
Járandóságok
a honvédelemben

Az alapkiképzés befejezése után közvetlenül 5 nap 
szolgálatmentességre jogosult minden katona.

Az egészségügyi szabadság gyógyulásig jár, melyre 
évente maximum 30 napra teljes fizetést kapható. A 
katonanők esetében szükség esetén, orvosi javaslat-
ra a várandósság megállapításától egészségügyi sza-
badság adható, hogy semmi se veszélyeztesse a kis-
baba fejlődését. A szülést követően pedig 24 hét (168 
nap) szülési szabadságot biztosítunk, amely idő alatt 
a teljes fizetés jár. Az ezt követő időszakban – egé-
szen a munkába való visszatérésig – a GYED és GYES 
pénzügyi juttatásai a mérvadóak. A katona apukák 5 
munkanap (ikergyermekek esetén 7 munkanap) pót-
szabadságra jogosultak gyermek születése esetén, így 
megkönnyítve a baba és a mama első hetét a család-
ban. A gyermekek után évente plusz szabadság jár – 
ha mindkét szülő katona, akkor mindkettőjüknek.
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JÁRANDÓSÁGOK:

A szerződéses katona alap-, pót-, egészségügyi, szülési és 
illetmény nélküli szabadságra, továbbá gyermek születése 
esetén járó munkaidőkedvezményre jogosult. Az alapsza-
badság évi 25 munkanap.

Attól függően, hogy a katona mennyi szolgálati viszonyban 
töltött idővel rendelkezik, pótszabadság illeti meg:
• 2 évig terjedő szolgálat után 2 munkanap,
• 3-5 év szolgálat után 3 munkanap,
• 5-10 év szolgálat után 4 munkanap,
• 11-15 év szolgálat után 5 munkanap,
• 16-20 év szolgálati viszonyban töltött idő után 
 6 munkanap,
• 21–25 év szolgálati viszonyban töltött idő után 
 7 munkanap,
• 26–30 év szolgálati viszonyban töltött idő után 
 8 munkanap,
• 30 évnél hosszabb szolgálati viszonyban töltött idő  
 után 9 munkanap.

A munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai a honvédelemben

Felsőfokú iskolai végzettség esetén a pótszabadság mérté-
ke 1-1 nappal emelkedik.

Szerződéses katonák esetén 16 évesnél fiatalabb gyermek 
után is jár pótszabadság. Először a születési évében, utoljá-
ra pedig abban az évben lehet figyelembe venni, amelyben 
betölti a 16. életévét.

• 1 gyermek után 2 munkanap,
• 2 gyermek után 4 munkanap,
• 2-nél több gyermek után 7 munkanap.

A folyamatos és átlagon felüli fizikai, pszichikai 
igénybevételből származó egészségkárosodás meg-
előzése, illetve a fizikai állóképességének megőrzése 
céljából a pótszabadságon felül külön pótszabadság-
ra jogosult az, aki:

• az égészségkárosító veszélynek kitett, külön 
jogszabályban meghatározott beosztásban szolgál: 
évente legfeljebb 10 munkanap,

• repülőgép- és helikoptervezető, fedélzeti szol-
gálattevő és ejtőernyős, valamint közvetlen életve-
szélynek kitett tűzszerész, búvár beosztásban szol-
gál: évente legfeljebb 14 munkanap.


