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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Ezúton szeretném tájékoztatni Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, a Magyar 

Honvédség által nyújtott álláslehetőségekről. 
 
A Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) jelen pillanatban is közel 3500 feltöltetlen 

beosztással rendelkezik. 
 
Ezen beosztások jórészét, nyolc általános iskolai végzettség meglétével be lehet tölteni.  
Ezen kívül a következő feltételeknek kell megfelelni az állásokra jelentkezőknek: 

• 18 – 65. életév 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet 
• bejelentett magyarországi lakóhely 
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság 

 
Előnyt jelent a B, C valamint az E kategóriás vezetői engedélyek valamelyikének 

megléte, illetve a bizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás, azonban ezek hiánya nem kizáró ok. 
 
A fenti kritériumoknak megfelelő jelentkezők számára az MH a következőkben felsorolt 

juttatásokat biztosítja: 
 

• rendszeres havi illetmény, pótlékokkal és illetménykiegészítéssel (ez 
összességében beosztástól függően kb. 115 - 135 ezer forint havi nettó illetményt 
jelent) 

• a munkaszerződés aláírását követő hat hónapos próbaidő leteltekor kéthavi 
illetménynek megfelelő „toborzópénz” kifizetése 

• 25 nap alapszabadság 
• térítésmentes, teljes körű egészségügyi ellátás 
• térítésmentes ruházati ellátás 
• családalapítási támogatás 
• kedvezményes étkezés 
• szükség esetén laktanyai elhelyezés, illetve munkábajárási költségek 86 %-ban 

történő visszatérítése 
• szabadidővel támogatott továbbtanulás, az MH által szervezett továbbképzések. 
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Tisztelettel kérem, hogy a fent részletezett lehetőséget, az Ön által irányított 

település, valamint Hács munkahellyel nem rendelkező, vagy a közmunka programban résztvevő 
lakosai számára tegye megismerhetővé azzal, hogy a Központunk toborzó munkatársai részére, 
2016.03.17. napon, 12.00 órai kezdettel lehetőséget, valamint helyszínt biztosít egy tájékoztató 
előadás megtartására. 

 
Célunk, a települések szociális ellátási körébe tartozó, valamint a közmunka programban 

résztvevők tartós munkalehetőséghez juttatása is, ezáltal a települések segélyezési terheinek 
csökkentése. 

 
Kérem, hogy szíveskedjék az alábbi elérhetőségek valamelyikén visszajelzést küldeni: 
 
MH HKNYP 4. TÉK 
kaposvar.toborzo@hm.gov.hu 
06/82/311-211 
 
Bátori Katalin őrnagy  
MH HKNYP 4. TÉK toborzó részlegvezető 
batori.katalin@hm.gov.hu 
06/30/815-0314 
 
Győri Tamás hadnagy 
MH HKNYP 4. TÉK toborzó tiszt 
 gyori.tamas@hm.gov.hu 
06/82/311-211 

  
Akár Ön, akár a lehetséges jelentkezők bővebb tájékoztatása céljából – személyesen vagy 

telefonon - az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Toborzó és 
Érdekvédelmi Központ- Kaposvár (7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18/A.; tel: 06-82/311-
211) toborzó munkatársai készséggel áll rendelkezésre. 

 
Kaposvár, 2016. február 02. 
 
 
 

Tisztelettel: 

 
 

Horváth Jenő őrnagy 
         központparancsnok 


