K A T O N A I

T O B O R Z Á S

Érdekel az egyenruhás szolgálat vállalás és dolgoznál a Magyar Honvédség állományában,
de nem tudod melyik szolgálati formát részesítsd előnyben?
Segítünk eligazodni, hogy milyen lehetőségeket kínálunk a Te számodra!
Tudnod kell, hogy a Magyar Honvédség minden szolgálati formája önkéntes alapú, férfiak és
nők számára is nyitott. Először is meg kell felelned pár alapfeltételnek:
 Betöltött 18. életév
 Büntetlen előélet
 Magyar állampolgárság
 Bejelentett magyarországi lakcím
Ha ezekre igen a válaszod

 Továbbtanulás érettségi után  ALTISZT KÉPZÉS
Feltételek:


18 és 35 év közötti életkor



Érettségi bizonyítvány



Megfelelés a fizikai (3200 m síkfutás, 2 perc alatt felülés és fekvőtámasz),
komplex egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokon

Az 1 éves képzés (alapkiképzés+altiszt vezetői felkészítés+szakmai felkészítés) alatt
a jelentkező a MH AA állományába kerül és az érettségivel rendelkező közkatonai
alapilletményt kapja a képzés teljes időtartama alatt: 199.332 Ft,- nettó illetmény.
(+Ellátás térítés mentesen: Napi 3x étkezés, szállás, katonai ruházati ellátás)
A képzés sikeres teljesítése után hivatásos tiszti állományba kerülsz és az őrmesteri
rendfokozatnak megfelelő 226.743 Ft,- nettó illetményt kapod.
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 Munkavállalási lehetőség 
SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLAT
Feltételek:


Legalább 8 általános iskolai végzettség



Megfelelés a fizikai (3200 m síkfutás, 2 perc alatt felülés és fekvőtámasz),
komplex egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokon



5+1 hetes alapkiképzés teljesítése

Betölthető beosztások: lövész, felderítő, tüzér, légvédelmi, díszelgő, rendész,
műszaki, harckocsi vezető, pénzügyi, ügyviteli, informatika,
logisztika, stb.

Illetmények:

- érettségi nélkül: 169.777 Ft,- érettségivel: 199.332 Ft,- altiszt: őrmester: 226.743 Ft,- tiszt: hadnagy: 274.636 Ft,-

Az illetményen felül havi rendszeres (nyelvvizsga pótlék, SZÉP kártya, bankkártya
költségtérítés, helyi és helyközi utazások meghatározott százalékának térítése, stb.) és
eseti juttatások (lakhatási támogatás, családalapítási támogatás, stb.).

 Részidejű munkavállalási lehetőség munka és továbbtanulás mellett
 TARTALÉKOS RENDSZER
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ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLAT:
Feltételek:


Megfelelés a fizikai (1600 m erőltetett menet, 2 perc alatt felülés és
fekvőtámasz), komplex egészségügyi és pszichológiai vizsgálatokon



Központi 25 napos kiképzés Püspökszilágyon

Igénybevétel: Tényleges szolgálatra, történő behívásukra normál (béke) időszakban
kiképzésre és felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra (beosztásukból adódó alap
feladatra, természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre)
illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges
jogrendben (veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli
állapot és váratlan külső fegyveres támadás esetén) az MH KIKNYP által kiadott
Behívóparanccsal kerülhet sor.
Háromévente hat hónap igénybevételre van lehetőség a kiképzésen túl (mely időtartam
az érintett beleegyezésével meghosszabbítható).
Illetmény/Juttatások: Tényleges szolgálatteljesítés idejére beosztásának és
rendfokozatának megfelelő alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes
élelmezési és ruházati ellátásra, egyes szociális támogatásokra és egyes utazási
költségeinek a megtérítésére jogosult.
Ezen felül a szerződéskötés minden fordulóévében rendelkezésre állási díjra
jogosult: bruttó: 241.500 Ft,-

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLAT:
Feltételek:
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Egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat (Toborzó Irodában,

bizonyos esetekben a járásokban)


20 napos felkészítés (moduláris rendszerben 4-5 napokra bontva, a lakóhelyhez
legközelebb eső kiképzési helyen

Igénybevétel: Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és
katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel,
rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a
járási vagy települési rendezvényeken.
Illetmény/Juttatások: Tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel
esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati
ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
Szakaszvezető: 140.880 Ft,- (br: 211.850 Ft,-), Őrmester: 176.471 Ft,- (br: 265.370
Ft,-), Hadnagy: 209.096 Ft,- (br: 314.430 Ft,-)
Egyszeri szerződéskötési díj: nettó: 22.244 Ft,-( bruttó: 33.450 Ft,-)
Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori
minimálbér összege (2020. évben bruttó 161.000 Ft, mely a szerződés időtartama
alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

Jelentkezés és további információ a borsod.toborzo@mil.hu e-mail címen, a 06-46/327-245ös telefonszámon, személyesen a Toborzó Irodában (3526. Miskolc, Hatvanötösök útja 2.),
valamint a www.iranyasereg.hu weboldalon.
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