
A szerződéses állományú katona egyszeri szerződéskötési 
díjra jogosult, melynek összege bruttó 100.000 forint. Ugyan-
akkor, ha a szerződéses LEGÉNYSÉGI állomány tagja a szer-
ződését meghosszabbítja, szerződéshosszabbítási díjra lesz 
jogosult. Ennek mértéke pedig a vállalt szolgálati évektől és a 
viselt rendfokozattól függ.

A tiszti és altiszti állomány tagja jubileumi jutalomra jogosult: 
25 év szolgálati idő után 5 évenként jogszabályban meghatáro-
zottak alapján többhavi illetménynek megfelelő összeget kap. 
A legénységi állomány tagja pedig a szerződésben vállalt szol-
gálati idő letelte után visszailleszkedési támogatásra jogosult.

Mindezeken kívül számos egyéb támogatás igényelhető még: 
parancsnoki segély, temetési segély, házastársi jövedelem ki-
egészítés, születési támogatás, a honvédségi étkezdében biz-
tosított kedvezményes árú ebéd is.

Üdülés:

A Magyar Honvédség számos üdülővel rendelkezik ország-
szerte, ahol a katonák családjaikkal kedvezményes áron nya-
ralhatnak, üdülhetnek, aktívan tölthetik szabadidejüket.

A honvédségi üdülésre jogosultak köre:

• a Magyar Honvédség személyi állományának (hivatásos-,  
 szerződéses-, önkéntes tartalékos katona, közalkalmazott,  
 kormánytisztviselő, honvédségi munkavállalók) tagja
• a családtagok (személyi állomány közös háztartásában  
 élő házastársa/élettársa)
• a vérszerinti, nevelt és örökbefogadott gyermek 18. életévé-
 nek betöltéséig, de legfeljebb 25 éves koráig, amennyiben  
 felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
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Illetmények és juttatások
a honvédelemben



ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK 

A magyar katona A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 
törvény (Hjt.) és egyéb jogszabályok szerint meghatározott illet-
ményrendszer alapján kapja meg havonta a szolgálatáért járó 
illetményét.

Az illetmény az az összeg, amely havi munkabér átutalás, tehát 
fizetés címén érkezik a bankszámlára.

Az összeg megállapításához figyelembe kell venni a beosz-
tást, valamint annak besorolási osztályát/kategóriáját valamint 
az iskolai végzettséget is. Az illetmény teljes összege a követke-
zőkből áll össze: alapilletmény, honvédelmi szolgálati díj, legény-
ségi állománykategória esetén legénységi kiegészítő illetmény, 
munkaerőpiaci kiegészítő illetmény, kiegészítő illetmény, vala-
mint amennyiben rendelkezésre áll, nyelvvizsgapótlék.

A szolgálati idő előrehaladtával és meghatározott időnként lete-
hető sikeres fokozati vizsgák függvényében tovább növekszik az 
illetmény. Ezt nevezzük horizontális karrierútnak.

A munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai a honvédelemben

A jelenleg hatályban lévő adózási szabályok szerint a növekvő 
gyerekszámhoz növekvő nettó illetmény is tartozik ugyanazon 
bruttó illetmény alapul vételével.

Az illetmény mellett további kiegészítő juttatások, járandósá-
gok, kedvezmények, üdülési lehetőségek, ösztöndíjak illetik 
meg a katonákat:

Juttatások:

Állománykategóriától függetlenül a havi illetményen túlmenően 
különböző illetményen kívüli juttatásokra, költségtérítésekre és 
támogatásra jogosultak a szerződéses katonák:

• lakáspénz: lakhely és rendfokozat függvényében 

• étkezési támogatás: SZÉP-kártya

• helyi közlekedési bérlethez való munkáltatói hozzájárulás

• önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

• bankszámla-hozzájárulás

• a gyermek születésétől kezdve egyéb feltételektől 
 függően nevelési támogatás

• közoktatásban részt vevő gyermek tanévindítási hozzá- 
 járulás

• térítésmentes természetbeni egyenruházati ellátás

• 24.000 forint/év sportruházatra felhasználható költség- 
 térítés

• 15.000 forint/év fehérneműre felhasználható költség- 
 térítés (katonanők részére további 15.000 forint/év)

• üdülési, rekreáció szolgáltatás, regeneráló pihenés  
 igénybevétele,

• lakhatási támogatás, ingyenes laktanyai, vagy kedvez- 
 ményes áron honvédségi szállón történő elhelyezés

• helyközi utazási költségek 86%-ának megfelelő költség- 
 térítés

• 1 évet meghaladó szolgálati jogviszony megléte ese- 
 tén 50%-os tömegközlekedési közalkalmazotti kedvez- 
 mény (MÁV, Volán)


