MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ
PARANCSNOKSÁG
4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 3526. Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
Telefon: 06 (46) 327-245; Fax: 06 (46) 325-463; E-mail: borsod.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő-csütörtök: 08.00-15.30; péntek: 08.00–12.00

Gyermeke érdeklődik az egyenruhás szolgálat iránt? Tanulmányai mellett szívesen gyűjtene
egy kis zsebpénzt is magának? Részt venne a haza védelmében? A Magyar Honvédség seregnyi
lehetőséget kínál!

A Magyar Honvédség minden szolgálati formája önkéntes, valamint férfiak és nők számára
egyaránt nyitott. Mindenkinek, személyre szabottan próbáluk nem csak szakmát adni a kezébe,
hanem egy életre szóló hivatáshoz hozzásegíteni. A Sereg egy jól végig követhető életpályamodellt tud biztosítani a fiataloknak, jövedelemhez, lakhatáshoz és étkezéshez segítve őket. A
Magyar Honvédség gondoskodik katonáiról!

Ugye, biztonságban szeretné tudni gyermekét? Már tanulmányai mellett választhat a tartalékos
formák közül (önkéntes műveleti tartalékos, területvédelmi tartalékos). Ha viszont már az
iskolában is ezirányban szeretne tanulmányokat folytatni, várja a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémiája. De, ha megtetszik ez az irány, egy életet is építhet rá, szerződéses és hivatásos
katonaként.

Természetesen, ezek a lehetőségek a szülők számára is nyitottak, akár mellékállásként, akár
főállásként tud segíteni a Magyar Honvédség!

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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Tisztelt Szülő!
Ha gyermeke érdeklődik az egyenruhás szolgálat iránt, de nem tudja milyen lehetőségei vannak a Magyar
Honvédségben, ez a tájékoztató segít eligazodni a szolgálati formák között.
A Magyar Honvédség minden szolgálati formája önkéntes, férfiak és nők számára is elérhető, abban az
esetben, ha megfelel alapfeltételeiknek: 18. életév betöltése, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hely, illetve megfelelés a szolgálati formákhoz tartozó
alkalmassági vizsgálatokon.
Érettségi után több lehetőség áll a gyermek rendelkezésére:
 Továbbtanulási lehetőség: Honvéd tisztképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
o Bekerülési feltétel: érettségi bizonyítvány, középfokú B2 nyelvvizsga, alkalmassági
vizsgálat (egészségügyi, pszichológiai, fizikai)
o Képzés: 8 félév, ösztöndíjszerződés (térítésmentes kollégiumi elhelyezés, taneszközök,
ellátás)
o Sikeres elvégzése után tiszti beosztás, hadnagyi/főhadnagyi rendfokozat, kezdő fizetés:
412.987 Ft,- bruttó (274.636 Ft,- nettó)
 Képzési lehetőség: Altiszti képzés
o Bekerülési feltétel: érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsgálat (egészségügyi,
pszichológiai, fizikai)
o Képzés: 1 éves, már a képzés alatt a legénységi állománynak megfelelő fizetés havonta
199.332 Ft,- nettó illetmény és térítésmentes ellátás.
o Sikeres elvégzése után altiszti beosztás, őrmesteri rendfokozat, kezdő fizetés: 340.967 Ft,bruttó (226.743 Ft,- nettó)
 Teljes idejű munkavállalási lehetőség: Szerződéses katonai szolgálat
o Bekerülési feltételek: alkalmassági vizsgálat (egészségügyi, pszichológiai, fizikai)
o Szükséges egy 5+1 hetes alapkiképzés elvégzése, betölthető beosztások: lövész, tüzér,
felderítő, radaros, rendész, harckocsi-vezető, pénzügy, ügyvitel, informatika, logisztika,
stb.
o Illetmény: havonta 199.332 Ft,- nettó illetmény, ezen felül havi rendszeres (nyelvvizsga
pótlék, SZÉP- kártya) és eseti juttatások.
o Szerződéses állományú katonaként egy 3-5 éves szerződés kerül megkötésre (6 hónap
próbaidővel), valamint megnyílik a külföldi szolgálatvállalás lehetősége is.
 Rész munkaidejű szolgálatvállalási lehetőség: Tartalékos katonai szolgálat
o Bekerülési feltételek: egyszerűsített alkalmassági vizsgálat
o Munka és tanulás mellett is végezhető katonai szolgálat.
o Tényleges szolgálatteljesítés idejére rendfokozatnak és beosztásnak megfelelő fizetés,
szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj.

