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Az iskolai végzettségtől függ a leendő rendfokozat Kizárólag magyar állampolgárságú 18 és 47 év 
közötti személy jelentkezhet szerződéses katonának a lakhelye szerint illetékes toborzó irodánál. Tolna 
megyében Szekszárdon van erre lehetőség. Feltétel, hogy büntetlen előéletű legyen az illető, 
rendelkezzen állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, valamint rendfokozattól függően 
megfelelő iskolai végzettséggel. Az alapkiképzésre csak a pszichikai és fizikai felmérés után kerül sor 
a Magyar Honvédség Központi Bázisán. Itt kötik meg a szerződést is.  
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