar Honvédség által nyújtott egyéb juttatásokban is 

részesülsz. 

 

Állandó képzések itthon és külföldön. 

Csak rajtad múlik, mit tervezel mi az a cél, amit altisztként el tudsz, vagy akarsz érni. 

 

Missziós szolgálat vállalásának lehetősége a világ több pontján! 

 

Most már mindent tudsz arról, milyen út vezet az Altiszti Akadémiáig, hogy átléphesd 

annak kapuját, ahol egy jó csapat, sok –sok kihívás, életre szóló karrier és kaland vár!  


