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 Már több mint egy évtized telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt a békeidejű 

hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. Így az ország végleg szakított egy 136 

éve tartó tradícióval és áttért az önkéntes – hivatásos és szerződéses katonákból álló – 

haderőre. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás. A 

professzionális haderő legalapvetőbb jellemzői az önkéntesség és a munkavállalói státusz. 

 A Magyar Honvédség napjainkban az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként van 

jelen a munkaerőpiacon. A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését 

várja különböző munkakörökbe, elsősorban lövész, felderítő, illetve – „C” kategóriás 

gépjárművezetői engedély megléte esetén – gépjárművezetői beosztásokba. 

 Felmérések szerint a Magyar Honvédség – mint intézmény – társadalmi presztízse 

magas szintű, a katonák megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még 

fontosabb, hogy a honvédség stabil, megbízható munkáltató. A honvédelmi tárca által 

bevezetett illetményemelés révén a katonák 2015. júliusától átlagosan 30 százalékos 

béremelésben részesültek, amelyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés követ 

majd. Kijelenthető, hogy a katonai pálya egy biztos munkahelyet és egzisztenciát tud kínálni, 

jól kiszámítható és nyomon követhető pályaképpel. 

 Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság egyik fő feladata az 

állampolgárok tájékoztatása a Magyar Honvédségben vállalható munkalehetőségekről. 

Ennek érdekében 2016. első negyedévében a katonai toborzók Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye területén 42 tájékoztató előadást terveznek megtartani, ahol az érdeklődők a katonai 

szolgálatvállalás feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről, a követelményekről és a 

juttatásokról kaphatnak információt. 
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 Ezúton értesítem, hogy 2016. március 17-én 11:00 órakor a katonai toborzók 

tájékoztató előadást tartanak a Vásárosnaményi Városháza Nagytermében 

(Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.). 

A katonai pálya sokaknak megoldást jelenthet, ezért célunk, hogy a térségben élők 

minél szélesebb körben halljanak ezen lehetőségről. Kérem, a rendelkezésére álló 

eszközökkel támogassa, hogy a település lakossága tudomást szerezzen a tervezett 

tájékoztatóról, valamint lehetőségeinek függvényében segítse elő az érdeklődők rendezvényre 

történő eljutását. 

 Az eredményes és sikeres előkészületekhez kérem, adja meg részemre az Ön által 

megbízott kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, akivel munkatársaim pontosítani tudják a 

szervezéssel kapcsolatos részleteket. 

 

 Segítő együttműködését előre is köszönöm! 

 

Nyíregyháza, 2016. március 08. 
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 Sille Árpád őrnagy sk. 
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