
  

ÖÖnnkkéénntteess  mműűvveelleettii  ttaarrttaalléékkooss  kkaattoonnaaii  sszzoollggáállaatt 
 
 

 
Érdekelnek a kihívások? Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 

Jelentkezz önkéntes műveleti tartalékos katonának! 
 
A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet (férfi, nő), aki elkötelezett a Honvédség iránt, aki 
képes és kész tenni a honvédelem ügyéért. 
 
A jelentkezés feltételei: 

 Önkéntes alapon történő jelentkezés, 
 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet 
 magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés (személyazonosító 

igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány) 
 meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános iskola, végzettséget igazoló okmányok), 
 egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,  
 1 évnél nem régebbi mellkas röntgen vagy tüdőszűrő (szakorvosi) lelet, fogorvosi igazolás- szanált, kezelt fogazatról, 

nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológia lelet 
 szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap próbaidővel 

A katona részére adható juttatások, járandóságok: 

 étkezési ellátás 
 a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt térítésmentes laktanyai elhelyezésre jogosult. 
 havi illetmény (csak a tényleges szolgálat ideje alatt és a 25 napos alapkiképzés alatt) 

közkatona esetén nettó 123.085 Ft, (ez az illetmény rendfokozatonként emelkedik) 
 hadiruházat: Az önkéntes műveleti tartalékos katona természetbeni ruházati ellátásra jogosult. 
 utazási költségtérítés (lakhely és a szolgálatteljesítési hely között) 
 munkáltatói kompenzáció 
 rendelkezésre állási díj (évente kifizetendő pénzösszeg, amely a mindenkori minimálbér 150%-a, 

ez 2019-ben nettó 148.628 Ft) 
 honvédségi egészségügyi ellátó rendszer igénybevétele 

Szerződéskötés után 25 napos alapkiképzésen vesz részt a katona Szentendre, Tata vagy Debrecen 
helyőrségben.  

Az alapkiképzés fő tevékenységei: harcászat, lövészet, tereptan, egészségügyi ismeretek, katonai testnevelés, alaki 
foglalkozás 

Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál (béke) időszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint tényleges 
szolgálatra (beosztásukból adódó alap feladatra, természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való 
részvételre) illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben kerülhet sor. 
A törvényi szabályozás az önkéntes tartalékosok esetében háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a 
kiképzésen túl (mely az érintett beleegyezésével meghosszabbítható). 

Érdeklődj, vagy jelentkezz! 
 

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT SZOLNOK 
5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7. 

Telefon: 06 (56) 505-159  
E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu 

Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08:00–15:30, kedd 08:00–15:30, 
szerda 08:00–15:30, csütörtök: 08:00–15:30, péntek: 08.00–12.00 

 


