Honvédelmi ágazat (szakgimnázium)
Képzési idő: 4+1 év
Tagozatkód: 0113
12. év végén megszerezhető képesítés: Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő (OKJ 52 863 01)
13. év végén megszerezhető képesítés: Honvédelmi igazgatási ügyintéző (OKJ 54 863 01)

I.

A 2018-2019. tanévben indításra kerülő honvédelmi ágazati szakképzés
célja:

A Honvéd Kadét szakképzésben a honvédelem; a katonai pálya iránt érdeklődő
tanulókat már 14 éves koruktól kezdve célirányosan a katonai a pálya, a
honvédelem felé orientáljuk; és felkészítjük őket a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem felvételijére, a szentendrei Altiszti Akadémiára való bejutásra; ill. a
közszolgálatban történő munkavállalásra.
II. A Honvéd Kadét szakképzés 4 éve alatt a diákok:
 megismerik a Magyar Honvédség működési rendszerét, a haditechnikai
eszközeit;
 alaki foglalkozásokon vesznek részt a kijelölt katonai objektumokban;
 lehetőségük nyílik hadtörténeti múzeumpedagógiai órákon részt venni;
 első kézből ismerhetik meg a katonai egészségügyi feladatokat a különféle
fegyvernemek és szakcsapatokhoz kapcsolódóan;
 honvédelmi, tematikus és túlélő táborokban fejleszthetik gyakorlati
ismereteiket.
A Honvéd Kadét szakgimnáziumok szakképzési kerettantervei olyan, a
NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztését teszik lehetővé, mint
 idegen nyelvi kompetencia,
 informatikai és digitális kompetencia,
 egészség- és testi kultúra fejlesztése (önvédelem),
 társas kompetenciák fejlesztése (kommunikáció)

A felsorolt kompetenciák megléte sikeres alapokat biztosít a munkaerőpiacra
való eredményes bekapcsolódáshoz; a közszolgálati életpályára lépéshez.
III. Továbbtanulási lehetőségek az érettségi megszerzése után
A honvédelmi szakgimnáziumban érettségizett és Honvéd kadét, igazgatási
ügykezelő (OKJ 52 863 01) végzettséget szerzett tanulók számára fizikai,
egészségügyi, mentális és tanulmányi előmenetel függvényében többféle
továbblépési alternatíva kínálkozik:
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem karaira való jelentkezés esetében
többletpontokat jelent az adott képzés
 A Szentendrei Altiszti Akadémián szintén többletpontok járnak ezért az
OKJ-s végzettségért és a középiskolai tanulmányok stúdiumai
beszámításra kerülnek, ezért a tanulmányi idő 1 évre rövidül
 Azon diákok számára, akik nem kívánnak élni a felsőfokú tanulmányokkal,
lehetőség nyílik az érettségi utáni szakképzésben a meglévő
szakképesítésükre ráépülő újabb végzettség megszerzésére: ez a
Honvédelmi igazgatási ügyintéző (OKJ 54 863 01)
Ezek a szakképzettségek a tanulók egyéni kompetenciáinak függvényében vagy
a Magyar Honvédség állományában való elhelyezkedésre, vagy az
államigazgatás különböző munkaköreinek betöltésére képesítik a diákokat.
IV.

Egyéb tudnivalók:
• Az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv;
• Csoportbontásban tanulható tantárgyak: idegen nyelv, informatika,
magyar, matematika, szakmai tárgyak
• Felvételi a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, technika/rajz
osztályzatok és az orvosi alkalmasság alapján történik
• A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
• egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges
• Megj.: SNI-s tanuló F 80-83-84-90 kóddal jelentkezhet
• Felvehető tanulók száma: 34 fő

8 befejezett általános iskolai osztály után

Középfokú oktatásban:
SZAKGIMNÁZIUMBAN

Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő képzés
OKJ 52 863 01
megszerzése, szakgimnáziumi érettségivel együtt
(Székesfehérvár – Szekszárd – Budapest – Debrecen)
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