
Önkéntes Műveleti Tartalékos katonai szolgálat 
 

 

 

A jelentkezés feltételei: 

 

 betöltött 18. életév (a szolgálat felső korhatára a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár), 

 magyar állampolgárság megléte, 

 büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

 állandó belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely, 

 a beosztáshoz meghatározott iskolai végzettség (szakképesítés) megléte. 

 

A szerződés megkötésének további feltételei:  

 

 alkalmassági vizsgálaton történő megfelelés (egészségügyi, pszichológiai és fizikai 

alkalmasság), mely a Magyar Honvédség egészségügyi intézetében történik 

Kecskeméten 

 az alkalmasság megállapításához az alábbi okmányok beszerzésére van szükség: 

- háziorvosi igazolás; 

- tüdőszűrő vizsgálat eredménye (1 évnél nem régebbi!); 

- nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi 

cytológiai vizsgálat eredménye; 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 

Felkészítés, kiképzés, igénybevétel (tényleges katonai szolgálat): 

 

Az önkéntes tartalékos katona beosztására történő felkészítésre – katonai előképzettsége 

szerint differenciáltan – első alkalommal legfeljebb 25 napra, ezt követően a szerződésben 

foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 napra hívható be. 

A beosztására történő felkészítésen kívül az önkéntes tartalékos katona 3 évente 

összesen legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatteljesítésre behívható. Ez az időtartam az 

önkéntes tartalékos katona kérelmére vagy beleegyezésével meghosszabbítható. 

A 2012. évi I. törvény 128–133. §-a alapján a tényleges szolgálat idejére a 

társadalombiztosítás folyamatos megléte mellett fizetés nélküli szabadságot biztosít a 

munkaadó a tartalékos katona számára. 

 

Az önkéntes műveleti tartalékos katonák járandóságai: 

 

 Az önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag 

rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 150%-a. 

(2020. évben: bruttó 241.500 Ft,) 

 Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára jogosult 

illetményként a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben 

rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási 

kategóriának megfelelő alapilletményre. 
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 Az önkéntes tartalékos katona jogosult miniszteri rendeletben meghatározottak szerint 

laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes 

szociális támogatásokra és egyes utazási költségeinek a megtérítésére. 

 Tanulmányi ösztöndíjszerződést elnyert önkéntes tartalékosok az ösztöndíjszerződés 

megkötésének napját magában foglaló félév vagy szemeszter kezdő napjától számított 

minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosultak, melynek mértéke:  

a,) az alapkiképzést teljesítők esetében, a honvédelmi illetményalap 90%-a,  

b,) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. modulját 

sikeresen teljesítők esetében, a honvédelmi illetményalap 120%-a,  

c,) az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. modulját 

sikeresen teljesítők esetében, a honvédelmi illetményalap 150%-a. 

(A honvédelmi illetményalap 2020. évben: 44.600 Ft,) 

 

Szolgálati idő beszámítása: 

 

A ténylegesen teljesített önkéntes tartalékos katonai szolgálat ideje kétszeres mértékben 

beszámít a hallgatói szerződésben rögzített, a magyar állami finanszírozású felsőfokú 

képzésben részt vevő hallgatók számára előírt hazai munkaviszony időtartamába. 

 

A szolgálatra történő jelentkezés: 

 

 Katonai szolgálatra történő jelentkezés online a www.hadkiegeszites.hu vagy a 

www.iranyasereg.hu oldalakon, illetve személyesen a megyeszékhelyeken működő toborzó 

ügyfélszolgálatokon, valamint a Kormányablakokban is lehetséges. 
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