Munka mellett végezhető katonai szolgálat vállalása a Magyar Honvédségben!
„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 védelmét.
 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
Az alábbi összegek növekedhetnek, a tájékoztató írásakor (2020. 01. 01.) voltak hatályosak. Az összegek
nettóban (már adólevonással, ennyit kap kézhez) értendők.
 Szerződéskötési díj: 22 244 Ft
 Egyszeri alkalommal.
 Kifizetés négy hónapon belül.
 Ha a jelentkező az ÖTT katonai szolgálatot legalább két évre vállalja.
 Rendelkezésre állási díj: 108000 Ft
 A teljesített szolgálati évenként utólag.
 A mindenkori minimálbérrel megegyezik.
 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 kb. 27000 Ft-tól 45000 Ftig terjedhet jelenleg. Az összeg függ attól, hogy
 az alapfelkészítést, az altiszti illetve a tiszti alaptanfolyamot teljesítette-e,
 a sikeresen teljesített modulok számától.
 Illetmény a 20 nap kiképzési időre 140 880 Ft-tól 209 096 Ft-ig terjedhet a rendfokozattól függően (szakaszvezetőtől hadnagyig) és természetesen a katonai szolgálat időtartama alatt minden napra rendfokozattól függő
illetmény jár.
 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 felvételi során plusz pontokat kap.

A KIKÉPZÉS, FELKÉSZÍTÉS JELLEMZŐI
 Alapfelkészítés évi 20 nap moduláris rendszerben, ahol egy-egy modul 1-5 nap között változhat lehetőségtől
függően.
 Elsődlegesen diákoknak: önkéntes beleegyezéssel, tanfolyam jelleggel, egybefüggően, szorgalmi időszakon kívül.
 A felkészítés és az alkalmazás helyben történik. Lehetőleg a járásban, esetleg a megyén belül.
 Szükség esetén szolgálathalasztás kérhető. Behívások során figyelembe veszik a tartalékosok igényeit.
 Elméleti, gyakorlati felkészítés az alábbi területeken:
 Alaki kiképzés.
 Műszaki kiképzés, képes legyen a tartalékos egyéni fegyvereit hozzáértően kezelni, karbantartani.
 Katonai tereptan.
 Egészségügyi kiképzés.
 Általános harcászat.
 Területvédelmi ismertek.
 Általános lőkiképzés.
 Híradó kiképzés.
 Honvédelmi ismeret, jogi ismeretek.
 Szabályzat ismeretek.
 Vegyi védelem.
 Tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelése.






A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Magyar állampolgárság.
Magyarországi bejelentett lakóhely.
Nagykorúság a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
Legalább általános iskolai végzettség.







JELENTKEZÉSI/REGISZTRÁCIÓS LAP ELÉRHETŐ:
Kormányablakokban.
Megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán.
www.iranyasereg.hu weboldalon.
Polgármesteri Hivatalban.
A Toborzó Iroda toborzási feladattal megbízott munkatársa. (Lásd lent.)







A JELENTKEZÉSI LAP LEADHATÓ:
A polgármesteri hivatalokban a kijelölt ügyintézőnél.
Kormányablakokban.
Megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán.
Elküldhető e-mailben (mh.101.tvz@mil.hu)
A Toborzó Iroda toborzási feladattal megbízott munkatársánál.

FELKELTETTE AZ ÉRDEKLŐDÉSÉT?
A Toborzó Iroda munkatársai részletes tájékoztatást adnak!
Kiss Károly t. százados
e-mail: kiss.karoly@mil.hu, tel: 70/410-4800
facebook: ÖTT - Kérdések és válaszok



101. Területvédelmi Zászlóalj bemutatója:
https://www.youtube.com/watch?v=3Nhk155IeDI

