
1 a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. NM 
rendelet szerinti, II. alkalmassági csoportra vonatkozó vizsgálat 
2 3 hónap próbaidő kikötésével határozott idejű szerződés 2 vagy 5 évre (meghosszabbítható) 
3 Meglévő alkalmazotti jogviszonya esetén a munkáltatóját megillető kompenzációról részletes tájékoztatást ad a Toborzó Iroda. 

Önkéntes területvédelmi tartalékos alapfelkészítés (tanfolyam) – kiírás 

 

Az MH HFKP 17. Előkészítő Részleg (Szekszárd) 120 órás területvédelmi tartalékos alapfelkészítést indít 2018. július 2-től július 27-ig. 

Az elméleti és gyakorlati felkészítés helye: Medina Laktanya tantermei és külső helyszínei. 

A felkészítéseket hétfőtől – péntekig, 07:00 – 15:00 között, napi 8 órában tartjuk (eltérés a modul beosztás miatt lehetséges) 

Megnyitó és az első foglalkozás 2018. július 02-án hétfőn 07:00 órakor lesz. 

Az alapfelkészítés gépkarabély éleslövészettel zárul, igazolás átadása 2018. július 27-én pénteken 13:00 órakor lesz.  

 

Az alapfelkészítés teljesítése előnyt jelent: 

- diákok számára katonai/rendvédelmi pálya választása esetén (előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret) 

- pedagógusok számára honvédelmi ismeretek színvonalas oktatása érdekében (kadét képzés, honvédelmi szakkörök, táborok) 

- álláskeresők / pályamódosítók számára előképzettség, szakmai tapasztalat, szervezetismeret 

- civil foglalkozás mellett államilag támogatott „másodállás” (munkáltatói kompenzáció lehetőségével) 

Az alapfelkészítés teljesítése szükséges: 

- MH ösztöndíj kifizetéséhez (a felsőoktatási-, valamint szakképzésben résztvevő tanulók és a Magyar Honvédség által kötött 

ösztöndíjszerződés alapján)  

- tartalékos tiszti, altiszti tanfolyamra jelentkezéshez 

Az önkéntes jelentkezés feltételei: 

- életkor: betöltött 18. életévtől - nyugdíj korhatár  

- Magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakhely 

- büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány ingyenesen megkérhető), cselekvőképes 

- minimum 8 általános iskolai bizonyítvány 

- egészségügyi alkalmasság (ingyenes, saját háziorvos), pszichológiai alkalmasság 1(ingyenes, megyeszékhelyen kijelölt pszichológus 

végzi),  

- területvédelmi tartalékos jogviszony vállalása2 

- fizikai felmérés nincs, férfiak és nők is jelentkezhetnek 

  

Jelentkezési határidő 2018. június 4. hétfő. A tanfolyamot minimum 20 fővel indítjuk és legfeljebb 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 

Jelentkezni „Jelentkezési lap” kitöltésével és leadásával lehet személyesen a 

megyei Toborzó Irodában. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 27.) 

A nyomtatvány letölthető az iranyasereg.hu oldalról, vagy kérhető a 
Kormányablakokban is.  
Bizonyítványait, személyes okmányait hozza magával! 
 

A felkészítés díjmentes, a képzés időtartama 

munkaviszonynak számít! 3 

A résztvevő jogosult (tartalékos jogviszonyból adódóan): 

- fizetésre: minimum bruttó 144.419 Ft /hónap (időarányosan, következő hónap 2. munkanapján utalva) 

- térítésmentes ruházati ellátás (gyakorló ruházat) 

- ingyenes élelmezési ellátás  

- napi utazási költségtérítés lakóhelytől (volán 86%, saját gépjármű 15 Ft/km, utólag elszámolva és utalva), vagy térítésmentes laktanyai 

szállás lehetőség (távollakók részére) 

További juttatások a tanfolyam után (a jogviszony fenntartása alatt): 

- szerződéskötési díj:  bruttó 32.333 Ft   

(az aláírást követő 4. hónap 5. napjáig utalva) 

- rendelkezésre állási díj : bruttó 138.500 Ft  

(mindenkori minimálbér, első alkalommal az aláírást követő 14. hónap utolsó napjáig, utána évente a következő 12. hónap utolsó 

napjáig utalva) 

- tanulmányi ösztöndíj: bruttó 38.800 Ft-tól 64.655 Ft-ig  

(igazolt félévenként utólag, további katonai képzésektől függően)  
 
A résztvevők névsorát június 08-ig állítjuk össze, a szerződéskötés ideje 2018. június 15. (Túljelentkezés esetén a sorrendet a jelentkezés 
időrendje alapján állapítjuk meg. Alapfelkészítést későbbi időpontokban is tervezünk indítani, melyről közvetlenül egyeztetünk.) 
  

 
Vass Zoltán alezredes 

előkészítő részlegvezető 

Ügyfélfogadás: hétfő   08:00-12:00 ; 13:00-18:00 
  kedd  08:00-12:00 
  szerda  nincs 
  csütörtök 08:00-12:00 ; 13:00-15:30 
  péntek  08:00-12:00  
 
Tel.:  06-74/512-289 ; 06-74/415-333 
e-mail:  tolna.toborzo@mil.hu 


