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Tisztelt Jelentkező! 
 

 Köszönjük, hogy jelentkezett a Magyar Honvédség Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 

(továbbiakban: ÖTT) szolgálatára. Tájékoztatom, hogy az Ön felvételi folyamata megindult. A 

felvételi folyamat a továbbiakban alkalmasság vizsgálattal folytatódik és (alkalmasság esetén) 

szerződéskötéssel zárul. A felvételi folyamathoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk! 
 

Alkalmasság vizsgálat folyamata:  
 

Keresse fel háziorvosát és az általunk átadott háziorvosi tájékoztatót térítésmentesen töltesse ki 

vele!  

 

Az ÖTT katonai szolgálatra jelentkezőknek 22/1991. NM rendelet szerinti1 II. típusú 

alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. Ezzel kapcsolatban Önnek a következő teendői 

vannak: 

 

1. A háziorvosnál kérje tőle a fent említett vizsgálat elvégzését, illetve kérjen beutalót a 

pszichológiai (nyomtatvány mellékelve) vizsgálatra!  

2. A pszichológiai vizsgálatot a Varga Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Varga Éva klinikai 

szakpszichológus végzi. A vizsgálat elvégzéséhez egyeztessen időpontot a 06-30/978-1421 

telefonszámon! 

3. Az egyeztetett időpontban vegyen részt a pszichológiai vizsgálaton! A vizsgálat helyszíne: 

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 8-10. IV. em. 54. 

4. Fáradjon vissza háziorvosához, adja át részére a pszichológiai szakvéleményt! Ez alapján 

kérjen a háziorvosától az „orvosi véleményt”! („Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására 

irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról II. alkalmassági 

csoportban.”) 

5. A háziorvos által kitöltött térítésmentes háziorvosi tájékoztatót, pszichológiai 

szakvizsgálaton kapott véleményt és számlát, a háziorvostól kapott orvosi véleményt és 

számlát,  személyesen haladéktalanul hozza be a toborzó irodába (összesen 3 db orvosi 

papír és 2 db átutalásos számla). Ez alkalommal további okmányok bemutatása is szükséges 

melynek jegyzékét és a részletes tudnivalókat a lap másik oldalán „szerződéskötés” címszó 

alatt találja meg. 

FONTOS! 
 

 A pszichológiai vizsgálatok és ezt követően a háziorvos által kiadott ,,orvosi vélemény” 

kiállítása költéséggel járnak, melyet a Magyar Honvédség teljes egészében megtérít a 

vizsgálatot végző szervek részére a leadott átutalási számlák alapján. Ön a vizsgálatokért ne 

fizessen, mert az így kifizetett összegeket utólag nem áll módunkban megtéríteni Önnek!  

 Hívja fel a vizsgálatot végző orvos figyelmét, hogy az alkalmassági véleményen 

szerepeljen az érvényesség időtartama és az Ön TAJ száma. A háziorvostól és a 

pszichológustól átutalásos számlát kérjen, 30 napos átutalási határidővel a következő névre és 

címre: 

 MH Egészségügyi Központ 

 1134 Budapest XIII. Róbert Károly krt. 44. 

 adószám: 15714163-2-51 

 
 Amennyiben orvosa bármilyen oknál fogva nem tudja elvégezni a vizsgálatot, vagy egyéb más okból 

elutasítja a vizsgálat elvégzését, kérem, keressen bennünket a megadott elérhetőségeink egyikén! A könnyebb 

ügyintézés érdekében, a vizsgálatok során vigye magával ezt a tájékoztatót! 

                                                        
1 22/1991. NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 

feltételeiről és vizsgálatáról 



 
 

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 
www.iranyasereg.hu 

 
Szerződéskötés; 

 

 Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szerződés megkötésére az alkalmasság vizsgálatot 

követően - előre egyeztetett időpontban - kerül sor. Az időpontról a toborzó iroda értesíti Önt. 

 

 Az alkalmasság vizsgálat időszakában törekedjen az alábbi (a szerződéskötéshez szükséges) 

okmányok összegyűjtésére. Az alkalmasság vizsgálat 5. pontjában körülírt alkalomra az alábbi 

iratokat hozza magával. 

 

Kötelezően be kell mutatni: 

 Személyi okmányok; személyazonosító igazolvány, lakcímkártya. 

 Adóazonosító jel; TAJ- kártya. 

 Bankszámla szám (bankszámla kivonat vagy folyószámla-szerződés). 

 A háziorvostól és a pszichológustól kapott alkalmasság-vizsgálati eredmények és számlák. 

 Iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okmányok. 

 Igazolványkép 2 db cm fekete-fehér. 

 Hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi „a honvédek jogállásáról 

szóló 2012.évi CCV törvény” alapján megigényelni) 

 

Megléte esetén kötelezően be kell mutatni: 

 Gépjárművezetői engedély. 

 Idegennyelv-tudást igazoló okmányok, bizonyítványok. 

 Munkáltatói igazolás fennálló munkaviszony esetén. 

 Tanulói vagy hallgatói jogviszony megléte esetén jogviszony igazolás. 

 Házassági anyakönyvi kivonat, saját háztartásban nevelt gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, adóigazolványa, TAJ száma. 

 NYUFIG igazolás a folyósított nyugdíj összegéről és a nyugdíjas törzsszámról. 

 Munkakönyv, korábbi munkaviszonyokat igazoló okmányok, álláskeresési járadék 

folyósításáról igazolás a munkaügyi központtól. 

 Fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén a katonai szolgálatról 

szóló igazolás, illetve a legmagasabb elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: 

szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat). 

 Adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, eredetben; 

 Esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat. 

 

 Amennyiben a szolgálattal, illetve a jelentkezés menetével kapcsolatban bármilyen 

kérdése adódna, kérem, keressen bennünket. A toborzó iroda elérhetőségei és nyitva tartása: 
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 Tisztelettel: 

 

 Braun Tibor őrnagy s.k. 

 irodavezető 


