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1. Általánosságban a honvédelem, a hazafias- és honvédelmi nevelés fontosságáról
A kötelező sorkatonai szolgálat intézményének 2004-es felfüggesztése óta családalapítóvá vált
egy olyan generáció, amely a honvédelemmel kapcsolatos feladatokról személyes tapasztalattal
nem rendelkezik. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom távolodni kezdett a honvédelem
ügyének fontosságától. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megforduljon és az
állampolgárok honvédelmi ismeretei megfelelőek legyenek, a Honvédelmi Minisztérium (HM)
jelentős szerepet vállal a hazafias- és honvédelmi nevelés1 támogatásában.
A HM honvédelmi nevelést támogató tevékenysége – a vonatkozó hazai és nemzetközi
jogszabályok tiszteletben tartásával – a kormányzat oktatási- és ifjúságpolitikai programjaihoz,
elveihez igazodik. A résztvevők saját döntésük alapján vehetnek részt a rendezvényeken,
programokon, csatlakozhatnak képzésekhez és azokból hátrányok nélkül léphetnek ki, továbbá
a résztvevőknek nincs kötelezettsége a tanulmányokat követő katonai szolgálati viszony
létesítésére.
A honvédelmi nevelés tehát nem jelent katonai toborzást, nem része a honvédelmi tárca
személyzetfejlesztésének, feladataiban és tevékenységében túlmutat a Magyar Honvédség
szervezeti keretein azzal együtt, hogy a honvédelmi nevelés támogatja a katonai
pályaorientációt, hozzájárul az utánpótlás biztosításához, továbbá a Magyar Honvédség és
társadalom kapcsolatának fejlesztéséhez.
A honvédelmi nevelés a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás keretein belül, két
szinten – általános honvédelmi nevelés és emelt szintű honvédelmi nevelés formájában –
valósul meg.
2. A honvédelmi nevelés támogatása – általános honvédelmi nevelés
Az általános honvédelmi nevelés keretei között a HM minden érdeklődő tanuló számára
elérhető kiállításokat, laktanyai nyílt napokat, katonai bemutatókat, egyetemi előadássorozatokat, honvédelmi jellegű szabadidős programokat és versenyeket biztosít.
A hatékonyabb megszólítás érdekében bizonyos rendezvényeken, programokon csak közel
azonos életkorú gyerekek (pl. csak 9-12. osztályosok) vehetnek részt.
Az általános honvédelmi nevelés eseményei közül kiemelendők a Honvédelmi táborok, az
Országos Haditorna Versenyek és a Kormány által alapított Honvédelmi Sportszövetség
tevékenységi körében szervezett programok.
A Honvédelmi táborokba, amelyeket honvédségi szervezetek rendeznek, 12-18 éves, magyar
állampolgársággal rendelkező diákok jelentkezhetnek. A tábor programelemei: paintball,
airsoft játékok, légpuska lövészet, egészségügyi ismeretek, tereptan, túlélési ismeretek,
testnevelés és sport vetélkedők, alaki fogások, illetve a szervező honvédségi szervezet szakmai
irányára jellemző foglalkozások. A Honvédelmi tábor az egyik legnépszerűbb nyári szabadidős
program a fiatalok körében, népszerűsége évről-évre növekszik.
Az Országos Haditorna Verseny középiskolásoknak szóló, megyei selejtezőkből és országos
döntőből álló, felmenő rendszerű honvédelmi csapat-sportverseny. A résztvevők a következő
versenyszámokban mérik össze tudásukat: tájfutás, figyelés-távbecslés, kézigránát hajítás
célba, légfegyveres/lézerfegyveres lövészet, honvédelmi totó, elsősegély nyújtás, akadálypálya,
fegyveres váltófutás.

1Hazafias nevelés: A hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és
megszilárdítása. Honvédelmi nevelés: A fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére; az
országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás és attitűdök elsajátíttatása.
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A Honvédelmi Sportszövetség a HM-mel együttműködve, önállóan valósítja meg általános
honvédelmi nevelési tevékenységét, összefogja a terület gyakorlati megvalósítása
szempontjából jelentős sportszövetségeket és civil szervezeteket, támogatja a köznevelési,
szakképzési és felsőoktatási intézmények általános honvédelmi nevelési tevékenységét.
3. A honvédelmi nevelés támogatása – emelt szintű honvédelmi nevelés
Az emelt szintű honvédelmi nevelést a középiskolában a honvédelmi tárca által alapított
Honvéd Kadét Program, míg a felsőoktatásban a honvédelmi alapismeretek választható
tantárgy biztosítja.
A Honvéd Kadét Program a HM által támogatott, a középiskolák által megvalósított emelt
szintű honvédelmi nevelési tevékenység, amely tanórai (a honvédelmi alapismeretek
közismereti tantárgyon vagy a honvéd kadét szakmai tantárgyakon keresztül) és szabadidős
elemeket (pl. szakkörök, honvédelmi tartalmú rendezvények) foglal magába. A programban
résztvevő iskolák a Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt honvédségi szervezettel és a
Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési
megállapodások alapján a honvédségi szervezetek és a Honvédelmi Sportszövetség szakmai
támogatást, pedagógus továbbképzési és mentorálási lehetőséget biztosítanak az iskoláknak.
Az emelt szintű honvédelmi nevelés a Honvéd Kadét Program három – a tanulók különböző
intenzitású érdeklődésének megfelelő – szinten valósul meg a magyarországi középiskolákban. (A Honvéd Kadét Programnak 2021 áprilisában 86 partneriskolája van az ország
67 településén.)


A HKP-I. szint gimnáziumokban és technikumokban egyaránt elérhető.
Az intézmények ezen a szinten vállalják, hogy – a honvédelmi jellegű nem tanórai,
szabadidős foglalkozások mellett – a honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat
tanítják, és ebből biztosítják tanulóik részére az érettségire történő felkészítést (honvéd
kadét közismereti képzést folytatnak). Minden csatlakozó középiskola ezen a szinten lép
be a Honvéd Kadét Programba.
A 2020/2021-es tanévben már 75 középiskola csatlakozott a HKP-I. szinthez.



A HKP-II. szint azokban a technikumokban működik, amelyek erre a honvédelmi
minisztertől engedélyt kapnak. A II. szintre lépést azok a technikumok kérelmezhetik,
amelyek már legalább 3 éve csatlakoztak a programhoz, és sikeresen működtetik annak
I. szintjét, és be kívánják vezetni a honvéd kadét szakma oktatását. A honvéd kadét
szakképzés keretében a tanulók az alábbi, Szakmajegyzék szerinti szakmairányokban
sajátítják el a választott honvéd kadét szakmát:
o gépjármű mechatronikai technikus
o informatikai rendszer-, és alkalmazás üzemeltető technikus
o infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
o elektronikai technikus
o környezetvédelmi technikus
o logisztikai technikus
A 2020/2021-es tanévben 10 technikum működik a HKP-II. szinten.



A HKP-III. szint: A HM fenntartói irányításában működő intézmény, amely a
tanórai és honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások rendszerét egyedi, kötelező
bentlakásos formában működő honvéd kollégiumi programmal egészíti ki. A
bentlakásos képzésnek és a kollégium katonapedagógusainak köszönhetően ez a szint
intenzíven biztosítja a honvédelmi nevelés és honvédségi pályára irányítás céljait.
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Az országban jelenleg egy HKP-III. szintű iskola működik Debrecenben (Kratochvil
Károly Honvéd Középiskola és Kollégium), mely 2021 szeptemberétől Nyíregyházán
önálló kollégiumi intézményegységet nyit.
4. A honvéd középiskola és kollégium / honvéd kollégium részletesen
Az ebben az intézményi formában részt vevő diákok számára elérhető a honvéd kadét
közismereti képzés és a honvéd kadét szakképzés is (Nyíregyházán 2021. szeptembertől csak a
honvéd kadét közismereti képzés).
A HKP-III. szint intézményeinek jogszabályi keretrendszerét a köznevelési- és szakképzési
törvények biztosítják. A honvéd középiskola és kollégium egy intézményben biztosítja az
érettségire- és szakmai vizsgára történő felkészítést és a honvéd kollégiumi nevelést.
A létrejövő önálló honvéd kollégiumok esetében az érettségire (technikusi vizsgára) történő
felkészítés az adott város Honvéd Kadét Programhoz csatlakozott középiskoláiban történik, míg
a kollégiumi elhelyezés és nevelés a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott honvéd
kollégiumban. Ebben az esetben az iskola és a honvéd kollégium szoros együttműködésben,
közösen valósítja meg a honvéd kollégisták honvédelmi nevelését.
A Honvédelmi Minisztérium által fenntartott intézmények esetében mind a szakképzési
törvény, mind pedig a köznevelési törvény biztosítja a sajátos honvédelmi nevelési elvek
rögzítését az intézmény szakmai- és pedagógiai programjában, azonban ezek nem lehetnek
ellentétesek a gyermekek jogait védő jogszabályokkal, a Nemzeti alaptantervben, illetve a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottakkal.
5. Élet a honvéd kollégiumban
A honvéd kollégiumban a napirend a reggeli ébresztővel kezdődik. A honvéd kollégisták a
reggeli tisztálkodást és reggelit követően „körletszemlén” vesznek részt, mely során a
nevelőtanárok ellenőrzik a hálószobák rendjét. Ezt követően a diákok az iskolai tanórákra
mennek.
Az utolsó tanítási óra és a kollégiumi délutáni foglalkozások megkezdése között a diákoknak
egyéni szabadidője van. A kollégiumi foglalkozások legfontosabb eleme a szilenciumi
tanulás, illetve az egyéni- és csoportos korrepetálás. Ennek időtartama napi 2-2,5 óra.
A kollégisták heti 2 óra időtartamban speciális honvédelmi tematikájú, döntően gyakorlatias
jellegű foglalkozásokon is részt vesznek a kollégiumban, melyet katonapedagógusok
vezetnek. A heti két órában tájékozódási felkészítésen, gyalogtúrán („menetgyakorlaton”),
sziklamászásra,
vízitúrára
való
felkészítésen,
elsősegélynyújtó
képzésen,
légpuskalövészeten, „alaki foglalkozáson” vesznek részt. Mindezeken felül a heti honvédelmi
foglalkozások során katonai élménybeszámolókat, volt honvéd kollégisták élettörténetét,
tapasztalatait hallgatják meg, honvédelemmel kapcsolatos filmeket tekintenek meg, valamint
ekkor történik a honvédelmi sportversenyekre való felkészítés is.
A honvéd kadétok a kollégium egyéb szabadidős programjaiba is bekapcsolódhatnak. Ezek
közé tartoznak például a katonai hagyományőrzés, hadtörténelem szakkör, sportolási
lehetőségek, alakulatlátogatások, múzeumi kirándulások és a színházlátogatások.
Az este a takarodóra való felkészüléssel és esti „körletszemlével” zárul. A diákoknak ekkor
van lehetőségük „kihallgatás” keretében a kollégiumi nevelőtanáruktól „kimenőt” (a
kollégiumból való távolmaradás engedélyezését kérni).
A honvéd kollégiumban kiemelt hangsúlyt kap az egyéni törődés, melyet iskolapszichológusi
és fejlesztőpedagógusi munka is támogat.
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6. A nyíregyházi honvéd kollégium
A nyíregyházi honvéd kollégium 2021. szeptember 1-jén, a 2021/2022-es tanévvel kezdi
meg működését. Nyíregyháza oktatási vezetőivel történt szakmai egyeztetést követően a
honvéd kollégiumi felvétel lehetősége a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban és a
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a
2021/2022-es tanévben 9. évfolyamon tanulmányaikat megkezdő tanulók között kerül
meghirdetésre.
A Honvédelmi Minisztérium vezetése kifejezetten ezt a két iskolát kereste meg és kérte fel az
együttműködésre. A Vasvári Pál Gimnázium a korábbi nyíregyházi katonai kollégium
bezárásáig biztosította az akkori katonai kollégisták oktatását, így egy régi és nagyon fontos
hagyomány térhet vissza az intézménybe. A honvéd kollégium épülete a Nyíregyházi Egyetem
területén található, így adott volt, hogy az egyetem gyakorló intézményével is létrejöjjön az
együttműködés.
A honvéd kollégisták a saját iskolájukban történő tanórai felkészülés mellett részt vesznek a
honvéd kollégium honvédelmi nevelési programjában, melynek legfőbb célja, a honvéd
kollégisták élményszerű honvédelmi nevelése. Emellett a honvédelmi tárca szándéka, hogy a
kollégiumi nevelőtanárok között olyan pedagógusok is helyt kapjanak, akik elő tudják segíteni
a honvéd kollégisták idegennyelv képzését is.
A diákok jelentkezése teljesen önkéntes, a 2021. szeptember 1-ével induló tanévben 25 fő
honvéd kollégiumi felvételére van lehetőség. A honvéd kollégiumi elhelyezésre a két
intézmény nyíregyházi lakóhellyel rendelkező diákjai is jelentkezhetnek.
A nyíregyházi honvéd kollégiummal kapcsolatosan bővebb információ kérhető a
nyiregyhazahonvedkollegium@gmail.com e-mail címen.
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