Szerződéses Katonai Szolgálat
Katonai szolgálatra jelentkezés feltételei:
 Önkéntes alapon történő jelentkezés,
 18. életév (felső korhatár a mindenkori nyugdíjkorhatár), cselekvőképesség,
büntetlen előélet
 magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány),
 meghatározott iskolai - minimum 8 általános - végzettség,
 a szolgálatra jelentkezőnek a Magyar Honvédség állományára vonatkozó egészségügyi, fizikai
(3200 m futás, fekvőtámasz, felülés) és pszichikai követelményeknek kell megfelelnie /10/2015
(VII. 30.) HM rendelet/. A vizsgálat a Magyar Honvédség kecskeméti alkalmasság vizsgáló
intézetében történik.
A jelentkezés menete:
 A katonai szolgálatra személyesen a megyeszékhelyen lévő toborzó irodán lehet jelentkezni.
 A jelentkezési lap kitöltése és a toborzó irodába történő eljuttatása jelenti a katonai szolgálatra
jelentkezést. A kitöltött jelentkezési lap elküldhető akár e-mailben is, melyet követően a toborzó
kollégák felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.
 A jelentkezési lap elérhető a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán és a www.iranyasereg.hu
weboldalon.
A szolgálatteljesítés részletei:
 A jelentkező egy 5 hetes katonai alapképzéssel kezdi meg a szolgálatát, már illetményért (plusz
ingyenes étkezés és szállás, ruházati ellátás, utazási költségtérítés).
 A 5 hét elteltével kerül ki a végzettségének, tapasztalatának megfelelő katonai alakulat
állományába (ez jelentkezéskor a toborzó központban egyeztetésre kerül): pl. a C kategóriás
jogosítvánnyal, illetve valamely szerelői végzettséggel rendelkező kiképzett katona az MH 64.
Boconádi Szabó József Logisztikai Ezredhez kerül állományba.
 A szolgálatteljesítés heti 40 óra. Hétvégi túlóra elrendelése esetén azt 200%-ban kifizetik, vagy
szabadidőben megváltják.
A katona részére járó juttatások, járandóságok:
 havi 12.000,- Ft kafetéria juttatás SZÉP kártyára,
 utazási költségtérítés (15 ft/km üzemanyag elszámolás, vagy helyközi bérlet),
 ingyenes laktanyai elhelyezés,
 Szerződéskötési díj: egyszeri 100.000,- Ft többlet illetmény,

 Az illetmény minimum nettó 186.428,- Ft (bruttó 280.343,- Ft),
 Érettségivel ez az összeg nettó 215.318,- Ft (bruttó 323.786,- Ft).


fenti összegek a 25. életév alatt az SZJA mértékével emelkednek.

Szerződéskötés:
 Az alapképzésre történő bevonuláskor 3 éves szerződést köt a jelentkező a Magyar Honvédséggel,
mely 6 hónap próbaidőt ír elő. A 3 év leteltével a szerződés akár a mindenkori nyugdíjkorhatárig
meghosszabbítható.
 A próbaidő alatt bármelyik szerződő fél felmondhatja a szerződést indokolás nélkül, visszafizetési
kötelezettség nem keletkezik.
További kérdés vagy jelentkezési szándék esetén keressen minket bizalommal:
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
18. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda- Somogy
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19.
Telefon: 06 (82) 311 - 211
E-mail: kaposvar.toborzo@hm.gov.hu Ügyfélfogadás rendje: H - CS: 08.00 – 15.30, P: 08.00 – 12.00

