„Megfelelő ALTISZTET a megfelelő helyre”
Ha elmúltál 18 éves, van érettségid, büntetlen előéletű és cselekvőképes, egészséges vagy és elhivatottnak érzed
magad a HAZA fegyveres szolgálatára, akkor:
JELENTKEZZ HONVÉD ALTISZTI PÁLYÁRA!
Jelentkezni a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság illetékes megyei
szerveinél (Toborzó irodáiban) lehet.
TÁJÉKOZÓDJ!!!
www.hadkiegeszites.hu www.iranyasereg.hu
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021.május 31.
A KÉPZÉS HELYSZÍNE
A képzés helyszíne Szentendre helyőrség a mai Magyar Honvédség Altiszti Akadémia bázisán.
A KÉPZÉS KEZDETE: 2021.08.23.
Bemeneti követelmények a polgári életből jelentkezők részére:
- Betöltött 18. életév;
- Legalább érettségi bizonyítvány, vagy annak folyó tanévben való megszerzése.
- Egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
- Büntetlen előélet;
„B” kategóriás jogosítvány (adott képzésekhez kötött);
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükségesek a személyes okmányok és az iskolai végzettséget és, vagy
képzettségeket igazoló bizonyítványok.
A civil életből jelentkezők az egy éves képzés alatt az MH AA állományába kerülnek;
Beosztásuk: Kiképzendő/legénységi állomány;
Illetmény: Érettségivel rendelkező közkatonai alap illetmény; 199.332 Ft nettó /hó
Ellátás térítés mentesen: Napi 3x étkezés, szállás, katonai ruházati ellátás;
Szerződés: Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint 3 éves szerződést kötnek, 6 hónap próbaidővel;
Az egy éves képzés után: hivatásos altiszti állományba kerülnek;
Az egy éves képzés magába foglalja:
Öthetes katonai alapkiképzést;
Négy és fél hónapos altiszt vezetői felkészítést;
Hat hónapos az első altiszti beosztás ellátására felkészítő szakmai tanfolyamot;
A katonai szakterület vonatkozásában:
Az alapkiképzés és a vezetői felkészítés alatt értékelő kiválasztó rendszer alapján kerül meghatározásra a jelölt további
szakirányú felkészítése; (pld: lövész, felderítő, híradó logisztikus stb..)
Az altisztjelölt fegyvernemi vagy szakmai beosztásra való irányítása a „megfelelő embert a megfelelő helyre”
elv alapján fog megtörténni!
MIT BIZTOSÍT A MAGYAR HONVÉDSÉG?
- Egy éves tanfolyamrendszerű képzés (légy egészséges és elhivatott).
- Már a tanulmányok alatt is versenyképes jövedelem.
- Előképzettségnek vagy érdeklődésnek megfelelő karrier lehetőség.
- Biztos munkahely és illetmény a MH hivatásos állományú tagjaként.
- Állandó képzések itthon és külföldön.
- Missziós szolgálat vállalásának lehetősége a világ több pontján.
- Egy jó csapat és sok – sok kihívás vár rád!
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Miskolc
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

