
  

  
SSzzeerrzzőőddéésseess  kkaattoonnaaii  sszzoollggáállaatt  

 
Érdeklik a kihívások? Alkalmasnak érzi magát? 

Jelentkezzen szerződéses katonának! 
 

 
A szolgálatvállalás feltételei: 

• betöltött 18. életév, 

• cselekvőképesség, 

• magyar állampolgárság, 

• magyarországi állandó lakhely vagy tartózkodási hely, 

• büntetlen előélet, 

• a rendfokozati állománykategóriához minimálisan meghatározott iskolai végzettség, szakképesítés 
(minimum általános iskolai végzettség), 

• egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való megfelelés {a 10/2015. (VII.30.) HM 
rendelet alapján}, 

• egyes alkotmányos jogok vonatkozó törvény szerinti korlátozásának elfogadása. 
 

Jellemző beosztások, a teljesség igénye nélkül: gépkocsivezető, harcjárművezető, egészségügyi katona, 
tűzszerész, specialista, szerelő, (mester)lövész, felderítő, díszelgő, géppuskairányzó, műszaki, műszerész 
stb. 
Próbaidő: 6 hónap 

Szolgálatteljesítési idő: heti 40 óra 

Alapszabadság: évi min. 25 munkanap 

Alapilletmény minimális összege legénységi állomány esetén: 

• érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkezőknek: bruttó 399.180 Ft 

• érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek: bruttó 414.446 Ft 

Alapilletmény minimális összege kezdő altiszti állomány esetén (érettségi megléte előírás): 

• bruttó 474.456 Ft 

Alapilletmény minimális összege kezdő tiszti állomány esetén (felsőfokú végzettség és középfokú 

nyelvvizsga megléte előírás): 

• bruttó 567.858 Ft 

Alapilletményen felüli pótlékok: 

• nyelvtudásért, 

• katonai szolgálattal járó fokozott igénybevételért (Fokozott igénybevételi pótlék), pl.: díszelgési, 

zenekari, ügyeleti, készenléti tevékenységek, 

• veszéllyel járó, sajátos szakmai felkészültséget igénylő feladatokért, pl.: búvár, tűzszerész, 

ejtőernyős tevékenységek. 

A szerződéses állományú katona az első szerződéses viszony létesítésekor bruttó 100.000 Ft 

szerződéskötési díjra jogosult. 

Béren kívüli juttatás: A szerződéses katona jogosult 12.000 Ft/hó összegű SZÉP-kártya juttatásra.  
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MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

11. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda 

Cím: 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. Telefon: 06 (32) 416-622 E-mail: nograd.toborzo@mil.hu 

Ügyfélfogadás rendje: 

hétfő - csütörtök: 08:00-15:30 

péntek: 08:00-12:00 

 

Szerződéshosszabbítási díj: Amennyiben a legénységi állományú katona a vállalt szolgálati idő lejártakor 

szerződést hosszabbít, szerződéshosszabbítási díjra jogosult. (Az aláírt szerződés időintervallumától 

függően). 

Visszailleszkedési támogatás (végkielégítés): Amennyiben a vállalt szolgálati idő lejártakor a szerződéses 

legénységi állományú katona nem hosszabbít szerződést, visszailleszkedési támogatásra (végkielégítésre) 

jogosult. 

Ruházati illetmény: A szerződéses tisztek, altisztek ruházati utánpótlási illetményre, a szerződéses 

legénységi állományúak pedig természetbeni ruházati ellátásra jogosultak. Mértékét HM utasítás határozza 

meg. 

Lakhatási támogatás: Kiterjesztették a szerződéses legénységi állományú katonákra is. 

Utazási támogatás: 

- helyi közlekedési bérlethez való bruttó 75%-os munkáltatói hozzájárulásra 

vagy 

- számla vagy bérlet leadása ellenében a helyközi utazási költségek 86%-ának megfelelő 

költségtérítésre, vagy az állományilletékes parancsnok döntése függvényében 15 Ft/km 

általános személygépkocsi normaköltség folyósítására. 

Családalapítási támogatás: A legénységi állományú katona szociális, családi helyzetétől függően legfeljebb 

1.000.000 Ft visszatérítendő összegben kamatmentes támogatást igényelhet. 

Születési támogatás: Gyermekszületés esetén bruttó 200.000 Ft/gyermek. 

Nevelési támogatás: A gyermek születésétől kezdve egyéb feltételektől függően maximum a gyermek 25 

éves koráig bruttó 50.000 Ft/év. 

Tanévindítási hozzájárulás: Közoktatásban résztvevő gyermek után bruttó 45.000 Ft/év. 

Illetményelőleg: Az életkörülmények javítása érdekében igényelhető kamatmentesen legfeljebb 1.000.000 

Ft (tartós fogyasztási cikkek beszerzése, lakhatási feltételek javítása stb.). 

Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke 1.000 Ft/hó. 

Nyugdíjbiztosító pénztári tagság lehetősége: Önkéntes pénztári tagság esetén bruttó 7.100 Ft tagdíj 

kiegészítés. 

Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 évet nem haladhatja meg, a külszolgálatok között 

legalább 2 hónapnak kell eltelnie. A kiválasztásnál előnyt jelent az önként jelentkezés. A katona külföldi 

szolgálatra beleegyezése nélkül is vezényelhető 6 hónapra. 

Kedvezményes üdülés lehetősége: Üdülési, rekreáció szolgáltatás, regeneráló pihenés igénybevételének 

lehetősége. 

Civil életbe történő visszailleszkedés támogatása: Az MH Szociálpolitikai Közalapítványon keresztül 

képzési és egyéb támogatások biztosítása. 

 
Katonai szolgálatra történő jelentkezés kezdeményezhető online a www.iranyasereg.hu oldalon, 

személyesen a megyeszékhelyeken működő toborzó ügyfélszolgálatokon, valamint a Kormányablakokban. 
 
 


