
Munka mellett végezhető katonai szolgálat vállalása a Magyar Honvédségben! 
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat 

„Válaszd a bátrak útját!” 

A Magyar Honvédség 2017-ben átalakította, megújította önkéntes tartalékos rendszerét. Új elemeként, a helyi 

közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. Azok jelentkezését várjuk, 

akik elkötelezettek a honvédelem ügyéért és tenni szeretnének saját lakókörnyezetük biztonságáért. 

RENDELTETÉSE: 
➢ Hozzájárul az ország védelmi rendszerének működtetéséhez: 

• békében; 

• különleges jogrendi időszakokban. 

➢ Bevethetők  

• katasztrófavédelmi helyzetben  

• protokolláris feladatok ellátására. 

➢ Összekötő szerepet tölt be a professzionális haderő és a polgárok közösségei között. 

JELLEMZŐI 
➢ Önként vállalható szolgálati forma. 

➢ A Magyar Honvédség tényleges állománya. 

➢ Területi elven szervezett ÖTT századok, azaz szükség esetén helyben, saját járásukban erősítik az ország védel-

mét. 

➢ Ennek megfelelően lakóhelyüktől rövid időre kell elszakadniuk. 

➢ Minimum évi 20 nap szolgálat. (Nem egybefüggő!) 

➢ Elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, felkészített erő. 

KIAKNÁZHATÓ LEHETŐSÉGEK, ELŐNYÖK 
➢ Új kihívások. 

➢ Alapfelkészítés során hasznos elméleti és gyakorlati tudás megszerzése, elsajátítása. 

➢ Munka és tanulmányok mellett „másodállásban” vállalható. 

➢ Nemzetközi kapcsolatok. (Pl. Gyakorlat Ohio-ban.) 

➢ Anyagi megbecsülés. 

JUTTATÁSOK 
• Szerződéskötési díj: BRUTTÓ: 33 450 Ft  

• Egyszeri alkalommal. 

• Kifizetés négy hónapon belül. 

• Rendelkezésre állási díj: BRUTTÓ: 161 000 Ft  

• A teljesített szolgálati évenként utólag. 

➢ Illetmény a 20 nap kiképzési időre (NEM EGYBEFÜGGŐ 20 NAP!!!) BRUTTÓ: 211 850 Ft  
 

ÉVES SZINTEN BRUTTÓ  406. 300 - Ft  

 

➢ Pályázat útján ösztöndíjat kaphat az a tartalékos, aki  

• magyar felsőoktatási intézményben vagy 

• iskolai rendszerű, nappali szakképzés keretében tanul.  

• Az ösztöndíj mértéke a mindenkori honvédelmi illetményalaptól függően félévente 40.000 Ft / félév ÖTT 

pályázat útján. 

➢ A katonai szolgálat időtartama alatt katonai ruházat, élelmezés és utazási költségtérítés illeti meg. 

➢ Amennyiben a tartalékos hivatásos állományba szeretne kerülni, az MH Altiszti Akadémián (Acélkocka) a fel-

vételi során plusz pontokat kap. 

https://honvedelem.hu/cikk/amerikai-gyakorlatra-keszulnek/
https://mhaa.hu/assets/Felveteli_szabalyzat_2020.pdf



