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A |akosság részéretájékoztató előadást
tartanak a katonai Toborzók.
A tájékoztatóban
- az önként vállalható szerződéses katonai szolgálat,
- az önkéntes tartalékos katonai sz*lgáiat,
munkavállalásának feltéteieiről, a felvételi
eljárásról, az e!érhető jövedelmekről, valamint a
betölthető m un kakörökről haIlhatnak az érdeklődők,
Az előadás végénlehetőséget biztosítanak
e|őzetes regisztrációra is!
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.,Most szép lenni katonának..."

A

honvédelmí tárca jelentős illetményemelést hajtott végre, amí része az új honvédségi
életpáIyamodellnek. A kutonai vezetés céljai egyértelmííek:elérni, hogy a katonaí pólya
vonzó lehetőség legyen az úlltist keresők körében.

A Magyar

Honvédségben a rendszerváltást követően gyökeres változások következtek be,
amelyek az utolsó sorkatona leszerelésével teljesedtek ki. Több mint tíz éve hazánkban
önkéntes, professzionális haderő működik, a katonaság a fiatal nők és férfiak válogatott
csoportjává vált, ahol kizarőlag a legjobbak, a legtehetségesebbek, a legelkötelezettebbek
szolgálnak. Az elmúlt időszakban a honvédségnélnem volt bérfejlesztés,így nagyon komoly
lemaradások keletkeztek a munkaerőpiac többi szereplőjével szemben. Ez váItozott meg az
utóbbi években, hiszen 2015.július l-jén új bérezésiés előmeneteli rendszer lépett hatályba.
Ekkor átlagosarr 30 százalékos béremelés valósult meg, amelyet 2019.január 1-jéig évi 5-5
százalékos növekedés követ majd. Összesen tehát átlagosan 50 százalékos illetményemelés
várható, amelynek révénminden katona jövedelme nőni fog.

,,A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelerrtkezésétváfia szerződéses katonai
szolgálatra" - tájékoztatta lapunkat Szép Tanrás százados, az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvantartó Parancsnokság salgótarjárri irodavezetője. ,,A honvédség folyamatosan
várja a munkavállalók jelentkezését, elsősorban egészségügyikatona, gépjármű- és
berendezés-szerelő, lövész, túzét,híradó, díszelgő, illetve - ,,C",,,D" * ,,E" kategóriás
gópjárművezetői engedély megléte esetén gépkocsivezetó (harcjármű-vezető,
vontatóvezető) munkakörökbe adhatj ák b e a p á|y ázatukat, "
A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév,magyar állampolgárság megléte, belfoldi
lakóhellyel való rendelkezés, legalább 8 általános iskolai végzettségés büntetlen előélet. A
hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma már csak toborzás útján történik, ezért az
érdeklődők Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt lévő irodában tájékozódhatnak a
betölthető álláslehetőségekről,
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