
A jelentkezés menete 
(kisskarikak.com/101-jelentkezes.html) 

 Sajnos a bürokrácia malmai lassan őrölnek, így annak érdekében, hogy a tartalékos katonai szol-

gálatot vállaló mihamarabb eljusson a szerződéskötésig, a következő sorrendet javaslom. A szükséges 

dokumentumok kitöltéséhez, megigényléséhez mintákat az Útmutatók, segédletek menüpontban 

csokorba gyűjtöttem, de ezen az oldalon is utalok rá. 

❖ Kék vagy fekete tollal, nagy betűkkel töltse ki a jelentkezési lapot! Beszerezhető: 

• Letölthető innen: https://kisskarikak.com/Kepek/mh_jelentkezesi_lap.docx 

• Megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán: Békéscsaba, Andrássy út 67-69. 

❖ Igényelje meg az erkölcsi bizonyítványt! Ezt megteheti postán, illetve ha rendelkezik Ügyfélkapuval, 

akkor ezen keresztül is megigényelhető. Utóbbi esetben a folyamat jelentősen gyorsabb, az erkölcsi 

bizonyítvány néhány napon belül megérkezik, postai igényléssel 7-10 napot is igénybe vehet. 

❖ Keresse fel a Békés megyei Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodát (Békéscsaba, Andrássy út 67-

69)! Itt jelezze az Iroda munkatársának, hogy önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelent-

kezik és adja át a korábban kitöltött jelentkezési lapot.  

Az Iroda toborzó munkatársa nyilvántartásba veszi, és elmondja a teendőit a szerződéskötésig, ame-

lyeket itt is olvashat. A Toborzó Irodában kapott dokumentumok között találja a házi orvosi vizsgálati 

lapot és a Fegyveralkalmasság-Pszichológiai Laboratóriumba szóló beutalót. 

❖ Fáradjon el a házi orvosához, vigye magával a kapott vizsgálati lapot és a pszichológiai vizsgálatra 

szóló beutalót! A házi orvosa – a vizsgálat alapján – kitölti és hitelesíti a vizsgálati lapot, amennyiben 

egészségügyileg alkalmasnak tartja, a beutalót is átadja Önnek. 

❖ Kérjen időpontot a beutalón található telefonszámon, majd az egyeztetett időpontban vegyen részt 

a pszichológiai vizsgálaton! A vizsgálat helyszíne szintén olvasható a beutalón. 

A pszichológiai szakvéleményt a pszichológus juttatja el a házi orvosának, egyben értesíti a Toborzó 

Irodát a vizsgálatról. Az Iroda értesíti Önt telefonon, hogy a pszichológiai szakvélemény elkészült. 

❖ Fáradjon vissza a háziorvosához, és a pszichológiai szakvélemény alapján kérjen tőle „orvosi véle-

ményt”! („Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szüksé-

ges egészségi alkalmasságról II. alkalmassági csoportban.”) 

FONTOS! 

A pszichológiai vizsgálatok és ezt követően a háziorvos által kiadott ,,orvosi vélemény” kiállítása 

költéséggel járnak, melyet a Magyar Honvédség teljes egészében megtérít a vizsgálatot végző szervek 

részére. Ön a vizsgálatokért ne fizessen, mert az így kifizetett összegeket utólag nem fizetik vissza 

Önnek! Hívja fel a vizsgálatot végző orvos figyelmét, hogy az alkalmassági véleményen szerepeljen az 

érvényesség időtartama és az Ön TAJ száma. A háziorvostól és a pszichológustól átutalásos számlát 

kérjen, 30 napos átutalási határidővel a következő névre és címre: 

 

 

 

 

MH Egészségügyi Központ 

1134 Budapest XIII. Róbert Károly krt. 44. 

adószám: 15714163-2-51 

https://kisskarikak.com/Kepek/mh_jelentkezesi_lap.docx


❖ A háziorvos által kitöltött térítésmentes háziorvosi vizsgálati lapot, pszichológiai szakvizsgálaton ka-

pott véleményt és számlát, a háziorvostól kapott orvosi véleményt és számlát, amint lehet, vigye be 

a Toborzó Irodába (összesen 3 db orvosi papír és 2 db átutalásos számla). A 3 orvosi szakvélemény 

mellett a következő dokumentumokat hozza magával: 

Kötelezően be kell mutatni: 

• Személyi okmányok; személyazonosító igazolvány, lakcímkártya. 

• Adóazonosító jel; TAJ- kártya. 

• Bankszámla szám (bankszámla kivonat vagy folyószámla-szerződés). 

• A háziorvostól és a pszichológustól kapott alkalmasság-vizsgálati eredmények és számlák. 

• Iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okmányok. 

• Igazolványkép 2 db cm fekete-fehér. 

• Hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

Megléte esetén kötelezően be kell mutatni: 

• Gépjárművezetői engedély. 

• Idegennyelv-tudást igazoló okmányok, bizonyítványok. 

• Munkáltatói igazolás fennálló munkaviszony esetén. 

• Tanulói vagy hallgatói jogviszony megléte esetén jogviszony igazolás. 

• Házassági anyakönyvi kivonat, saját háztartásban nevelt gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

adóigazolványa, TAJ száma. 

• NYUFIG igazolás a folyósított nyugdíj összegéről és a nyugdíjas törzsszámról. 

• Munkakönyv, korábbi munkaviszonyokat igazoló okmányok, álláskeresési járadék folyósításáról 

igazolás a munkaügyi központtól. 

• Fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén a katonai szolgálatról szóló 

igazolás, illetve a legmagasabb elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: szolgálati vi-

szony megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat). 

• Adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, eredetben; 

• Esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat. 

❖ Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szerződés megkötésére, az alkalmassági vizsgálatot követően 

– előre egyeztetett időpontban – kerül sor. Az időpontról a toborzó iroda értesíti Önt. 

A Toborzó Iroda nyitvatartása: 

Hétfőtől csütörtökig: 800 – 1530 

Pénteken: 800 – 1200 


