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A Magyar Honvédség 2022. szeptember 5-től újabb

fél éves kiképzést indít olyan fiatalok számára, akik

valamiért kénytelenek egy évvel elhalasztani felsőfokú

tanulmányaik megkezdését, vagy csak szeretnék rövid

időre kipróbálni a katonai pályát.

 Bízz magadban, élj a lehetőséggel! 

Képes vagy a kihívásoknak megfelelni!



ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLAT
Kipróbálnád magad katonaként? Stabil kereseti lehetőségre

és izgalmas kihívásokra vársz? Nem sikerült a felvételid?
Bízz magadban, és élj a most kínálkozó lehetőséggel!

JELENTKEZZ ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLATRA!

A 2+4 hónapos katonai szolgálat teljesítését vállalók számára 
biztosítjuk az átfogó honvédelmi ismereteket elsajátítását, 

és megélhetési alternatívát kínálunk.

MIÉRT VÁLASZD AZ ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLATOT?

Kiképzési helyszínek: Az ÖKSZ kiképzései 2022. szeptember 5-én,
a jelentkezők létszámának függvényében, tervezetten

a megyeszékhelyeken és Budapesten indulnak
(Zala megyében Nagykanizsán).

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:   2022. AUGUSZTUS 15.

Jelentkezni bármelyik magyarországi toborzó irodában
vagy az onlinetoborzo@mil.hu email-címen lehet.

További információ: www.iranyasereg.hu

A következő felvételidig olyan értékes élettapasztalatokkal gazda-
godhatsz, amiket az élet egyéb területén is tudsz majd hasznosí-
tani.

Olyan kihívások és élmények várnak rád, amikkel csak a Magyar 
Honvédség kötelékében találkozhatsz.

Műveleti besorolású katonai szervezetnél töltött kiképzés esetén:

• Bruttó 260.000 Ft a 3. hónaptól
• Különleges felkészítési foglalkozások:  ejtőernyős-, búvár-, spe-

ciális lövész kiképzés
• Különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép vezetése

A bruttó 200.000 Ft-os fi zetésen felül ellátást, utazási költségtérí-
tést, szükség esetén szociális támogatást és vásárlási kedvezmé-
nyeket biztosítunk.

A felsőfokú felvételid eredményét 16, 32 vagy akár 64 többletpont-
tal is kiegészítheted.



Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem  

Újra várják a jelentkezőket Önkéntes Katonai Szolgálatra a Magyar Honvédség 

toborzóirodáiban. A tavaly őszi pilot programba mintegy ötszázan kerültek be, többen 

azóta is a seregben szolgálnak. 

Az első két hónapban a tartalékos katonák alapkiképzésen vesznek részt, majd a második, 

négyhónapos ciklusban több opció közül is választhatnak. Lehetőségük van a lakhelyükhöz 

közeli tartalékos szervezetnél maradni, átszerződhetnek más szolgálati formára, vagy kérhetik, 

hogy kiképzésük speciális területen folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizetésük 

a mindenkori minimálbérről a garantált bérminimumra emelkedik, mely jelenleg bruttó 260 

ezer Ft.  

A szeptember 5-én induló kiképzések a tervek szerint az ország valamennyi megyéjében és 

Budapesten is megkezdődnek. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, 

melyet fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcászatot, közelharcot és térképészet 

tanulnak, megismerkednek a szolgálati szabályzattal, részt vesznek lőkiképzésen és alaki 

foglalkozásokon egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti feladatokat ellátó 

csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lövész kiképzést is kaphat, de megtanulhat 

harcjárművet vagy munkagépet vezetni is.  

A program rugalmas: bármikor megszakítható, de újabb hat hónappal meg is lehet 

hosszabbítani. Aki pedig több évig katonaként szolgálna, dönthet a szerződéses, a műveleti 

tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati formák mellett. Egy korábbi interjúban 

Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese így fogalmazott: 

„ha hat hónap után az illető leszerel, akkor is nő a kiképzett tartalékosként nyilvántartott magyar 

állampolgárok száma, ha pedig szerződéses katonaként vagy területvédelmi tartalékosként 

szolgál tovább, akkor megint bővült a Magyar Honvédség képessége.” 

Elsősorban olyan fiatalokra számítanak, akik egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az 

időre stabil megélhetést keresnek. Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba, 

hiszen a féléves szolgálatért akár 32-, az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat.    

Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár jelentkezését várják, aki rendelkezik 

bejelentett belföldi lakóhellyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai 

végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg. 

Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, az 

iranyasereg.hu oldalon https://iranyasereg.hu/jelentkezes-oksz/, vagy az onlinetoborzo@mil.hu 

címen. 
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