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Tisztelt Polgirmester Ur!
T6bb mint 10 6v telt el az6ta, hogy Magyarorszilgon megszrint a b6keidejti
leszereltaz utols6 sorkcjteleskatona.lgy azorszilg vdgleg szakitottegy 136
hadk6telezetts6g,
6ve tart6 tradici6val 6s 6ttdrt az <ink6ntes- hivat6sos 6s szerzod6ses,valamint onk6ntes
tartal6kos katon6kb6l 6116- hader6re. A katonai szolgflat ma m6r nem kdtelezo, hanem
iink6nt v {./rasztotthivatf s.
A Magyar Honv6ds6g az orszitgegyiklegnagyobbmunk6ltat6jakdntvan jelen a rdgi6
munkaer6piaiin,kisz6mithat6,biztosjdv6t jelent az elhivatottaknak.A sereg azidei 6vbenis
- ,,C"
t6bb szitz munkavfllal6 jelentkez6sdt virja elsosorban16v6sz,diszelgo, illetve
kategori6s gdpjdrmuvezetoi enged6ly megldte eset6n g6pj6rmuvezetoi munkakorokbe, de a
jelentkez6s
b6tak a6i eltOemy6s vagy briv6r beoszt6sokbais beadhatj6k pfiyizatukat. A
bejelentettbelfoldi lak6hely, legalabb8
felt6telei:betolt6tt 18. 61et6v,magyar 6llarnpolg6rs6g,
6ltal6nos iskolai v{gzettsdg 6s biintetlen elo6let. A jelentkez6k sikeres egdszs6giigyi,
pszichol6giai 6s fizikai alkalmass6gi vizsg6latot kovet6en kezdhetik meg katonai
szolg6latukat.
Felm6r6sekszerinta Magyar Honv6ds6gt6rsadalmipresztizsemagasszintri,a katon6k
tarsadalmimegit6l6serendkiviil pozitiv. A napi 6let szempontj6b6ltalftnmeg fontosabb,hogy
a honv6ds6g megbizhat6 munkiitatil, a munkahelyek 6s j6rand6s6gok vonatkoz6s6ban
stabil. A katonai p1lyaegy biztos munkahelyet, stabil egzisztencirit nyrijt, j6l kisz6mithat6 6s
nyomon kovethei6 p6lyak6ppel. Vonz6 lehet az at6ny is, hogy a Magyar Honv6dsdgkiemelt
figyelmet fordit a munkav6llal6k fizikai 6s eg6szs6giigyi helyzetdre, 6letminos6g6re' El6g
csak a heti 3-5 6ra testnevel6st, a rendszeres6s ingyenes orvosi szirovizsg6latokat,
jelenthet a
kezel6seket,valamint a rekre6ci6s lehetos6geketfigyelembe venni. Vonzerot
mely az 611om6nyszitmira
kiilszolg6lat lehet6s6ge- extra jovedelem 6s tapasztalatsz,erzes,
el6rhet6lehet. Fontos eredmdny,hogy a katon6k a korm6ny d<intdsenekmegfeleloen2015
j rilius 6t6I itla gosan 30 szizal'kos b 6rem el6sre sz6mithatnak.
5. Katonai Igazgatilsi
Az MH Hadkieg6szito es Kdzponti Nyilv6ntart6 Parancsno,ks6g,
egyi.ittmukod6s6t
szives
Ur
Polg6rmester
6s Erdekv6delmi Iroda irodavezetdjekdnt kdrem
abban,hogy a telepi.il6senmin6l tribben inform6ciot kaphassanaka Magyar Honv6ds6gben
v6llalhat6 munkalehetds6gekrdl. Amennyiben rigy 6rzi, hagy segitsdgettudunk nyrijtani a
lakosoknak, k6rem, vegye fel veliink a kapcsolatot. Igdny eset6n munkat6rsaim a
a telepi.il6sencsoportos
hat6konys6g 6s az utazisi kcilts6g csokkent6se 6rdek6ben
t1j1koziatrlit, kitrelyezett toborz6sttartanak. T6mogat6sar6v6n nagymdrt6kbenndvekedhetne
a ieleptil6sfoglalkoztat6simutat6ja, hiszen a honv6ds6ghosszri trivf biztos meg6lhet6sttud
kin6lni az 6ll6skeres6k, illetve a stabil munkahelyet keres6k reszdre.Az Iroda reszetol
kijel6lt kapcsolattart6 szemelySziics Antal szizados (tel: +36120-477-3366).
Segit6egytittmrikod6s6tel6re is koszondm!
kiv6nok!
Tov6bbi munk6i6hozsok sikert' erot 6s nagyonjo egdszseget
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