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I. Általános információk

• Az iskola 2013. augusztus 1-je óta működik a Honvédelmi 
Minisztérium teljes körű fenntartásában.

• Az intézmény épületkomplexuma 3 szerkezeti egységből áll: 
az elméleti-tanulmányi részből, a tanműhelyi oktatási 
egységből és a kollégiumi főépületszárny.

• A digitális táblás díszterem többek között motivációs 
előadások és kiállítások helyszíne.

• Igyekszünk a jövőben folyamatosan gyarapítani a digitális 
táblával is felszerelt szaktantermek számát. Jelenleg egy 
fizika- és egy kémia szaktanterem teszi szemléletesebbé az 
oktatást.

• Két számítástechnikai szaktanterem, egy 
automatika-informatikai labor van.

• A villamos mérőszobai és a gyakorlati foglalkozások 
feltételrendszerét 3 tanműhely biztosítja.



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

• Az intézményt esztétikusan kialakított iskolaudvar veszi 
körül. 

• A tornacsarnok az iskola hátsó udvarán található: a 
testnevelés órák mellett időszakosan iskolai 
rendezvények, ünnepségek, sportversenyek és 
sportszakkörök helyszíne.

• A növendékek testedzését a sportfoglalkozások mellett 
az intézményben található konditerem és a szabadtéri 
kondipark is segíti.
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Ami minden képzési formában azonos

• A képzéshez kötelező a kollégiumi bentlakás (közvetlen 
átjárási lehetőség a tanulmányi épületbe).

• A növendékek az iskolában és a kollégiumban speciális 
honvédelmi napirend szerint élik mindennapjaikat.

• Honvédelmi foglalkozások, kirándulások, versenyek, 
felkészítések széles köre teszi színesebbé a diákéletet.

• Szaktárgyi korrepetálások, nyelvi felzárkóztatás és  
-fejlesztés a kollégiumban.

• A diákok igényeihez igazodó szakkörök, 
sportfoglalkozások és szabadidős elfoglaltságok színes 
palettáját kínáljuk.

• Formaruha, sportruházat és gyakorló öltözet 
biztosítása.

• Honvédelmi alapismeretek tantárgy emelt óraszámú 
oktatása: 9. évfolyamtól a katonai továbbtanulás 
követelményeihez igazodva. 

• Szabad pályaválasztás.
• Katonai és civil pedagógusok.
• Saját honvédelmi ösztöndíjrendszer. 
• Pályázati lehetőség a HM Lippai 
     Balázs ösztöndíjára.
• Tanulmányi szerződés megkötése.
• Honvédelmi táborok.



Élet a kollégiumban
• Növendékeink két- és négyágyas felújított kollégiumi 

szobákban kerülnek elhelyezésre.
• Minden tanuló saját íróasztallal és szekrénnyel rendelkezik.
• A kulturált vizesblokkok mellett konyha és mosókonyha 

használati lehetősége.
• A kollégiumi szilenciumi és csoportfoglalkozásokon kívül 

speciális tanári korrepetálásokat szervezünk az érettségi 
tárgyakból (angol, matematika, fizika, magyar, történelem, 
földrajz) .

• Több csoportban nyelvvizsga-felkészítőt tartunk. 
• Változatos sport- és szabadidős elfoglaltságok.
• Kulturális programok szervezése.



Katonai hagyományőrzés

• Iskolánkban négy éve működik a Magyar Tartalékosok 
Szövetsége és a Debreceni Honvédség és Társadalmi Baráti 
Kör támogatásával katonai hagyományőrző szakkörünk.

• A hagyományőrző szakkör tagjai rendszeresen részt vesznek 
az ország különböző pontjain megrendezésre kerülő 
hagyományőrző rendezvényeken. 

• De az intézmény valamennyi növendéke szerepet vállalhat a 
katonahősök emlékeinek ápolásában (Doni Hősök 
Emléktúra, Nyári emlékmenet a katonahősökért) 
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1111-es kód Honvéd kadét ágazati szakképzés 
(elektronikai technikus) – 5 évfolyamos képzés
Pontszámítás:
1.: Hozott pontok számítása: 7. év végi és 8. félévi magyar, 
matematika, fizika, angol nyelv vagy német nyelv és 
történelem jegyek,
2.: Magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi 
eredményei;
3.: Fizikai szintfelmérés és motivációs beszélgetés.

• Az osztály a Honvédelem ágazati képzésen belül indul.
• 5 éves képzés, amely végén elektronikai technikus 

végzettség szerezhető. 
• Honvédelmi alapismeretek speciális formában történő 

tanulása.
• A szakmához szükséges elméleti és gyakorlati képzés
• Idegen nyelvként az angol vagy a német nyelv tanulására 

van lehetőség.
• A négy kötelező közismereti tárgyból érettségi ÉS a 

technikusi szakképesítés szakmai vizsgája egyben az 
ötödik érettségi tárgy.

• Külön szakképzési ösztöndíj is.
• Kötelező az ECDL bizonyítvány és a B kategóriás vezetői 

engedély megszerzése.
• Elvégzése után: munkavállalás vagy továbbtanulási 

lehetőség a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

Azoknak ajánljuk:
• akik egy piacképes szakmát szeretnének elsajátítani;
• akik a reál tárgyak és az elektronika iránt érdeklődnek.

II. 2021/2022-es tanévben indítandó osztályok



 
2222-es kód Honvéd Kadét Közismereti Képzés 
(gimnázium) - emelt szintű angol vagy német nyelvi képzés  
- 4 évfolyamos képzés
Pontszámítás:
1.:Hozott pontok számítása: 7. év végi és 8. félévi magyar, 
matematika, földrajz, angol nyelv vagy német nyelv és történelem 
jegyek,
2.: Magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi 
eredményei;
3.: Fizikai szintfelmérés és motivációs beszélgetés.

• Két idegen nyelv oktatása. 
• Elvárt tanult idegen nyelv az angol vagy a német.
• Emelt szintű képzés az első idegen nyelvből.
• Második idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak a 

növendékek (első idegen nyelv tükrében).
• 4 éves képzés, gimnáziumi kerettanterv szerint.
• Emelt óraszámú honvédelmi alapismeretek oktatása. 
• Közép- és emelt szintű érettségi felkészítések a Szakmai 

Program szerint.
• Kötelező érettségi honvédelmi alapismeretek tantárgyból.
• Legalább középfokú nyelvvizsga megszerzése.

Azoknak ajánljuk:
• akik katonai- vagy civil felsőoktatásban szeretnének 

továbbtanulni;
• akik általános iskolában szerettek idegen nyelvet tanulni;
• akiknek céljai között szerepel a nyelvvizsga megszerzése, és 

ezért tenni is hajlandóak.
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A végső felvételi rangsorolásnál kiemelten 
vesszük figyelembe a fizikai szintfelmérő és a 
motivációs beszélgetés eredményét. 

Az intézményi élet megismerése érdekében 
keresse honlapunkon a friss információkat, 
bemutatkozó kisfilmjeinket!
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