
 
 

Tájékoztató Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról 
 
 
A Magyar Honvédség a helyi közösségekre építve hozta létre 2017-ben az önkéntes 

területvédelmi tartalékos szolgálati formát. 

Az ország valamennyi járásában, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos 

századok megalakításának célja az volt, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy 

kiképzett, jól alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések 

alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi 

képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután 

protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti az ünnepi 

megemlékezések, koszorúzások színvonalát. 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé, hogy távol legyen a 

lakóhelyétől, ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, 

hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását. 

 
A jelentkezés menete: 
 
Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra 

van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, illetve interneten keresztül, 

az Irány a Sereg! (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően toborzóink 

felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik a további tudnivalókat. A regisztrációhoz a 

személyes okmányokra, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványokra lesz 

szükség.  

 

Alkalmassági vizsgálat: 

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőknek a kézi lőfegyverek, 

lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 

feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság vizsgálaton kell 

részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, 



érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági 

vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik. 

 

Alapkiképzés: 

 

Az Egységes Alapkiképzési Program a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél zajlik. 

Időtartama: 5 hét alapkiképzés és 1 hét adminisztrációs hét. Aki a kiképzés közben úgy dönt, 

hogy szerződéses katona szeretne lenni, annak további 2 hét lövész alapozó felkészítésen 

szükséges részt vennie. Mindez hétköznapokon, munkaidőben történik, melyet követően 

mindenki hazamehet a családjához (de lehetősége van laktanyai elhelyezésre is). Egyszeri 

meleg étkezés és utazási hozzájárulás is megilleti a kiképzendőket. A fizetésük havi nettó 265 

ezer Ft a Program ideje alatt.  

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai: 

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra, 

továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a 

rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási 

kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és 

ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult: 

 

 Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap (2023-ban: bruttó 44.600 Ft,) 

75%-a, melyet 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől 

számított 4. hónap 5. napjáig utalnak (bruttó 33.450 Ft). 

 Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori 

minimálbér összege (2023-ban bruttó 232.000 Ft), melyet a szerződés időtartama alatt 

évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül utalnak. 

 

 

 

 


