
SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLAT 
 

Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad? 
  Jelentkezz szerződéses katonának!  

 

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT 
5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7. 

Telefon: 06 (56) 505-159 /;Fax: 06 (56) 505-171  
E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu 

Ügyfélfogadási rendje: hétfő – csütörtök:08.00–15:30; és péntek: 08.00–12.00 

A jelentkezés feltételei: 

• Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság  
• Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezés 
• Minimum 8 általános iskolai végzettség 
• 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen vagy tüdőszűrő lelet, fogorvosi igazolás kezelt, rendezett fogazatról, nőknél 3 hónapnál 

nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológiai lelet.  
• Egészségügyi: komplex, szakorvosi vizsgálat (belgyógyászati, szemészet, sebészet, fogászat, neurológia stb.) 
• Pszichikai alkalmasság 
• Fizikai alkalmasság: 3200 méter futás, karhajlítás-nyújtás, felülés 
• Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a vonatkozó törvény szerinti korlátozásait.  
• Tisztesi beosztás esetén legalább 3 év időtartamra, tiszti vagy altiszti beosztásokban legalább 5 év időtartamra vállalja a szolgálatot 

(legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével) 

Jellemző beosztások: gépkocsivezető, harcjármű vezető, harckocsizó, tüzér, díszelgő, lövész, őr, rendész, komendáns, géppuskairányzó, 
légvédelmi lövész, egészségügyi katona, tűzszerész, specialista, ejtőernyős, tűzoltó, szerelő, műszaki, stb. 
 

A katona részére adható juttatások, járandóságok: 
 
Havi illetmény (bruttó): közkatona érettséginél alacsonyabb: 233.450 Ft (nettó): 155.244 Ft, közkatona érettségivel: (bruttó): 277.893 Ft, 
(nettó): 184.799 Ft, Őrmesteri rendfokozatban (bruttó): 309.790 Ft (nettó): 206.130 Ft; hadnagyi rendfokozatban (bruttó): 375.443 Ft 
(nettó):249.670 Ft. 
Illetménypótlékok (nettó): rendszeres és eseti pótlékok (beosztástól függően): például idegennyelv-tudási pótlék (angol, német, francia nyelvek 
esetében 4.444 Ft –29.499 Ft); ügyeleti díj. 
Étkezési ellátás: napi térítésmentes ebéd vagy, SZÉP-kártyára történő havi 12.000 Ft elektronikus feltöltés. 
Szerződés-hosszabbítási díj: vállalt szolgálati évenként változó mértékű (évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfelelő összeg) 
A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra vagy váltásos munkarend 
Az alapszabadság évi minimum 25 munkanap. 
Munkábajárási költségtérítés (havonta) VOLÁN és MÁV esetén a (helyközi) menetjegy vagy bérlet árának 86%-a. 
Ruházati illetmény: A szerződéses legénységi állományúak természetbeni ruházati ellátásra jogosultak és összesen 24.000 Ft ruházati illetmény 
kerül kifizetésre részükre. A szerződéses tisztek, altisztek részére ruházati utalványfüzet kerül kibocsájtásra és 24.000 Ft + 15.000 Ft kerül 
kifizetésre. 
Lakhatási támogatás: A szerződéses legénységi állományú katona laktanyai elhelyezésre jogosult.  
Családalapítási támogatás (egy alkalommal): kamatmentes visszafizetendő támogatás. 
Tanévindítási hozzájárulás (nettó): a nevelési támogatás gyermekenként: 30.000 Ft, a tanévindítási hozzájárulás pedig 45.000 Ft összegben 
kerül kifizetésre. 
Születési támogatás: bruttó: 92.760 Ft/gyermek 
Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke 1.000 F/hó. 
Nyugdíjpénztári tagság lehetősége: Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság esetén 4.700 Ft-os munkáltatói tagdíj kiegészítés. 
Civil életbe történő visszailleszkedés támogatása: amennyiben a szerződése nem kerül meghosszabbításra, „leszereléskor” visszailleszkedési 
támogatásra jogosult. 5 év szolgálati viszony esetén 1 havi, 8 év szolgálati viszony esetén 2 havi távolléti díjnak megfelelő összeg.  
Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 évet nem haladhatja meg, a külszolgálatok között legalább 2 hónapnak kell eltelnie, 
előnyt jelent a kiválasztásnál az önként jelentkezés. Fontos tudni, hogy beleegyezése nélkül is vezényelhető a katona külföldi katonai szolgálatra 
(külszolgálat helyszínétől függően). 
Kedvezményes üdülés lehetősége: 2 év szolgálati viszony elteltét követően jogosult, akár 2 hét főszezonban történő kedvezményes üdülésre is a 
Honvédség üdülőiben. 

 
Részletes információ a www.hadkiegeszites.hu, vagy a www.iranyasereg.hu internetes oldalon. 

 
 

Csak a legjobbak képesek rá!                               Érdeklődj, vagy jelentkezz! 


