Önkéntes haderő

Légy a lakhelyed biztonságának záloga

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere 2012 óta jelentős fejlesztésen
ment keresztül. Akik megtalálták a hivatásukat, de érdekli őket a honvédelem ügye, több
tartalékos szolgálatforma közül is választhatnak, melyek jól összeilleszthetők a munkával
vagy a tanulással.

A tartalékos rendszer fejlesztése korunk nemzetközi trendje, melynek szükségességét hazánk
is felismerte. A tartalékos szolgálat rugalmassága miatt egyre népszerűbb a civil állampolgárok
körében. Az önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) és az önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT)
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szolgálati formák 2012-től jelen vannak a honvédségben, ez bővült ki 2017-ben az önkéntes
területvédelmi (ÖTT), majd idén a speciális tartalékos katonai szolgálattal (SÖTT) – utóbbi a
járványhelyzet hatására, a kormány gazdaságvédelmi akciótervének keretében jött létre.
Tartalékosnak a toborzóirodákon keresztül lehet jelentkezni, kivéve az ÖVT jogviszonyt, melyet
a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. rendez.

Azok, akik biztosan nem szeretnének távol lenni a családjuktól a szolgálatuk idejére, önkéntes
területvédelmi tartalékosként a lakhelyük biztonságának zálogai lehetnek. Az ország
valamennyi járásában megalakított, területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok
célja, hogy szükség esetén helyben rendelkezésre álljon egy kiképzett, alkalmazható erő. A
területvédelmi századok tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést kapnak, mely a helyi
közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi
helyzetről. Protokolláris feladataik is lehetnek, így jelenlétük emelheti az ünnepi
megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

A szerződéskötéshez egy általános pszichológiai vizsgálatra, illetve egy üzemorvosi
vizsgálatra van szükség, a nagykorúság és a büntetlen előélet mellett. ÖTT-ként az első évben
az alapkiképzés 20 nap, tehát egy-két havonta, maximum 2-3 napra történik a behívás. A
képzés során többek között harcászati, lövészeti és terepfoglalkozásokon vesznek részt a
katonák. A honvédség minden évben rendelkezésre állási díjat biztosít a tartalékosoknak, az
újoncok egyszeri nettó 24 ezer forintos szerződéskötési díjat kapnak, a tényleges
szolgálatteljesítés idejére pedig fizetés jár.

2/3

Önkéntes haderő

Dózsa
elérhetőségük
jelentkezést.
A toborzóirodák
György megtalálható
út 29.
a járvány
szám alatt
ellenére
a www.iranyasereg.hu
található
nem iroda
szüntették
is üzemel.
oldalon,
meg Telefonos
ügyfélszolgálatukat,
ahol online
és elektronikus
is be lehet
így anyújtani
nyíregyházi,
a

3/3

