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Tájékoztató a szerződéses katonai szolgálatról 

 

A szerződéses katonai szolgálatra jelentkezés feltételei: 

Jelentkezni az állandó lakóhely szerinti toborzó központban, irodán lehet. 

- Magyar állampolgárság, 

- Büntetlen előélet, 

- Betöltött 18. életév, 

- A beosztáshoz szükséges iskolai végzettség (de minimum általános iskola), 

- Alkalmasság-vizsgálat teljesítése (egészségügyi, fizikai, pszichikai vizsgálat). 

A szükséges feltételekkel rendelkezés esetén a jelentkező meghatározott időre szóló munkaszerződést közt a 

Magyar Honvédség állományába. Ezzel egyidejűleg kerül szerződéses állományba, három évre. A három év 

időtartam első 6 hónapja próbaidő, mely idő alatt a szerződést mindkét félnek lehetősége van – indokolás nélkül 

– felbontani.  

A szerződéses katonai szolgálat időtartama – közös megállapodás alapján – meghosszabbítható, de a szolgálati 

idő a jogszabályi feltételeknek megfelelően nem haladhatja meg a szolgálatteljesítés felső korhatárát (65. életév). 

Illetmény (2015.július 1-től): 

- A szerződéses pályakezdő közkatona bruttó illetménye: kb. 167.000.- forint (ez nettóban kb. 109-110 ezer 

forintot jelent), melyhez 8 általános iskolai végzettséggel kell rendelkezni. 

- 11.000,- Ft értékű étkezési utalvány (Erzsébet utalvány) 

- Amennyiben a jelentkező sorkatonai szolgálatot teljesített és a szolgálatteljesítés ideje alatt rendfokozatot 

szerzett, az a szerződéses katonai szolgálat vállalása esetén elismerésre kerül, ezzel a jogszabályoknak 

megfelelően a bruttó illetmény is növekszik. 

Juttatások: 

- A helyőrségtől távol élők számára elhelyezés a laktanyákban található nőtlen szállón, 

- Lakóhely és szolgálatteljesítés helye közötti utazás esetén, utazási költség térítése, a számlával igazolt jegyár 

86%-a, 

- Évi 12 alkalomra szóló utazási kedvezmény 50%-ban, 

- Térítésmentes ruházati ellátás, 

- Minimum 25 munkanap szabadság (életkorral növekszik), 

- Kedvezményes étkeztetés a laktanyai étkezdékben 

- Külföldi szolgálat vállalásának lehetősége, 

- Pótlékok, illetménykiegészítések a többlettudás, speciális ismeret, pluszteljesítmény és igénybevétel 

elismerésére, a jogszabályokban leírtaknak megfelelően. 

 

Kérem további részletes információkért keresse: 

Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda - Zalaegerszeg 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18.  Telefon: 92/510-525; E-mail: zala.toborzo@regiment.hu 

 


