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Az Országgyűlés  

…./2008. (       ) OGY határozata 

a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. 
(VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó 

feladatokról 

 
 
1. Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének 
felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat 
eredményeként megfogalmazott megállapításokat és az önkéntes tartalékos rendszer további 
fejlesztésének irányaira megfogalmazott javaslatokat. 
 
2. Az Országgyűlés egyetért, hogy a rendszer fejlesztésére ütemezetten, több lépcsőben 
kerüljön sor, egyben felhívja a Kormányt, hogy a javaslatok megvalósítása érdekében: 

- a többletforrások bevonását nem igénylő, hatáskörébe tartozó intézkedéseket 2009. 
december 31-ig tegye meg; 

- terjesszen elő törvényjavaslat-csomagot olyan számvetéssel, hogy a kapcsolódó jogi 
környezet módosítására több ütemben, legkésőbb 2011. december 31-ig sor kerüljön. 

 



 3 

INDOKOLÁS  
 

I. 

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 
80/2008. (VI. 13.) OGY határozatban az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy hozzon 
létre szakértő bizottságot  

- a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere feladat- és 
feltételrendszerének elemzése,  

- a bevezetésekor megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés vizsgálata, az 
eddigi működési tapasztalatok összegzése és  

- a rendszer fejlesztésének lehetséges irányaira vonatkozó javaslatok 
megfogalmazása céljából, illetve 

- a vizsgálat eredménye alapján terjesszen javaslatot az Országgyűlés elé. 

A Honvédelmi Minisztérium irányításával lefolytatott szakértői vizsgálat alapján 
készült – jelen előterjesztés szakmai hátterét képező – jelentés tartalmazza az önkéntes 
tartalékos rendszer bevezetésekor megfogalmazott célkitűzéseket, azok megvalósulásának 
körülményeit és szintjét, a rendszer működésének jogi, hadműveleti, kiképzési, logisztikai, 
humánerőforrás-, munkaerő-piaci és szervezési-, valamint feladatrendszer szempontú 
vizsgálatát, hátterét. A jelentés összefoglalja a társadalmi környezetből levonható 
következtetéseket, továbbá a NATO tartalékosokra vonatkozó ajánlásait, áttekintést ad néhány 
szövetséges állam tartalékos rendszeréről. 

A jelentés szakmai tartalmát ötpárti egyeztetésen a parlamenti pártok megvitatták. 

A szakértői bizottság munkájába a honvédelmi tárca szakemberei mellett bevonásra 
került több külső szakértő, a munkaadókat reprezentáló releváns szervezet, tartalékos 
szövetség és központi közigazgatási szerv, valamint sor került az ágazaton belüli és a lakosság 
körében elvégzett közvélemény-kutatás adatainak elemzésére is. 

A jelentés összegzett megállapításai a következők:  

1. Az önkéntes tartalékos rendszer jelenlegi működése nincs összhangban az 
annak kialakításkor – 2000-2001-ben – megfogalmazott célkitűzésekkel. 

2. Az önkéntes tartalékos szolgálat és a kapcsolódó feladatrendszer nem 
azonosítható a korábbi, béke időszaki hadkötelezettségen alapuló honvédelmi 
rendszerben alkalmazott tartalékos fogalommal és annak tartalmával, 
funkciói és rendeltetése eltérő. 

3. Az önkéntes tartalékos rendszer 2005-öt megelőzően kidolgozott és tervezett 
feladatrendszere nincs teljes összhangban az önkéntes haderőben jelentkező 
igényekkel. 

4. A jogalkotás és a végrehajtás szintjén az elmúlt időszak elsődleges feladata az 
önkéntes haderő megteremtése volt, melynek önkéntes tartalékos eleme a 
kapcsolódó szabályozás, tervezés és a kommunikációs-toborzó tevékenység 
terén kevesebb figyelmet kapott. 

5. Az önkéntes tartalékosok jogállására vonatkozó, a tárca kidolgozási 
felelősségébe tartozó szabályrendszer teljesnek mondható, azonban a létszám 
növelése érdekében szükséges fejlesztése. 
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6. A Magyar Honvédség hadrendjében rendszeresített önkéntes tartalékos 
státuszok száma a hasonló országokéhoz viszonyítva alacsony, a 
rendszeresített beosztások feltöltése ennek ellenére sem biztosított. A vizsgált 
időszakban az átalakuló haderő részéről rendszerszerű hadműveleti igény 
nem fogalmazódott meg az önkéntes tartalékosok alkalmazására. 

7. Az önkéntes tartalékos katonák jelenleg sem létszámukban, sem 
kiképzettségükben nem jelentenek számottevő katonai képességet, ennek 
megfelelően az erre a célra fordított kiadások alacsonyak. 

8. Az önkéntes tartalékosok számának növelése elsődlegesen a megfelelő 
pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén lehetséges, az egyéb ösztönzők 
rendszerbe történő beépítése csak ezen feltétel biztosítása esetén hatásos. 

9. A lakosság önkéntes tartalékos szolgálat-vállalási hajlandósága alacsony. A 
munkaerő-piaci helyzet nem kedvez az önkéntes tartalékos szolgálat 
vállalásának. 

10. Az önkéntes tartalékos rendszer működését nem támogatja hatékony, a 
munkáltatókat ösztönző és érdekeltté tévő program, az önkéntes tartalékos 
katonák nem részesülnek munkajogi védelemben polgári munkahelyükön. A 
munkaadók nem érdekeltek abban, hogy munkavállalóik önkéntes tartalékos 
szolgálatot teljesítsenek. 

11. Az önkéntes tartalékosok részére megállapított juttatások összhangban 
vannak az állandó állomány – napjainkban már kevéssé versenyképes – 
juttatásaival, ami a tényleges és az önkéntes tartalékos állomány munkaerő-
piaci helyzetének negatív változását mutatja. 

12. Az önkéntes tartalékos rendszer a Magyar Honvédség integráns része, nem 
önálló szervezetrendszer. 

A fenti összegzett megállapítások alapján a fejlesztéssel összefüggésben a határozati 
javaslat mellékleteként csatolt javaslatok kerültek megfogalmazásra. 

II. 

Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése kapcsán megfogalmazott javaslatok 
megvalósítása részben az Országgyűlés, részben a Kormány kompetenciája, melyre 
figyelemmel a határozati javaslat határidőhöz kötött jogalkotási feladatot rendel el a Kormány 
részére. A javaslatban szereplő intervallum megfelelő időt biztosít a rendszer szakmai 
részleteinek jogszabály-tervezetbe foglalására, valamint biztosítja, hogy a konvergencia-
programban korábban nem tervezett, jelentősebb költségvetési kiadásként jelentkező 
rendszerelemek több ütemben, a konvergencia-program végrehajtását követően lépjenek 
hatályba.  

Mindemellett a javaslatokban foglalt és jelentősebb erőforrás igényt nem generáló, 
az Országgyűlés, a Kormány, vagy az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatalára rövidebb határidővel is sor kerülhet, melyek önmagukban is az önkéntes 
tartalékos rendszer hatékonyságának fokozását eredményezik.  

A rendszer fejlesztésének több ütemben történő megvalósítását indokolja az is, hogy 
a Magyar Honvédségnek meglévő állományával kell ellátnia a jelenleginél várhatóan 
nagyságrenddel nagyobb létszámú önkéntes tartalékos kiképzési feladatait, melynek 
érdekében a haderő kiképzési/műveleti rendszerelemeinek (állománytáblák pontosítása, 
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kiképzési tervek kibővítése, folyamatok összehangolása, alkalmazási tervek pontosítása stb.) 
fejlesztése is indokolt. 

Fentieknek megfelelően tartalmazza a határozati javaslat az Országgyűlés döntését. 

A határozati javaslat háttereként szolgáló és ötpárti egyeztetésen szakmai 
tartalmában megvitatott jelentésben megfogalmazott fejlesztési feladatok megvalósítása és 
azok ütemezése – ahogy a fejlesztés területén meghatározott egyéb feladatok vonatkozásában 
is – a végrehajtó hatalom felelőssége.  

A Kormány a honvédelmi politika megvalósításáról, a Magyar Honvédség 
felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről évente köteles beszámolni az Országgyűlésnek a 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 
50. § (7) bekezdése alapján, amely jelentésében az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének 
aktuális eredményeit is megjeleníti. Ez a megoldás megnyugtatóan biztosítja a Magyar 
Honvédség polgári irányítása és a civil kontroll érvényesülését, valamint az Országgyűlés 
által megszabott feladatok végrehajtásáról történő beszámolást.  
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Melléklet az országgyűlési határozat indokolásához 
 

 
 

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖNKÉNTES TARTALÉKOS RENDSZERE 
FEJLESZTÉSÉNEK JAVASOLT IRÁNYAI 

 

1. A MAGYAR HONVÉDSÉGEN BELÜL MEGVALÓSÍTHATÓ VAGY A HM 
ELŐTERJESZTÉSI FELELŐSSÉGÉBE TARTOZÓ JAVASLATOK 

1.1. Az önkéntes tartalékosok feladatrendszere  

Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése kiindulópontjának a Magyar Honvédség 
jogszabályban meghatározott feladatait és a szervezet tényleges katonai igényeit kell 
tekinteni. Ennek megfelelően a fejlesztés során a Hvt. 70. §-ában meghatározott feladatoktól1 
való eltérés – a jogi környezet vonatkozásában – nem indokolt. 

Az, hogy ténylegesen milyen feladatokra kívánja a Magyar Honvédség az önkéntes 
tartalékosokat alkalmazni, már haderőtervezési-hadműveleti vonatkozású szakkérdés, a 
mindenkori honvédelmi vezetés döntésének függvényében változhat. 

Tekintettel arra, hogy az önkéntes tartalékos rendszer a Magyar Honvédség része, a 
haderővel szemben támasztott mindenkori biztonságpolitikai követelmények határozzák meg 
az önkéntes tartalékos rendszer követelményeit is, mellyel összefüggésben nem hagyhatók 
figyelmen kívül a NATO elvárások sem. 

A vonatkozó jogi szabályrendszernek teljes körűen biztosítania kell a 
szerződéskötést, a felkészítést és az alkalmazást minden olyan hazai és külföldi feladattal 
összefüggésben, amely a Magyar Honvédség kapcsán szóba kerülhet. 

A feladatrendszer behatárolása kapcsán szükséges azonban hangsúlyozni, hogy az 
önkéntes tartalékos intézmény rendeltetéséből eredően elsődlegesen az állandó struktúra és 
állomány feladatainak támogatását2, szükség szerinti helyettesítését, kiegészítését kell, hogy 
szolgálja, nem lehet cél a feladatok állandó jellegű, tartós ellátása. 

Az önkéntes tartalékos erő kizárólagosan a hagyományos területvédelmi feladatokra 
történő felkészítése/alkalmazása a korszerű biztonságpolitikai gondolkodással ellentétes. 
Ezért az önkéntes tartalékos erő feladatai a Honvédség mindenkori feladatrendszerébe 
illeszthető feladatokból tevődhetnek össze, az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők 

                                            

1 Hvt. 70. § (1) A Honvédség feladatai: 

a) a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni 
fegyveres védelme, 
b) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek - különösen a kollektív védelmi, békefenntartó 

és humanitárius feladatok - teljesítése, 
c) közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában, 
d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme, 
e) a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása, 
f) közreműködés az Alkotmány 40/B. §-ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos 

cselekmények elhárításában, 
g) talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, illetőleg egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása, 
h) hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához, 
i) állami szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása, 
j) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében. 
2 A támogatás azonban nem azonosítható a rendszerszerű helyettesítéssel. 
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felkészítése e feladatok ellátására szolgálhat. Erre figyelemmel a hagyományos területvédelmi 
feladatokon túl, az önkéntes tartalékosok alkalmazása egyéb hazai és külföldi feladatokban 
sem kizárható. 

Ki kell emelni továbbá, hogy az önkéntes tartalékos szolgálatot továbbra is 
elsődlegesen a rendkívüli állapottól eltérő időszakokban kell értelmezni, önkéntes tartalékos 
rendszer jelen formájában csak a hadkötelezettség bevezetéséig működhet, ezt követően 
szerepét részben átveszi a hadkötelezettség alapján teljesített tartalékos katonai kiképzés és 
szolgálat. Erre figyelemmel indokolt pontosítani az önkéntes tartalékosok minősített időszaki 
jogállására vonatkozó szabályokat is, meg kell határozni a jogviszony azon elemeit, amely 
minősített időszakban biztosítja a tényleges szolgálatba lépést, függetlenítve az egyéni 
elhatározástól3. 

1.2. Az alkalmazás kérdései  

Indokolt az önkéntes tartalékosok alkalmazása elveinek és szükségleteinek újbóli 
meghatározása is, ezzel lehetségessé válik a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos 
igényének, szervezeti és létszám kereteinek rögzítése. A jelenlegi helyzetben ugyanis a 
tartalékosok alacsony száma, nem csak a jelentkezők viszonylag alacsony szintű 
érdeklődésére utal, hanem arra is, hogy a jelenlegi rendszerben a Magyar Honvédség nem 
határozta meg kellő konkrétsággal azokat a feladatokat, amelyeket az önkéntes tartalékosok 
békében célszerűbben, hatékonyabban, vagy gazdaságosabban tudnának ellátni, mint a 
hivatásos, vagy szerződéses állományú katonák. Ennek eredményeként ma a feladatok teljes 
spektrumát a meglévő állomány látja el, fokozott leterheltség mellett. 

Mindezek figyelembe vételével az önkéntes tartalékosok tényleges alkalmazási 
eseteinek alábbi csoportjait indokolt megkülönböztetni. 

1. Békében (is) lehetséges feladatok ellátása: 

a) országvédelem: meglévő katonai objektumok, bázisok őrzés-védelmi 
feladatainak végrehajtása, őrség megerősítése, átkelő csomópontok 
ellenőrzése, működtetése válságkezelés időszakában; 

b) befogadó nemzeti támogatás: vasúti ki- és átrakó körzetek működtetése, 
kommendáns és forgalomszabályozási feladatok végrehajtása; 

c) logisztikai támogatási feladatok végzése, anyagi-technikai eszközök 
fenntartása, eszközkarbantartás: technikai eszközök időszakos technikai 
kiszolgálása, felkészítése; 

d) speciális szakismeretet igénylő feladatkörök esetében közreműködés hazai 
és külföldi területen a polgári-katonai együttműködés, a fegyverzet-
ellenőrzés, kommunikáció, egészségügyi biztosítás, tolmácsolás és egyéb 
katonai feladatokban; 

e) közreműködés a Magyar Honvédség kollektív védelmi, nemzetközi 
humanitárius és válságkezelési műveleteiben, amennyiben az állandó 
állomány pihentetése, kiegészítésének szükségessége indokolttá teszi. 

2. A megelőző védelmi helyzetben, a hadkötelezettség bevezetéséhez, a védelmi 
igazgatás minősített időszaki működéséhez kapcsolódóan jelentkező feladatok: 

                                            

3 Jelenleg – a hivatásos és szerződéses katonáktól, valamint a hadkötelesektől eltérő módon – az önkéntes tartalékossal szemben nem 

alkalmazható szankció, amennyiben nem tesz eleget a bevonulásra irányuló felszólításnak, így nem biztosított a valós rendelkezésre 

állás minősített időszakban sem.  
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a) a hadkötelezettség minősített időszaki visszaállításához kapcsolódó 
feladatok: hadkiegészítési adminisztráció, sorozás lebonyolítása, 
kiképzetlen hadkötelesek alapkiképzésében való közreműködés, 
objektumok előkészítése a hadkötelesek fogadására stb; 

b) a kormányzat, a védelmi igazgatás minősített időszaki működésének 
biztosításában történő közreműködés, a védelmi bizottságok munkájának 
támogatása. 

Az önkéntes tartalékos katona, a NATO Katonai Bizottsága ajánlásaira is 
figyelemmel, bármely más katonai feladat teljesítésére is felkészíthető, illetve alkalmazásra 
(igénybevételre) kerülhet. Valószínűsíthető igénybevételre kerül sor a katasztrófavédelmi 
feladatokban való közreműködés esetében: veszélyhelyzetben ár- és belvízi védekezés, 
kármentési feladatok végrehajtása stb. Kifejezetten erre a célra külön beosztások 
rendszeresítése és kizárólag erre a területre való felkészítés nem javasolt, ez indokolatlanul 
vonna el erőforrásokat a Magyar Honvédség alapfeladataitól és terhelné le az állandó 
állományt. A megoldás ez esetben a meglévő üres beosztások tartalékos katonákkal való 
feltöltése, illetőleg a tartalékos katonák jóváhagyott létszámon felüli átmeneti igénybevétele. 

A jogszabályban rögzített feladatrendszert nem szükséges módosítani, azonban el 
kell végezni a rendszer azon elemeinek pontosítását, melyek nem biztosítják az önkéntes 
tartalékosok teljes körű (helyőrségtől is független) alkalmazását a Magyar Honvédség 
valamely feladatában. 

Egyértelműen lehetővé kell tenni az önkéntes tartalékosok külföldi 
szolgálatteljesítését, amennyiben felkészültségük azonos harcértéket képvisel az állandó 
állományéval. 

1.3. Az önkéntes tartalékos jogviszony létesítése/megszüntetése 

A jogviszony létesítését továbbra is javasolt a jelenlegi szabályozásnak megfelelően, 
kizárólag önkéntességre alapozni. A ténylegesen ellátandó feladatok meghatározására és 
ellátására az önkéntes tartalékos szerződésében rögzítetteknek megfelelően kerülne sor – 
ideértve az esetleges külföldi szolgálatteljesítés lehetőségét is. 

Indokolt lehet az önkéntes tartalékos szolgálat felső korhatárának differenciált 
meghatározása is, a szerződésben foglalt feladatok jellegének megfelelően. 

Mindezek mellett – a szolgálatteljesítés tervezhetősége érdekében – meg kell 
határozni az önkéntes tartalékos jogviszony megszüntetésének speciális eseteit is (pl. 
egyoldalú szerződésbontás szerződésszegés esetén, tartalékos szolgálat eredményei alapján 
hivatásos vagy szerződéses jogviszony létesítése stb.). 

A rendkívüli állapotban automatikusan fennálló hadkötelezettség szükségessé teszi 
annak felülvizsgálatát, hogy ez esetben milyen jogviszonyba kerüljenek az önkéntes alapon 
tartalékos szolgálatot vállalók, hiszen az önkéntes tartalékos szolgálat egy szerződésen és 
önkéntes elhatározáson alapuló jogviszony, mellyel szemben büntetőjogi garanciák nem 
biztosítják a feltétlen szolgálat-teljesítést, míg a hadkötelezettség bevezetése minden további 
nélkül szigorú szankciórendszerrel biztosítja a tényleges megjelenést a szolgálati helyen. 

1.4. Szervezési kérdések 

Az önkéntes tartalékos szolgálat lényegeként szakmai alapvetésnek továbbra is azt 
kell tekinteni, hogy az önkéntes tartalékos rendszer olyan költség-hatékony tartalékképzési 
rendszer, amely lehetővé teszi a honvédségi állományból kiváltak további nyilvántartásban és 
önkéntes beosztásban tartását a kijelölt katonai szervezetek készenléte fokozása, és gyors 
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feltöltése érdekében, illetve biztosítja a korábban katonai szolgálatot nem teljesített 
önkéntesek kiképzését a katonai feladatok ellátására. 

A rendszer hatékonyságának növelése érdekében biztosítani kell, hogy az önkéntes 
tartalékosokra vonatkozó elkülönített nyilvántartás a KIAK és a hadkiegészítő 
parancsnokságok rendelkezésére álljon, és naprakész legyen, amely mellett a katonai 
szervezet is vezeti saját nyilvántartását.  

Amennyiben az önkéntes tartalékos katonák létszámának növelése a hivatásos és 
szerződéses katonai beosztások létszámának változatlanul hagyásával történik, szükségessé 
válik a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY 
határozat módosítása, úgy, hogy a szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékosok alkalmazására 
(igénybevételére) a rendszeresített létszám felett is, de legfeljebb a hadműveleti igények 
alapján számvetett és az Országgyűlés által meghatározott kereteken belül nyíljon lehetőség.  

A Magyar Honvédség feladatainak ellátásához elengedhetetlen a meglévő 
képességek kiegészítése és a tartalékképzés. Ennek keretében hozzávetőleg legfeljebb 4000 fő 
önkéntes tartalékos szükséglettel számol4 a honvédelmi tárca. A konkrét igény az egyes 
feladatokra, alkalmazási körülményekre tekintettel és a Magyar Honvédség tényleges 
létszámhiányára figyelemmel számvethető, és a műveleti tervekkel összhangban határozható 
meg. A tényleges létszámhiány szakmai összetételének, valamint a tartalékosok alkalmazását 
indokolttá tevő műveleti követelmény-változások miatt nem határozható meg pontosan, ennek 
megfelelően a keretjellegű szabályozás indokolt. 

Az önkéntes tartalékos állomány felkészítését és a státuszok feltöltését több ütemben 
kell megvalósítani, kihasználva a már meglévő katonai ismeretekkel rendelkezők 
felkészültségét.  

A katonai szervezeteknél a tényleges állománnyal vegyesen rendszeresített önkéntes 
tartalékos beosztások mellett, megfontolandó kizárólag önkéntes tartalékosokból álló 
alegységek szervezése, a jelenlegi katonai szervezetek bázisán. Ezek az alegységek 
lehetnének azok az elemek, amelyek különösebb előképzés nélkül gyorsan bevethetők 
lennének hazai területen pl. rendészeti, objektumvédelmi, befogadó nemzeti támogatási, 
katasztrófavédelmi feladatokra. A „kétsebességes” hadsereg elkerülése érdekében önálló, 
kizárólag tartalékosokból álló katonai szervezet megalakítása békében nem javasolt. 

Az önkéntes tartalékos alegységeket nem célszerű területi/megyei szervezésben 
megalakítani, ez ellentmond a korszerű haderő-szervezési alapelveknek és nem adekvát a 
haderő struktúrájához, egyben megoldhatatlan elhelyezési, kiképzési és alkalmazási 
problémákat okozna. Jó néhány megyében egyáltalán nincs helyőrség: a tartalékosok 
egyszerűen nem oszthatók be sehová. Megyei szintű tartalékos alegység (pl. zászlóalj) 
számára pedig nincs a honvédség feladatrendszerébe tartozó feladat. Egy esetlegesen 
regionális nyilvántartási rendszer kialakítása a jelenlegi hadkiegészítő parancsnokságok 
illetékességéhez igazodóan azonban nem kizárható. 

A rendszer hatékonyságának növelése érdekében fokozni kell az önkéntes tartalékos 
szolgálathoz kapcsolódó toborzó és népszerűsítő tevékenységet, erre azonban csak akkor 
kerülhet sor, amikor a jelentkezők fogadásának egyéb, fentebb részletezett feltételei adottak. 
Indokolt az önkéntes tartalékosok toborzására vonatkozó stratégiát a tárca toborzási 
stratégiáján belül önálló fejezetként kezelni. 

Kapcsolódó feladatként indokolt kidolgozni az önkéntes tartalékosok és a Magyar 
Honvédség közötti érdekegyeztetés fórumára vonatkozó szabályok rendszerét is, amely 
                                            

4 Ennek alapját az ország Fegyveres Védelmi Terve alapján elvégzett hadműveleti igény-számvetés adja. 
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biztosítja a tartalékosok érdekeinek becsatornázását a rendszerbe, hozzájárul a további 
fejlesztés megalapozásához. 

Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a honvédség és a társadalom kapcsolatára 
megőrizve ezzel a Magyar Honvédségről kialakult kedvező képet. 

1.5. A tartalékos rendszer költségszámvetése 

Elsődleges a költségek tervezése során a reális költségszámvetés. A tartalékos 
szolgálat mennyiségi növekedése kétségkívül lényeges költségtöbblettel jár, ennek 
megállapításakor azonban mellőzni kell a virtuális költségszámítási módszereket. Pl. nem 
indokolt fajlagos elhelyezési többletköltséget számolni akkor, ha a tartalékos meglévő 
objektum szabad kapacitásának felhasználásával kerül elhelyezésre, vagy kiképzési 
költségtöbbletet számolni akkor, ha a tartalékos a katonai szervezetnél egyébként is folytatott 
alapkiképzésben vesz részt, illetve a felszerelés beszerzésének költségeit sem kell tervezni, 
amennyiben az a meglévő készletekből biztosítható. 

A költségszámvetésnek a Magyar Honvédség rendes működési költségén felül 
megjelenő többletköltségeket kell tartalmaznia. Ennek megfelelően – a döntés függvényében 
– indokolt a 10 éves fejlesztési terv áttekintése. 

Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének ütemezése során célszerű a javaslatok 
lépcsőzetes megvalósítása. Ennek megfelelően – figyelemmel a költségvetés és a 
konvergencia-program determinációira – az esetlegesen jelentősebb kiadásként jelentkező 
elemeket 2011. december 31-ét követően javasolt hatálybaléptetni, míg a jelentősebb 
költségigényt nem generáló javaslatokat (pl. munkajogi védelem, kiképzési programok 
átdolgozása, egyes szervezési feladatok stb.) ezt megelőzően, ütemezetten javasolt 
megvalósítani. 

1.6. Az önkéntes tartalékosok felkészítése  

A felkészítés alapelve, hogy a tartalékosnak az ugyanazon feladatot ellátó 
szerződéses (adott esetben hivatásos) katonával azonos képességekkel és felkészültséggel kell 
rendelkeznie. 

Az önkéntes tartalékosok kiképzése során meg kell különböztetnünk azokat a 
jelentkezőket, akik katonai előképzettség nélkül jelentkeznek szerződéskötésre azoktól, akik 
hosszabb-rövidebb katonai szolgálatot követően vállalják az önkéntes tartalékos szolgálatot. 

Ez utóbbi – különösen a leszerelt szerződéses állományból kikerülők csoportja – a 
legnagyobb harcértékű tartalékos csoport, így kiképzésük minimális anyagi ráfordítást igényel 
és kevesebb időt vesz igénybe, illetve elsősorban a megszerzett katonai szaktudás szinten 
tartására-fejlesztésére irányul. Csak a tényleges alkalmazás esetén szükséges a tervezett 
feladatra történő közvetlen felkészítés, amely hosszabb időt vehet igénybe. 

A katonai előképzettséggel nem rendelkezők esetében az alapkiképzést a szerződéses 
katonai állománnyal együtt kell végrehajtani. Ez a megoldás csökkenti a kiképzők 
leterheltségét és a prognosztizálhatóan nem azonnali tömeges önkéntes tartalékos 
szolgálatvállalásra figyelemmel, fokozatosan biztosítja a rendszerbe belépők magas 
színvonalú felkészítését. 

Az önkéntes tartalékosok harcértéke szempontjából javasolt a kategóriákba sorolás 
bevezetése, amely a kiképzettség szintjének függvényében biztosítaná a tényleges alkalmazás 
szóba jöhető kereteit. Ennek keretében a legalacsonyabb felkészítettségű tartalékos katona 
csak a kevésbé összetett feladatokban, míg a legmagasabb kiképzettségi szintű akár fegyveres 
harctevékenységben, missziókban is részt vehetne, amennyiben felkészültsége valóban teljes 
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értékű. Hangsúlyozandó, hogy a misszióban történő alkalmazásra is kizárólag a Magyar 
Honvédség igénye alapján kerülne sor, amennyiben az állandó állományból nem megoldható 
a státuszok szükséges feltöltése, így biztosítva azt, hogy az önkéntes tartalékos rendszer valós 
tartalékként funkcionáljon. 

Fentiekre figyelemmel, az eltérő előképzettség miatt differenciálni szükséges a 
jelenlegi egységes kiképzési rendszert, végre kell hajtani: 

− az alapkiképzési programok átdolgozását; 

− a szakalapozó kiképzési programok kidolgozását különböző szintekre; 

− a szakkiképzés kidolgozását (különböző szintekre: legénységi állomány, 
tiszthelyettesi állomány, tiszti állomány külön-külön); 

− a kapcsolódó átképzési rendszer átdolgozását; 

− a részletes védelmi tervek, harcászati, szakharcászati foglalkozások terveinek 
átdolgozását.  

Az alapképzés mellett szükséges fejleszteni az önkéntes tartalékos 
tiszt/tiszthelyettes-képzést is, ki kell dolgozni a speciálisan önkéntes tartalékos 
tisztek/tiszthelyettesek képzését támogató kiképzési programokat a meglévő 
intézményrendszer bázisán. 

A kiképzésre fordítható évi 25–15 nap módosítása egyes katonai szakterületek 
vonatkozásában nem szükséges, egyéb esetekben azonban a szakmai követelmények 
érvényesítése miatt jogszabály-módosítás (az időtartam növelése) indokolt.  

Tervezett alkalmazás esetén a háromévente hat havi igénybevétel lehetőségét 
rendszerszerűen meg kell növelni a szükséges felkészítés időtartamával, figyelemmel a 
missziók váltási periódusaira.  

A rendszer működésének stabilitása érdekében indokolt az éves kötelező kiképzés 
időpontját (szervezethez-beosztáshoz kötötten) minimálisan hat hónappal előre meghatározni 
és ezt a HM internetes honlapján közzétenni. Ez a megoldás egyaránt biztosítja a 
munkáltatónak és az önkéntes tartalékosnak a tervezhetőséget, amely a polgári munkahely 
megszerzésének/megőrzésének esélyeit javítja. 

Megfontolandó a rövidebb idejű szakkiképzési foglalkozások hétvégi napokra 
történő összpontosítása, amely az állandó állomány fokozottabb igénybevételét valószínűsíti, 
azonban csökkenti az önkéntes tartalékos és munkáltatója közti feszültség lehetőségét. 

Az önkéntes tartalékosok behívására vonatkozó döntést tényleges alkalmazási igény 
esetén célszerű az állományilletékes parancsnok jogkörébe utalni, aki a legteljesebb 
mértékben képes megítélni a tartalékerők bevonásának szükségességét, és az alkalmazás 
feltételeinek biztosítottságát. A tényleges behívást a hadkiegészítő parancsnokság hajtja 
végre, melynek nyilvántartási feltételeit meg kell teremteni. 

Egyszerűsíteni indokolt az önkéntes tartalékosok alkalmassági vizsgálatának 
rendszerét, meg kell szüntetni az aktív szolgálatból folytatólagosan (meghatározott 
időtartamon belül) önkéntes tartalékos szolgálatba lépők egészségügyi alkalmassági vizsgálati 
kötelezettségét. 
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2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉSI FELELŐSSÉGÉN 
TÚLMUTATÓ JAVASLATOK 

2.1. A munkáltatói/munkavállalói pozíciók erősítése az önkéntes tartalékos szolgálatra 
jelentkezők számának fokozása érdekében 

Az önkéntes tartalékos rendszer működése hatékonyságát, a jelentkezők számát 
jelentősen növelheti egy olyan ösztönző és érdekeltségi rendszer kialakítása, amely az 
önkéntes tartalékost alkalmazó munkáltatót és az önkéntes tartalékos szolgálatot vállalót 
egyaránt támogatja, privilegizálja a munkaerőpiacon. 

Az ösztönző és érdekeltségi rendszer célja egyrészről a munkáltató ösztönzése 
önkéntes tartalékos alkalmazására, másrészről az önkéntes tartalékosi szolgálatot teljesítő 
kieső munkaerejéből eredő munkáltatói veszteség ellensúlyozása. 

2.2. A munkáltató ösztönzése és érdekeltté tétele 

A jogszabályi hátteret – hasonlóan néhány NATO-tagállamban alkalmazott 
szabályhoz – célszerű úgy kialakítani, amely az önkéntes tartalékos rendszer javára 
mesterségesen torzítja a felek munkaerőpiaci pozícióit, ezáltal támogatja a haza fegyveres 
védelméhez fűződő érdek érvényesülését. 

A ösztönzés és érdekeltté tétel céljából meg kell vizsgálni azokat az erőforrással 
alátámasztható jogszabályi és pénzügyi lehetőségeket, amelyekkel a társadalom kifejezhetné 
azonosulását a honvédelem ügyével, a működőképes haderő fenntartásának fontosságával. 

Természetesen egyidejűleg szükséges kidolgozni azon garanciális szabályok 
rendszerét is, amelyek a fentiekkel való visszaélés lehetőségét kizárják. 

Szükséges ezen felül annak biztosítása, hogy az önkéntes tartalékos alkalmazása ne 
jelentsen indokolatlanul nagy adminisztratív terhet a munkáltatónak, a hatóságok felé történő 
kötelező adatszolgáltatást minimalizálni kell. 

A hatékony munkáltatói ösztönző rendszer kiépítését a NATO MC ajánlásai is 
szorgalmazzák, ugyanakkor ennek bevezetése valószínűsíthetően jelentős forrásigénnyel jár. 

2.3. A munkavállaló védelme 

A fentieken túl indokolt megteremteni – természetesen a megfelelő korlátozásokkal 
és nem generális jelleggel – a tartalékos munkahelyének megőrzését biztosító munkajogi 
védelem szabályrendszerét. Ez a védelem egy speciális felmondási tilalomként jelentkezne, 
amely a tényleges szolgálatteljesítés alatt és ezt követően is fennáll meghatározott ideig (30 
nap), megakadályozva ezzel a munkahely elvesztését. Nem javasoljuk támogatni azonban, 
hogy az önkéntes tartalékos teljes szerződése időtartamára felmondási védelem alatt álljon, ez 
szélsőségesen torzítaná a munkaerő-piaci pozíciókat, összességében a munkavállaló 
elhelyezkedési lehetőségeit is szűkítené. 

Fentiekre figyelemmel, szükséges a piacgazdaság egyik fontos elemének, a 
munkaerő-piaci szabad versenynek az önkéntes tartalékos előnyére történő, de csak a célszerű 
mértékű befolyásolása. 

Kapcsolódó feladatként indokolt kidolgozni a munkáltatók és a Magyar Honvédség 
közötti érdekegyeztetés fórumára vonatkozó szabályok rendszerét is, amely biztosítja a 
munkáltatói érdekek becsatornázását a rendszerbe, hozzájárul a további fejlesztés 
megalapozásához. 
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A jogi, és a pusztán anyagi megfontolásokat hatékonyan egészíthetik ki az erkölcsi 
elismerés különböző formái (pl.: a különböző kitüntetések, oklevelek adományozása, a 
munkáltató nevének közzététele a HM honlapján, meghatározott számú önkéntes tartalékos 
alkalmazása felett jog biztosítása a munkáltató részére, hogy hivatalosan is használhassa az 
erre történő utalást üzleti tevékenysége során, amely különösen a külföldi gazdasági 
kapcsolatokban jelenthet előnyt stb.). 

A munkatársak tartalékos szolgálatát támogató munkáltatók (elsősorban nem anyagi 
jellegű) elismerése, kitüntetése, népszerűsítése viszonylag alacsony költségű elem, hatása 
azonban többszöröse lehet a befektetett erőforrásoknak. 

2.4. Az állampolgárok hazafias gondolkodásának erősítése 

Az állampolgárok szolgálatvállalási hajlandóságát – illetve a munkáltatók 
viszonyulását a szolgálatot vállalókhoz – jelentősen befolyásolja a nemzettudat és a hazafias 
érzelmek erősítése. Számos NATO-tagállamban az önkéntes tartalékos rendszer olyan 
támaszát jelenti ez a tényező, amely szükségtelenné tesz minden további kompenzációt. 

Az állampolgárok hazafias érzelmeinek erősítését átfogó társadalmi programként 
célszerű megvalósítani. 

Rövid távon, az önkéntes tartalékos rendszer vonatkozásában ez a program 
önmagában nem alkalmas jelentős hatás kiváltására. Hosszabb (10 évet meghaladó) távon 
realizálódó eredményei azonban nem csak a honvédelem területén, hanem számos más, az 
ország működése szempontjából létfontosságú területen is jelentkeznek. Optimális esetben a 
kedvező társadalmi szemléletváltás, a nemzettudat erősödése, az összetartozás érzése, a 
hazafias elkötelezettség javíthatja a honvédelmi szervek hatékonyságát, az ország védelmi 
képességeit, de az élet más területeire is jelentős, pozitív kihatása lehet (pl.: közbiztonság), 
biztosíthatja a nemzet többségének határozott és egységes kiállását az ország szempontjából 
fontos közös ügyekben. 

A program kidolgozása és végrehajtásának koordinálása széleskörű egyeztetést, 
elemzést követel meg, amely messze túlmutat a honvédelmi tárca feladatkörén. 

Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése érdekében a program egyfajta 
„minimálverziója” lehet egy több tárcán átívelő projekt, amely kifejezetten a honvédelmi 
nevelést szolgálná az intézményes oktatás-nevelés keretei között. Mindehhez jó alapot biztosít 
a „Katonai alapismeret” választható közismereti érettségi tantárgy, melynek akkreditációja 
2005-ben történt, és amelyet jelenleg hat középiskolában már oktatnak. 

A „minimálprogram” célja, hogy megismertesse a haza védelmének és szuverenitása 
biztosításának jelentőségét, a Magyar Honvédség rendeltetését, feladatait, főbb tevékenységét 
és az alkotmányos rendszerben betöltött szerepét, erősítse a katonák általános 
megbecsültségét, áldozatvállalásuk elismerését – ezeken keresztül alakítva a honvédelem 
ügyéhez való általános társadalmi viszonyulást. Mindezek együtthatása alkalmas az önkéntes 
szolgálatot vállalók számának növelésére. Ezt a tevékenységet fokozott intenzitással kell 
végezni azon helyőrségekben és környékén, ahol nagyobb létszámú katonai szervezet 
diszlokál. 

Mindemellett kiemelt fontossággal bír és honvédelmi szempontból hasznosítható 
eredményt hoz a honvédség és a társadalom közötti jó kapcsolat, nyílt párbeszéd további 
ápolása, elmélyítése.  

 


