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Általános információk a székhely intézményről 
(Debrecen)

• A Honvédelmi Minisztérium fenntartásában.

• Az intézmény épületkomplexuma 3 szerkezeti egységből áll:
 elméleti-tanulmányi,
 tanműhelyi,
 kollégiumi.

• Az intézményt esztétikusan kialakított iskolaudvar veszi körül.

• A tornacsarnok a testnevelés órák mellett időszakosan iskolai
rendezvények, ünnepségek, sportversenyek és sportszakkörök
helyszíne.

• A növendékek testedzését a sportfoglalkozások mellett a konditerem
és a szabadtéri kondipark is segíti.

• Az étkezést az MH 5. LDD biztosítja az iskola területén található
étteremben.



Életképek



Élet a kollégiumban

• napi ötszöri étkezés

• konyha és mosókonyha használati lehetőség

• klubszoba

• korrepetálás, tehetséggondozás

• változatos sport- és szabadidős elfoglaltságok

• kulturális programok



Képzési formák
Debrecen (székhely)

1111 – Honvéd kadét ágazati szakképzés – elektronikai/logisztikai 
technikus    szakmairány (Szakma azonosító: 5 1031 11 05)

• 5 éves képzés

• honvédelem ágazati alapoktatás

• angol vagy német nyelv tanulás

• elméleti és gyakorlati képzés

• szakképzési ösztöndíj

• Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (HKP III.)

• technikusi vizsga feltétele: „B” kategóriás jogosítvány, ECDL bizonyítvány
megszerzése

• kimenet: 5 év után érettségi bizonyítvány, elektronikai/logisztikai
technikus végzettség

• elvégzése után munkavállalás vagy továbbtanulási lehetőség 
katonai/civil felsőoktatásban, újabb szakma megszerzése





Képzési formák
Debrecen (székhely)

2222 – Honvéd kadét közismereti képzés (gimnázium) – emelt   
óraszámú angol nyelvi képzés 

• 4 éves képzés
• emelt óraszámú képzés angol nyelvből
• második idegen nyelvként a német nyelv oktatása
• honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy
• közép- és emelt szintű érettségi felkészítések
• nyelvvizsgára való felkészítés
• Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (HKP III.)
• kimenet: érettségi bizonyítvány

• elvégzése után továbbtanulási lehetőség katonai/civil
felsőoktatásban vagy technikusi képzésben



Beiskolázás (Debrecen)



Általános információk 
a Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégium 

intézményegységről 
(hódmezővásárhelyi telephely)

• A közismereti oktatás a város egyik középiskolájában valósul meg, saját
oktatókkal.

• A kollégiumi elhelyezés a Helyőrség Nőtlen szállóján, felújított, önálló vizesblokkal
ellátott 2 ágyas szobákban történik.

• Minden tanuló saját íróasztallal és szekrénnyel rendelkezik.

• Konyha és mosókonyha használati lehetőség.

• A növendékek testedzését a sportfoglalkozások mellett a Helyőrségparancsnokság
által üzemeltetett konditerem, kültéri kondipark és sportcsarnok is segíti.

• Tervezett növendéki létszám:
• Honvéd Kadét közismereti képzés (gimnázium): 15 fő,
• Honvéd Kadét ágazati képzés (gépjármű-mechatronikai technikus (szerviz 

ágazat) és infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 
szakmairány): 25 fő.



Képzési formák 
Hódmezővásárhely (telephely)

3333 – Honvéd kadét ágazati szakképzés – gépjármű mechatronikai 
technikus (szerviz) / infokommunikációs hálózatépítő és –
üzemeltető technikus szakmairány (Szakma azonosító: 5 1031 11 
05)

• 5 éves képzés

• honvédelem ágazati alapoktatás

• angol vagy német nyelv tanulás

• elméleti és gyakorlati képzés

• szakképzési ösztöndíj

• Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (HKP III.)

• technikusi vizsga feltétele: „B” kategóriás jogosítvány, ECDL 
bizonyítvány megszerzése

• kimenet: 5 év után érettségi bizonyítvány, technikusi végzettség
• elvégzése után munkavállalás vagy továbbtanulási lehetőség 

katonai/civil felsőoktatásban, újabb szakma megszerzése



Képzési formák 
Hódmezővásárhely (telephely)

4444 – Honvéd kadét közismereti képzés (gimnázium) – emelt óraszámú 
angol nyelvi képzés 

• 4 éves képzés

• emelt óraszámú képzés angol nyelvből

• második idegen nyelvként a német nyelv oktatása

• honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy

• közép- és emelt szintű érettségi felkészítések

• nyelvvizsgára való felkészítés

• Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (HKP III.)

• kimenet: érettségi bizonyítvány

• elvégzése után továbbtanulási lehetőség katonai/civil felsőoktatásban
vagy technikusi képzésben



Beiskolázás (Hódmezővásárhely)



Általános információk 
a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium 

intézményegységről 
(nyíregyházi telephely)

• A kollégium a Nyíregyházi Egyetem területén esztétikus környezetben
található.

• Növendékeink kétágyas felújított kollégiumi szobákban kerülnek
elhelyezésre.

• Minden tanuló saját íróasztallal és szekrénnyel rendelkezik.

• A kulturált vizesblokkok mellett konyha és mosókonyha használati
lehetősége.

• A növendékek testedzését az egyetem által fenntartott
sportlétesítmények biztosítják.

• Speciális nyelvi felkészítés, az egyetemi könyvtár használata.

• A jelentkezés pontos szabályai és a jelentkezési lap megtalálhatók a
www.kratochvil.hu oldalon az NYHK menüpont alatt.

http://www.kratochvil.hu/


Általános információk 
a Szolnoki Honvéd Kollégium intézményegységről 

(szolnoki telephely)

• A kollégium a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ területén,
Szolnok Széchenyi városrészén, esztétikus környezetben található.

• Növendékeink kétágyas, tágas, felújított kollégiumi szobákban kerülnek
elhelyezésre.

• Minden tanuló saját íróasztallal és szekrénnyel rendelkezik.

• A kulturált vizesblokkok mellett konyha és mosókonyha használatra van
lehetőség.

• A növendékek testedzését a sportfoglalkozások mellett az MH BTKK által
üzemeltetett konditerem és szabadtéri sportpályák is segítik.

• Speciális nyelvi felkészítés és korrepetálás (angol, német és orosz) biztosított.

• A jelentkezés pontos szabályai és a jelentkezési lap megtalálhatók a
www.kratochvil.hu oldalon az SZHK menüpont alatt.

http://www.kratochvil.hu/


Intézményi sajátosságok

• kötelező kollégiumi bentlakás
• speciális honvédelmi napirend
• honvédelmi foglalkozások, kirándulások, versenyek
• szakkörök, sportfoglalkozások, szabadidős elfoglaltságok
• szaktárgyi korrepetálások, tehetséggondozás
• formaruha, sportruházat és gyakorló öltözet biztosítása
• honvédelmi ismeretek oktatása
• katonai és civil pedagógusok
• honvéd kadét ösztöndíjrendszer
• szabad pályaválasztás
• honvédelmi táborok
• katonai hagyományőrző szakkör



Ösztöndíj

Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (HKP III. szint)

Az ösztöndíj számítási alapja a mindenkori minimálbér egyhavi összege.

• 9. évfolyam első félévében: 10.000 Ft/hó

• 9. évfolyam második félévétől a tanulmányi átlag alapján:

• 3,50 átlag alatt 10.000 Ft/hó

• 3,50-3,99 átlag között 20.000 Ft/hó

• 4,00-4,49 átlag között 38.000 Ft/hó

• 4,50 átlagtól 58.000 Ft/hó

A technikumi osztályban tanulók jogosultak a szakképzési ösztöndíjra is.



Felvételi eljárás és pontszámítás

Pontszámítás:

• 1111 és 3333 kódszámú ötéves – Honvéd kadét ágazati szakképzés
(technikum)

1.: Hozott pontok 25%: 7. év végi és 8. félévi magyar, matematika, fizika, angol nyelv
vagy német nyelv és történelem jegyek;

2.: Központi írásbeli felvételi 50%: magyar nyelv és matematika eredményei;

3.: Szóbeli felvételi vizsga 25 %: társadalmi és állampolgári ismeretek.

• 2222 és 4444 kódszámú négyéves – Honvéd kadét közismereti képzés
(gimnázium)

1.: Hozott pontok 25%: 7. év végi és 8. félévi magyar, matematika, földrajz, angol nyelv
vagy német nyelv és történelem jegyek;

2.: Központi írásbeli felvételi 50%: magyar nyelv és matematika eredményei;

3.: Szóbeli felvételi vizsga 25 %: társadalmi és állampolgári ismeretek.

A szóbeli vizsga követelményei megtalálhatók a kratochvil.hu oldalon a
„Felvételizőknek” menüpont alatt.



Felvételi eljárás

A felvétel feltétele a fizikai szintfelmérő sikeres teljesítése.

A szakképzésbe történő belépés feltétele: foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági vizsgálat a képzési és kimeneteli követelmények alapján.

Fizikai szintfelmérő minimálisan teljesítendő szintje:

A gyakorlatok végrehajtására – a 2000 m síkfutás kivételével – 2 perc áll
rendelkezésre.
A szabályos végrehajtásról tájékoztató kisfilm megtalálható az intézmény
honlapján.

Hanyatt fekvésből felülés

(minimum)
2000 m síkfutás

Mellső fekvőtámaszban 

karhajlítás-nyújtás

(minimum)

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány

50 db 42 db 10:20 perc 11:30 perc 25 db 15 db



Fontosabb időpontok

2022. december 2-ig Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

2023. január 21. Központi írásbeli vizsga időpontja

2023. február 10. Értesítés az írásbeli vizsga eredményéről

2023. február 22-ig Jelentkezési lapok beküldése a középiskolákba

2023. február 27 - Szóbeli vizsga, fizikai szintfelmérés valamennyi
március 14. között kódszámú képzésre, a honlapon közzétett

időpontban és beosztás szerint

2023. március 17. Ideiglenes felvételi jegyzék megjelentetése az
intézmény honlapján

2023. március 21-22. Sorrendmódosítás

2023. április 28. Felvételről szóló értesítés megküldése



Elérhetőség

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 69.
E-mail: hkk@hm.gov.hu
Tel.: +36-52/537-215
www.kratochvil.hu
Facebook
Instagram

http://www.kratochvil.hu/
https://www.facebook.com/Kratochvil-K%C3%A1roly-Honv%C3%A9d-K%C3%B6z%C3%A9piskola-%C3%A9s-Koll%C3%A9gium-912923988759608/z%C3%A9piskola-%C3%A9s-Koll%C3%A9gium-912923988759608
https://www.instagram.com/kratochvilhkk/

