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Tájékoztató a Fokozati Vizsgáról 

 

Tisztelt Érdeklődő/Regisztrálni szándékozó/Vizsgára készülő! 
 

Az alábbiakban információkkal szeretnénk segíteni az Ön fokozati vizsgára 

történő jelentkezését. 
1. Szabályzók 

A fokozati vizsgák végrehajtását alapvetően az alábbi jogszabályok, 

szervezetszabályozó eszközök szabályozzák:[1] 

 A Honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (továbbiakban: Hjt.), 

 A Honvédek jogállásáról szóló CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

 39/2015. (VII. 28.) HM utasítása tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák 

előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos egyes 

feladatok végrehajtásáról (Hatályos: 2015. 07. 29.) 

 52/2015. (HK.9) HM KÁT-HVKF együttes intézkedése a tiszti, altiszti és 

legénységi fokozati vizsgák végrehajtásának rendjéről (Hatályos: 2015.08.28.) 

  

39/2015. (VII. 28.) HM utasítás meghatározza a fokozati vizsga fogalmát, tartalmi 

elemeit: 

A fokozati vizsga: az oldalirányú karrierrendszer működtetése érdekében, 

szakmacsoportonként és állománycsoportonként differenciáltan végrehajtott olyan 

számonkérés, ahol a résztvevők önálló felkészülést követően, a meghirdetett 

vizsgaidőpontokban, speciális katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot 

felkészültségükről. 

6. § (3) A KVK 2017. március 1-jétől végzi a fokozati vizsgák végrehajtását. 

(4) Az NKE HHK első alkalommal 2017. február 15-ig, ezt követően minden év 

február 15-ig az NKE hivatalos honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó fokozati 

vizsgaidőpontokat és vizsgahelyszíneket. 

2012. évi CCV. törvény 51/A. számú - A szolgálati beosztásban történő 

továbbfoglalkoztatás fokozati vizsga alapján című fejezetében az 58/A (2) A tiszti és 

az altiszti állomány esetében a fokozati vizsga négyszintű, legénységi állomány 

esetében háromszintű. 

http://kvk.uni-nke.hu/fokozati-vizsga/tajekoztatok/a-fokozati-vizsga-jogi-hattererol#_ftn1
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(3) A tiszti és az altiszti állomány esetében az első fokozati vizsgát a kötelező 

várakozási idő leteltének évében, a következő fokozati vizsgákat pedig 
négyévente kell letenni. Ezt követően további négyévente a negyedik fokozatnak 

megfelelő vizsga megújítása szükséges. 

  

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013 HM rendelet 30/A. fejezete a Fokozati vizsga 107/A. § 

Hjt. 5. melléklete szerint az alapilletmény az I., a II., vagy a III. besorolási osztály 

szerint kerül megállapításra. 

107/B. § (1) Fokozati vizsgára kötelezett a tiszti és az altiszti állomány százados, 

őrnagy vagy alezredes, valamint főtörzsőrmester, zászlós vagy törzszászlós 
rendfokozattal és százados, őrnagy vagy alezredes, valamint főtörzsőrmester, 
zászlós vagy törzszászlós rendfokozatú tagja, ha a viselt rendfokozata magasabb, 

mint a beosztásához rendszeresített rendfokozat. 

A tiszti és az altiszti állomány tagja a viselt rendfokozatának és beosztásának 

megfelelő vizsgát tesz. 

A 107/D. § (1) kimondja, hogy a fokozati vizsgát az állomány tiszti és altiszti tagja 

esetében a Katonai Vizsgaközpont, legénységi tagja esetében a honvédségi 

szervezetének vezénylő zászlósa által vezetett vizsgabizottság (MH Altiszti 

Akadémia). 

107/F. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja sikeres fokozati vizsgát tesz, ha 

eredménye 

I. fokozat estén az 50%-ot, 

II. fokozat esetén a 60 %-ot, 

III. fokozat esetén a 70%-ot, és 

IV. fokozat esetén a 75%-ot 

eléri vagy meghaladja. 

(4) Évente egy alkalommal tehető, amely sikertelen vizsga esetén az adott évben 

egyszer megismételhető. 

Vizsgaidőpont választása: 
A vizsgára történő felkészülés ajánlott időtartama 2 hónap. Kérjük, tanulmányozza a 

szakmacsoportjának megfelelő követelményeket és vizsgaidőpontját a regisztráció 

alkalmával ennek figyelembevételével válassza meg. 
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Speciális esetek:  

 Törzszászlósokra vonatkozó jogszabályi hivatkozás: (az állomány 

speciális előmeneteli rendű tagjaira vonatkozóan) 

Hjt. 85/A. (3.) szerint: első fokozati vizsgát a rendfokozatba lépéstől 
számított 6. évben köteles letenni. 

 Rendelkezési állományra vonatkozó jogszabályi hivatkozás: 

9/2013 HM rendelet 107/B § (2.) alapján a Hjt. 46. § (1) a,c,d pontjaiban 
felsorolt állomány is Fokozati vizsgára kötelezett. Ide tartoznak a 
rendelkezési állomány azon tagjai, akik Magyarországon települő 
katonai szervezetnél teljesítenek szolgálatot; a vezénylés időtartamára 
akik nem katonai oktatási intézményben teljesítenek szolgálatot (ide 
tartozik az NKE HHK oktatói állománya); valamint a hivatásos állomány 
azon tagjai, akik a KNBSZ-nél teljesítenek szolgálatot, a vezénylés 
időtartamára. 

 

Reméljük, hogy jelen tájékoztatónkkal kellő információt nyújtottunk a 
FOKOZATI VIZSGÁRA történő jelentkezéshez. 

 

 

Sikeres regisztrációt, felkészülést és vizsgát kívánunk! 

NKE HHK Katonai Vizsgaközpont 


