
Általános tájékoztató 

az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatra jelentkezők részére 
 

Regisztráció: 

 A parancsnokság által biztosított új típusú regisztrációs lapon történik. A regisztrációs 

lap elérhető a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, valamint a Kormányablakokban, és az 

Irány a sereg honlapon is. 

Jelentkezés: 

 Külön jelentkezési lap kitöltéséig, a regisztrációs lap kitöltése jelenti a jelentkezést is. 

Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár beöltéséig.  

Szerződéskötés: 

 Az önkéntes területvédelmi tartalékos állományú jogviszony létesítéséhez 

(szerződéskötéshez) szükséges okmányok és dokumentumok (nem szükséges minden 

jelentkezőnek mindegyikkel rendelkezni) 

 személyazonosító igazolvány; 

 lakcímkártya; 

 adóazonosító jel; 

 TAJ; 

 jogosítvány; 

 jövedelem-átutalási megbízás (irodán töltik ki); 

 bankszámlakivonat; 

 alkalmasság-vizsgálat eredménye (eredetben); 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)* 
(„ a honvédek jogállásáról szóló 2012.évi CCV törvény”); 

 nyugdíjas törzsszám (igazolás a NYUFIG által folyósított ellátás törzsszámáról), 

fénymásolat; 

 a NYUFIG igazolása a folyósított nyugdíj összegéről; fénymásolat; 

 iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okmányok, fénymásolat; 

 idegennyelv-tudást igazoló okmányok, bizonyítványok; fénymásolat; 

 munkáltatói igazolás (fennálló munka-jogviszony esetén), fénymásolat; 

 fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén a legmagasabb 

elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: szolgálati viszony 

megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat), fénymásolat; 

 adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, eredetben 

 esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat, fénymásolat 

 nyilatkozat más (nem HM–MH) munkáltatótól (foglalkoztatótól) származó önkéntes 

pénztári tagdíj-hozzájárulás bejelentéséhez a tárgyévben 

 nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről 

 visszahagyási nyilatkozat, eredetben 

Behívás: 

 Az ÖTT állomány tájékoztatása, valamint kiképzésre illetve tényleges szolgálatra 

történő behívása, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben foglaltak szerint 

történik. 
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Kiképzés: 

 Az ÖTT állomány kiképzése várhatóan 120 órát ölel fel, mely nem egyszerre, hanem 

több (4-5) modulban kerül végrehajtásra. Az ÖTT állomány kiképzése nem azonos az ÖMT 

állomány, illetve a szerződéses állomány alapkiképzésével (a várható különbség a lövészet, 

illetve a vegyivédelem). Ezen állománycsoportokba történő jelentkezés esetén az ÖTT 

kiképzésben részt vett jelentkező részére további kiképzés szükséges. 

 A kiképzések a jelentkező lakóhelye szerinti legközelebbi kiképzési helyszínen 

kerülnek végrehajtásra. A kiképzést az MH HKFP megyei, vagy ennek hiányában a kijelölt 

kiképző százada hajtja végre. 

 A kiképzések időtartamára az ÖTT állományt ellátás, elhelyezés, illetmény, valamint 

utazási költségtérítés illeti meg. 

Igénybevétel, tényleges szolgálat: 

 Az ÖTT állomány igénybevétele fő szabályként, a lakóhelye szerinti járásban történik. 

Az ÖTT állomány feladatát képezheti többek között: 

 különböző díszelgési feladatok ellátása (pl. járási, települési rendezvényeken) 

 rendezvénybiztosítási feladatok ellátása 

 veszély-, vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel (pl. árvíz) 

 Az önkéntes tartalékosok tényleges szolgálatra történő behívására békeidőszakban 

kiképzésre és felkészítésre, továbbá tényleges szolgálatra (pl. természeti, ipari katasztrófák 

idején). 

 Az ÖTT részére saját kérelme alapján egészségi, tanulmányi, családi ok, illetve fontos 

személyi érdek, munkáltatója kérelme alapján – amennyiben kötött az MH-val megállapodást 

– a működésével összefüggő ok miatt a tényleges szolgálatteljesítésre vonatkozóan szolgálat-

átütemezés, illetve szolgálathalasztás adható. 

Járandóságok: 

 A Honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 219. § (1) bekezdése 

alapján az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára 

(1) a) illetményként a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben 

rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási 

kategóriának megfelelő alapilletményre, 

b) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes 

élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra (Parancsnoki és 

magasabb parancsnoki segély (12/2013. HM rend. 19-20.§)) és egyes utazási költségeinek 

megtérítésére (tényleges szolgálatteljesítésre történő bevonulás és elbocsájtás, napi munkába 

járás, belföldi szolgálati kiküldetés utazási költségei). A tényleges szolgálatot teljesítő 

önkéntes tartalékos katona, ha legalább 3 év önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal 

rendelkezik jogosult az MH rekreációs szolgáltatásai igénybevételére, valamint regeneráló 

pihenésre, amennyiben legalább 6 hónap tényleges szolgálatot teljesített és legalább 1 év 

önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkezik. 

(2) Az önkéntes tartalékos katona illetményéről, szerződéskötési díjáról és rendelkezésre 

állási díjáról írásban lemondhat. 

(3) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona 

egyszeri alkalommal szerződéskötési díjra és a teljesített szolgálati évenként utólag 

rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek mértéke a minimálbér összege. 
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(4) A rendelkezésre állási díj leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő 

második hónap utolsó napjáig kerül kifizetésre. (Nem jár rendelkezésre állási díj a 

szolgálathalasztás időtartamára.) 

(5) A szerződéskötési díj próbaidő kikötése esetén a próbaidő leteltét követő 30 napon belül, 

egyéb esetekben legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül kifizetésre. A 

kifizetett szerződéskötési díj nem követelhető vissza. 

Meghagyott munkakörben foglalkoztatott jelentkezőkkel kapcsolatos eljárásrend:  

A közigazgatásban, illetve a jogszabályokban meghatározottak szerint  meghagyott 

munkakörben foglalkoztatott jelentkezők esetében az MH KIKNYP a beérkezett ÖTT 

jogviszony létesítésére irányuló kérelmet haladéktalanul – szolgálati úton – felterjeszti 

Honvédelmi Miniszter úr részére. 

A szerződést (tekintve a kiemelt feladatra) a parancsnokság állományilletékes jogkört 

gyakorló szervezeti eleme (Regionális ezred/Megyei zászlóalj előkészítő részleg) készíti elő, s 

küldi meg a jelentkező részére az összes szükséges okmány és Miniszter úr engedélyének 

beérkezését követő 1-3 munkanapon belül. A jelentkező az általa aláírt példányt visszaküldi, 

melyet az MH HFKP megyei szervezeti elemének személyügyi beosztást betöltő állománya a 

beérkezést követő munkanapon továbbít az ÖT állományilletékes (vagy a szerződés aláírására 

feljogosított) parancsnoka, vezetője felé. Az általa történő aláírással kerül sor a jogviszony 

létesítésére. Az aláírt szerződésből egy példányt megküld az immár önkéntes tartalékos 

részére, egy példányt pedig a személyügyi nyilvántartás vezetésével megbízott szervezet 

részére. 

 

Az iroda elérhetőségei;  

 

Telefon:  06/66/447-566  Fax: 06/66/447-859 

E-mail:  bekes.toborzo@mil.hu Web: www.hadkiegeszites.hu 

Posta: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69. vagy 5601 Békéscsaba Pf.:128. 

 

Ügyfélfogadási rend; 

Hétfő -  Csütörtök: 0800 - 1530 

Péntek: 0800 - 1200 

 

  

 Braun Tibor őrnagy s.k. 

 irodavezető 
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