
 

 

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 szisztematikusan egymásra 

épülő, teljesítmény- és tudásorientált képzés keretében készíti fel a Magyar Honvédség leendő 

altisztjeit katonai pályájukra. A képzés sikeres teljesítése után, egy komplett Honvéd életpálya 

nyílik meg előtted. Megbecsüléssel, tisztességes jövedelemmel, értékes és érdekes munkával, 

további tanulási lehetőségekkel, belátható, stabil és tervezhető jövővel. 

 

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 

„szakosodás” révén mindenki érdeklődésének, képzettségének, illetve készségeinek megfelelő 

szakirány ismereteit sajátíthatja el és ennek megfelelő beosztást láthat majd el hivatásos 

altisztként a Magyar Honvédség valamely alakulatánál. 

 

A bevonulás tervezett időpontja: 

Az alapkiképzés várhatóan 2021. augusztus 23-án indul Szentendrén, ekkorra már át kell esni 

az egészségügyi- és mentális alkalmasság vizsgálaton.  

 

A jelentkezés menete: 

Jelentkezni a lakóhelyed szerinti illetékes toborzó irodában, van lehetőséged. Kérlek, hozd 

magaddal személyes okmányaid (személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya, 

jogosítvány (amennyiben van)), általános iskolai- és érettségi bizonyítványod. Amennyiben 

végzős vagy a 12. félévi bizonyítványod. OKJ-s végzettségeidet (amennyiben van). 

Későbbiekben sport- vagy tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményeid igazolását 

(amennyiben van). A felvételihez szükséges orvosi- és pszichológiai alkalmasság vizsgálaton 

előreláthatólag május végéig lehet részt venni, ezért javaslom, hogy a lehető leghamarabb gyere 

be hozzánk jelentkezni. A meghirdetek időpontok és helyek folyamatosan kerülnek feltöltésre 

a jelentkezések sorrendjében. 

 

 

Ha jelentkezni szeretnél, ne hagyd otthon osztálytársaidat és barátaidat sem. 

Legyél egészséges és elhivatott! 
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