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ELŐSZÓ
A háttéranyag elkészítéséhez az ECRPD1 rendszerében részletes kérdéssort intéztünk a
kiválasztott tagországokhoz. Az elemzés, a beérkezett válaszok alapján, országokra bontva,
rövid összefoglalókban ismerteti egy-egy ország katonai rendszerének főbb jellemzőit. Az
egyes összefoglalók – az egységes szerkezetre való törekvés ellenére is – a beérkezett válaszok
kidolgozottságától és az adatközlések részletességétől függően változnak. Azon országokról,
amelyek Magyarország számára geopolitikai helyzetéből adódóan fontosabbak, az elérhető
internetes források alapján igyekeztünk további részletesebb információt szerezni.
A vizsgálat arra terjed ki, hogy az adott országban:
-

Önkéntes alapú, vagy sorköteles katonai szolgálat van-e érvényben?

-

A katonai szolgálati jogviszony létesítésének és időtartamának milyen főbb jellemzői,
illetve időtartamai vannak?

-

A sorköteles, illetve a hivatásos/szerződéses szolgálatnak milyen korhatárai vannak?

-

Alapvetően mi az alsó és felső korhatára a hadkötelezettségnek?

-

Van-e önkéntes tartalékos rendszer, milyen főbb jellemzőkkel?

-

Milyen motiváló és ösztönző eszközöket vesznek igénybe a hadsereg utánpótlásának
biztosítására?

A kérdéseinket 38 országnak küldtük el, de több ország – többek között Belgium, Ciprus, az
Egyesült Államok, Hollandia, Írország, Málta, Oroszország – nem válaszolt.
Az országismertetők elején táblázatos áttekintésben szereplő lakosságszámok 2017. évi adatai
a World Bank adatbázisa (The World Bank Database, 2017), a GDP-arányos védelmi kiadások
2017. évi adatai a SIPRI adatbázisa (SIPRI Military Expenditures, 2017), az egy főre jutó
védelmi kiadások a NATO főtitkárának 2017. évi jelentése alapján kerültek meghatározásra.

European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ecprd.org) – Parlamenti Kutatás és
Dokumentáció Európai Központja
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ÖSSZEGZÉS
A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy a legtöbb állam javarészt a 2000-es évek
közepén/végén – számos esetben a NATO-hoz történt csatlakozást követően – felhagyott a
sorköteles rendszer működtetésével. Ezen országok önkéntes hadereje hivatásos és szerződéses
katonákból, valamint különböző tartalékos szervezetek állományából áll. Az önkéntes
szolgálati formák férfiak és nők számára egyaránt nyitottak.

Forrás: ECPRD, War Resisters' International, Institute for War & Peace Reporting / Infszolg

Fontos megemlíteni, hogy számos országban a sorkötelezettség nem eltörlésre, hanem
határozatlan időre felfüggesztésre került, így indokolt esetben, normál jogalkotási
menetrendben bármikor visszaállítható. Az utóbbi években erre több külföldi példát is
láthattunk, ugyanis az orosz-ukrán konfliktus, illetve a globálisan megváltozott biztonsági
környezet – különösen az egyre gyakoribbá váló terrortámadások – miatt több ország is
visszaállította (pl. Litvánia vagy Svédország), vagy megreformált formában, rövidített időre
visszaállítani tervezi a sorkatonai szolgálatot. A visszaállításról Franciaországban több éve
komoly társadalmi és politikai vita zajlik. Legutóbb pedig Olaszország belügyminisztere
jelezte, hogy hazájában ugyancsak elgondolkodnak a sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésén.
A sorkatonai szolgálati rendszerrel rendelkező országok általában geopolitikai, vagy történelmi
okok – és/vagy társadalmi akarat (pl. népszavazás döntése) – alapján tartják fenn a sorozáson
alapuló hadseregüket.
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Sorkatonai szolgálattal rendelkező országok Európában, 2018.

Forrás: ECPRD, CIA World Factbook

Több sorköteles szolgálattal rendelkező ország esetében az évenkénti behívások nem a
korábban Magyarországon is megszokott rendszer szerint működnek, vagyis nem érintik
kizárólagosan a szolgálati kötelezettség korhatárát elérő lakosság egészét. A bevonulásokat
egyes országok igyekeznek önkéntes vállalások alapján (ld. pl. Dánia) megszervezni. Ez azt
jelenti, hogy a sorkötelesek egy bizonyos időtávon belül eldönthetik, hogy mikor kívánják
teljesíteni a kiképzést, és az azt követő katonai szolgálatot. Arra is van példa, hogy a sorköteles
szolgálat az önkéntes, szerződéses és hivatásos rendszerrel párhuzamban működik, és a
hadsereg aktív, békeidőszaki létszámának feltöltöttségét hivatott biztosítani (pl. Litvánia).
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SORKATONAI SZOLGÁLATTAL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK
AUSZTRIA
Lakosságszám GDP(2017, millió
arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

8,8

18-35 év

50 év

0,7

6 hónap +
3 év
készenléti
tartalékos
szolgálat

1 főre eső
védelmi
kiadás
(2010 USA
dollár)

16 000
na.
hivatásos
+ 17 000
sorozott

Ausztria következetesen igyekszik fenntartani semleges helyzetét, független haderejét pedig a
sorköteles szolgálaton alapuló rendszerére alapozni. A sorköteles szolgálat fenntartását 2012ben népszavazáson erősítették meg.
Ausztriában minden 18 év feletti férfi állampolgár köteles hat hónapos katonai szolgálatot
teljesíteni, ami után a kiképzett katonák további 3 éves készenléti állományba kerülnek. A
sorozások felső korhatára a 35. betöltött életév, a hadkötelezettség felső korhatára pedig 50 év.
Az önkéntes katonai szolgálat 1998-tól a nők számára is nyitott.
Amennyiben a besorozott egyén nem akar hat hónapos katonai szolgálatot ellátni, lehetősége
van arra, hogy azt egy kilenc hónapos alternatív társadalmi szolgálattal kiváltsa.
Az osztrák haderő aktív és készenléti erők ötvözetéből áll. Az aktív haderőn belül besorozottak,
hivatásos és szerződéses katonák egyaránt szolgálnak. A hivatásos szolgálaton belül létezik egy
határozatlan, és egy határozott idejű szolgálati típus. Az „élethosszig” szolgáló hivatásos
katonák nyugdíjba vonulási korhatára megegyezik a civil szférára vonatkozó korhatárral, ami
jelenleg 65. betöltött évben került meghatározásra.
Külföldi bevetésre csak a hivatásos állományban szolgálók küldhetők ki.
A készenléti (rendkívüli állapotban azonnal bevethető) haderő létszáma Ausztriában 55 ezer fő,
a békeidőszaki pedig 2018 végén jelenleg 32 ezer főt jelentett, amelynek
-

felét a hivatásosok adják,

-

8500 főt a besorozottak,

-

további közel 8000 főt pedig a civil alkalmazottak.

A besorozott férfiak éves átlaga jelenleg 17 ezer fő.
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DÁNIA

Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

5,8

18-37 év

1,2

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)2

4-12 hónap na
között + 3 év
készenléti
tartalékos
szolgálat

17 000

1 főre eső
védelmi
kiadás 2017ben
(2010 USA
dollár)
720

Dániában bár sorkötelezettség van érvényben, de a hadseregbe önkéntes alapon is jelentkezni
lehet a hivatásos és szerződéses állományba.
A szolgálati felső korhatár megegyezik az általánosan érvényben lévő nyugdíjkorhatárral, ami
jelenleg 63 év.
A sorkatonai szolgálat felső korhatára a 37. betöltött év. Időtartama 4-12 hónap, attól függően,
hogy a sorozottak mely egységekhez kerülnek. A sorkötelesek többségében 4 hónapot
szolgálnak. A jelenleg évente besorozott 4200 fős létszámot 2023-ra 4700 főre kívánják emelni.
Mivel a hadsereget igyekeznek önkéntes alapon feltölteni, ezért 2018-ban például a jelenlegi
sorkötelesek mintegy 1%-a került csak kötelezően behívásra, a többi önként vállalta a kiképzést
a hadsereg három haderőnemének egyikében. A jövőben a sorozottak éves számát mintegy 500
fővel kívánják emelni, emellett pedig olyan jogszabályi változásokat terveznek életbe léptetni,
amik tovább könnyítik, és egyben ösztönzik is az önkéntes szolgálatra való jelentkezést.
A sorozottak és önkéntesek ugyanabban a kiképzési rendszerben végeznek, melyet követően
eldönthetik, hogy tovább szolgálnak-e, vagy leszerelnek.
Fontos szabály, hogy a leszerelést követően 3 évig további katonai szolgálatot kötelesek ellátni,
ha arra rendkívüli helyzetben szükség van.
Tartalékos erők
1. Hazai Gárda
A külön törvényi szabályozással rendelkező Hazai Gárdát egy viszonylag szűk, körülbelül 450
fős fizetett, szerződéses állomány vezeti. A Gárda nagy részét azonban önkéntes jelentkezők
adják, akik mindennapi civil munkájuk mellett, fizetés nélkül, bizonyos időközönként a
hadsereg feladatellátásában segédkeznek. Fontos szerep hárul rájuk a lakosság védelmében és
a hadiállapotra való felkészítésében is.

2

The Secretary General’s Annual Report 2017 (NATO, 2017)
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A szervezet aktív létszáma jelenleg 16 ezer fő, de további 30 ezer fős tartalékos állománnyal
rendelkezik.
A Gárda tagja katonai kiképzésben és további képzéseken köteles részt venni. A kezdeti
szolgálati idő rövidíthető, amennyiben az önkéntes már korábban katonai kiképzésben
részesült.
2. Védelmi Tartalékos Szolgálat
A hadsereg katonai támogatására külön önkéntes, szerződéses tartalékos szolgálat is létezik,
„védelmi tartalékos” néven. Igénybe vételük és beosztásuk nagyban függ a szerződésükben
foglaltaktól. Szolgálati idejük alatt juttatásokban és fizetésben részesülnek.
ÉSZTORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)3

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)

1,3

17-27 év

18-60 év

393

2,1

8-11 hónap

6000

Észtország sorkötelezettségen alapuló honvédelmi rendszert működtet. Minden 17. életévét
betöltött férfi állampolgár köteles katonai szolgálatra bevonulni,
-

amennyiben legalább hat osztályt elvégzett

-

orvosilag megfelel a kritériumoknak

-

nem rendelkezik érvényes halasztó hatályú döntéssel,

-

nem mentesítették a kötelezettség alól,

-

és szolgálatával kapcsolatban semmi további kizáró ok nem áll fent.

A sorozásokat általában évente háromszor tartják, de a sorkötelesek maguk is jelentkezhetnek,
hogy számukra megfelelőbb időben tölthessék le szolgálati idejüket.
A kötelező katonai szolgálat 8 és 11 hónapig tart, attól függően, hogy éppen milyen típusú
szolgálatra vonult be a sorköteles. Az alternatív szolgálat esetében a szolgálat 12 hónap.
2017-ben 3200 fő sorköteles vonult be. A jövőbeli cél azonban az, hogy éves szinten körülbelül
4000 főt tudjanak bevonultatni.
Az állam a kiképzés és a katonai szolgálat ideje alatt minden azzal járó költséget megtérít és
ingyenes szállást, étkezést, egészségügyi és ruházati ellátást biztosít.

3

NATO, 2017
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Szerződéses szolgálat
Az észt hadseregben sorköteles szolgálat mellett szerződéses, általában öt évre szóló szolgálati
jogviszony is köthető. A jogviszony többször is meghosszabbítható, de általában tíz év után
határozatlan idejű szerződéssé alakul át. A szerződéses jogviszonyra való jelentkezés alsó és
felső korhatára 18. és 60. életévben került meghatározásra.
A szerződéses szolgálatból rangfokozatok szerint különböző életkorban kötelező nyugdíjba
vonulni. Ez az alsóbb ranggal rendelkezők esetében 55 év, míg a magas rangú vezetők esetében
a 60. év, de a tábornokok esetében 65 év is lehet.
A szerződéses szolgálatot teljesítő katonák bérét az állam igyekszik magasan tartani. 2019-ben
az állami költségvetés célkitűzése, hogy a katonák átlagfizetése legalább 30%-al magasabb
legyen, mint az észt átlagkereset.
Tartalékos erők
A sorköteles szolgálatot követően a kiképzett férfiak visszatérnek civil életükbe, tartalékos
állományba kerülnek, de szükség esetén azonnal készen kell állniuk az állam védelmére. Ennek
érdekében kötelező továbbképzéseken és alkalomszerű kiképzéseken, tudásfrissítéseken kell
részt venniük.
A tartalékos hadkötelezettség felső korhatára 60 év.
2018. január 1-től a tartalékos kiképzéseken való részvételért a leszereléskor kapott rangnak
megfelelő katonai fizetés jár.
FINNORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

5,5

18-(?)

1,4

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

165-347 nap 18-60 év
+ időszakos
kiképzések

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)

4600
na
hivatásos
+ 22000
sorozott
évente

Finnországban a társadalom legnagyobb részében pozitív a megítélése mind a sorköteles
rendszernek, mind pedig a hadseregnek (a legutóbbi felmérések szerint a finnek 95%-ban
bíznak a hadseregükben). A Forreign Affairs témával foglalkozó friss cikke szerint ennek oka
nemcsak a társadalmi elköteleződésben, hanem a katonai állomány munka- és életminőségének
folyamatos fejlesztésében, valamint a hadsereg szervezeti értékelési rendszerében keresendő.
A hadseregen belül ugyanis az állomány értékeli mind az elöljáróit, mind pedig az
infrastrukturális és egzisztenciális körülményeit is. Emellett a hadsereg az egyes katonai
feladatok végrehajtásához kapcsolódóan monitoring rendszert is kiépített. A szervezet és az
állomány folyamatos fejlesztéséhez ezen értékelési mechanizmusok nagyban hozzájárulnak.
8

A kötelező katonai szolgálat minden finn férfit érint, aki betöltötte a 18. életévét. A katonai
szolgálat a nők számára nem kötelező, de önkéntes alapon, 18. életév betöltése után részt
vehetnek a kiképzésben, vagy csatlakozhatnak a hadsereghez. Ezzel egyre nagyobb arányban
élnek is.
Évente mintegy 22 ezer fő végzi el a katonai kiképzést, amely során a bevonultakat háborús
helyzetre képezik ki. Bizonyos feltételek és indokok alapján a sorköteles katonai szolgálat nemkatonai szolgálattal is kiváltható.
A kötelező katonai szolgálat kiképzési időből, sorköteles szolgálatból, ismétlő kiképzésekből,
extra szolgálatból és mozgósítás alatti szolgálatból áll.
A sorköteles szolgálat – attól függően, hogy milyen feladatra képzik ki a katonát – 165, 255,
vagy 347 napig tart.
A szolgálat után a leszereltek tartalékos állományba kerülnek, de meghatározott időszakonként
ismétlő kiképzésekre be kell vonulniuk. Ezek időtartama 80-tól 200 napig terjedhet. Rendkívüli
állapot esetén a tartalékos állomány behívásával és ismétlő kiképzésével biztosítják a felkészült
katonai készenlétet.
A sorköteles állomány mellett egy szűk hivatásos és szerződéses állomány szolgál, amelynek
létszáma körülbelül 4600 fő.
Finnországban a hadkötelezettség minden 18 és 60 év közötti finn férfit érint.
GÖRÖGORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)4

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)

10,8

19-45 év

45(?)

545

2,5

9-17 év

23000

Görögország sorkötelezettségen alapuló haderőt működtet, amelynek állományát hivatásos,
részmunkaidős és tartalékos katonák egészítik ki.
A sorköteles katonai szolgálati kötelezettség minden görög férfira érvényes 19 és 45 év között.
A sorköteles szolgálat időtartama a szárazföldi csapatoknál 12 hónap, a légierőnél és a
haditengerészetnél 9 hónap, a tartalékos szolgálatban 17 hónap. Azok számára, akik sérülékeny
társadalmi csoportba tartoznak, vagy szociális problémákkal küzdenek, csökkentett szolgálat
írható elő 3, 6 vagy 9 hónap időtartamban.
A szerződéses katonák hét év szolgálat után dönthetnek arról, hogy hivatásos állományba
kívánnak-e kerülni.
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A hivatásos katonák határozatlan időre vállalják a szolgálatot. Emellett azonban lehetőség van
a katonai kiképzést követően részmunkaidős katonai szolgálatra is, 1-től 3 évig tartó
időtartamra.
A katonai szolgálatot követően minden kiképzett állampolgár tartalékos állományba kerül és
rendkívüli állapot idején azonnali katonai szolgálatra kötelezhetők.
Tartalékos erők: Nemzeti Gárda
A görög Nemzeti Gárda aktív katonákból, egykori katonákból és tartalékosokból áll. Feladata
a hadsereg önkéntes támogatása, passzív védelem ellátása béke és háborús időszakban egyaránt.
A Gárdában való szolgálat alsó korhatára 18 év, a felső pedig 45 év. Kivételes esetben,
miniszteri döntés után 45 év felettiek is szolgálhatnak a szervezetben.
Támogatások, ellátás
A katonai állomány a szolgálattal összefüggésben minden téren teljes ellátásban részesül. A
kiképzés és a katonai szolgálat ideje alatt beosztásuk szerinti fizetésre jogosultak, biztosításban
részesülnek. Az állam emellett ingyenes szállást biztosít a katonaság ingatlanaiban, utazási
költségtérítést nyújt, valamint étkezési, egészségügyi, ruházati ellátást és üdülési lehetőségeket
biztosít.
IZRAEL
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

8,7

18-(?)

4,7

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

Férfiaknak
na
32,
nők
számára 24
hónap

na

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)
na

Izraelben sorköteles katonai szolgálatot kell ellátnia minden férfinak és nőnek egyaránt. A
sorozás kezdő korhatára 18. év, de tanulmányi, egészségügyi, szociális, vagy vallási okokból,
nők esetében pedig szülés után halasztás, vagy akár teljes mentesség kérhető.
A kötelező szolgálat férfiak esetében 32, nők számára 24 hónap. A tervek szerint azonban a
jövőben a férfiak szolgálati idejét 30 hónapra csökkentenék, a nőkét pedig 28 hónapra növelnék.
Az önkéntesen jelentkezők általában rövidebb ideig szolgálnak.
A sorköteles szolgálat után sokan hivatásosként folytatják pályájukat, a leszereltek pedig
tartalékos állományba kerülnek és évente fenntartó kiképzésre hívják be őket.
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LITVÁNIA

Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)
2,8

1,7

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

19-27 év

9 hónap

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)

na

290

19000

A litván országgyűlés 2015-ben vezette be újra a sorköteles, 9 hónapig tartó katonai szolgálatot.
Ennek oka az orosz-ukrán konfliktus következtében megváltozott biztonsági környezet volt. A
csapattestek feltöltése azóta folyamatos. A sorkötelesek behívása mellett azonban a hivatásos
és a tartalékos szegmenseket is tovább erősítik.
A sorkötelezettség azokra a 19 és 27 év közötti litván férfiakra vonatkozik, akik nem
rendelkeznek felmentő határozattal. Bizonyos esetekben a katonai szolgálat alternatív
szolgálattal kiváltható.
A bevezetett sorköteles rendszer rugalmasan kezelhető és bizonyos eltérésekkel alkalmazható.
A litván hadsereg meghatározott létszám-előirányzatokkal rendelkezik. Az előirányzott
létszámot elsősorban az évente önkéntesen jelentkező férfi és női állampolgárokból töltik fel.
Litvániában ugyanis lehetőség van arra, hogy az állampolgárok nemtől függetlenül, 18 és 38
éves kor között jelentkezhessenek a 9 hónapos elsődleges katonai kiképzésre és szolgálatra. A
sorozást arra használják, hogy az önkéntesekkel fel nem töltött létszámot elérjék. Ez a
valóságban azt jelenti, hogy évente körülbelül 28 ezer litván férfit minősítenek alkalmasnak a
szolgálatra, de közülük egy számítógépes algoritmus körülbelül 3 ezer főt hív be tényleges
katonai szolgálatra.
A jelenlegi litván hadsereg megközelítőleg 19 ezer főből áll, amelyből
-

5 ezer fő önkéntes,

-

4 ezer fő besorozott

-

és 10 ezer fő hivatásos jogviszonnyal rendelkezik.

Támogatások, ellátás
A sorköteles szolgálatot ellátók teljes lakhatási, egészségügyi, ruházati és étkezési ellátásban
részesülnek. Emellett havonta 140 euro háztartási támogatást, a gyermekek után pedig
gyermekenként további 85 euró családtámogatási hozzájárulást kapnak.
Mindezek mellett a sorköteles szolgálat után a leszerelő katonák egyénenkénti
teljesítményértékelésük függvényében 700-2000 euró közötti leszerelési élettámogatásban
részesülnek. Amennyiben egy leszerelt sorköteles felsőoktatásban tanulna tovább, akkor
többletpontokat kap. Azok az aktív, vagy egykori hivatásos katonák pedig, akik legalább öt év
szolgálati viszonnyal rendelkeznek, ingyenesen végezhetik felsőoktatási tanulmányaikat.
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Hat havi állami bértámogatásban részesülnek továbbá azok a munkáltatók is, akik a leszerelt
katonát alkalmaznak a leszerelést követő 3 hónapon belül.
Önkéntes tartalékos szolgálat
Litvániában a hadsereg mellett önkéntes tartalékos szolgálati forma is létezik, a Nemzeti
Védelmi Önkéntes Erők kötelékében.
Az önkénteseket ara képezik ki, hogy területi szinten a hadsereg feladatainak ellátását segítsék,
támogassák az egyéb állami szervek munkáját, veszélyhelyzetben pedig a lakosság segítségére
tudjanak sietni. Emellett konkrét katonai műveletekben is részt vesznek és külföldi missziókban
is bevethetők.
Az önkéntes tartalékosok szolgálati korhatásra 18 és 60. életév között van. A szolgálat
maximum 4 évre vállalható. Évente 20 és 50 nap közötti időre alkalmazzák őket. Kiképzésüket
általában hétvégéken tartják, de a szolgálat ellátására, valamint egyes hosszabb képzésekre hét
közben is sor kerülhet.
A litván hadsereg jelenleg körülbelül 4900 tartalékossal rendelkezik.
Fontos kedvezmény a számukra, hogy aki 3 évet szolgált önkéntes tartalékosként, az mentesül
a sorköteles szolgálat alól.
NORVÉGIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017,
%)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)5

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010
USA
dollár)

5,3

18-35 év

44 (tiszti rang 20 000
esetében 54 év)

1480

1,6

19 hónap

Norvégiában olyannyira nagy társadalmi elfogadottság övezi a sorköteles szolgálatot, hogy a
norvég parlament 2014 októberében az 1997. január 1-e után született nőkre is kiterjesztette a
sorkötelezettséget. A kötelező katonai szolgálat összesen 19 hónapig tart, melynek felső
korhatára 44 év.
A szolgálat két részből, egy elsődleges kiképzésből (ami általában 12 hónap), és egy
képességfrissítő kiképzésből áll. A biztonsági erők számára azonban számos önkéntes katona
18 hónapig szolgál a seregben.
A sorozás normál esetben 18 éves korban kezdődik, először egy online kérdőívvel, amelyben
orvosi, szociális, képzettségi, stb. kérdésekre kell válaszolnia a sorkötelesnek. A potenciális
sorköteleseket ezután hívják be egy napos sorozási procedúrára.

5
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A norvég hadseregnek jelenleg közel 40%-a sorozott katona. A hadsereg további állományát a
továbbszolgáló hivatásos katonák adják.
SVÁJC
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

8,5

18-26 év

0,7

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

245-280 nap na
+ 12 év
készenléti
időszak

120 000

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)
na

Svájcban nagy társadalmi támogatottság mellett sorköteles katonai szolgálatot (un. miliciarendszert) tartanak fenn. A szolgálat minden 18. életévét betöltött férfi számára kötelező, a nők
számára pedig választható. Évente körülbelül a sorkötelesek két harmadát nyilvánítják katonai
szolgálatra alkalmasnak, és 20 ezer főt képeznek ki.
A kiképzés átlagosan 245 és 280 nap közötti ideig tart. A kiképzést követően a legénység és az
altisztek esetében készenléti kötelezettség van érvényben 12 évig, amely időszak alatt évente
több gyakorlatra és egyéb szolgálati tevékenységre is behívhatóak. Fegyvereiket szigorú
feltételek teljesítése esetén otthonaikban, maguknál tarthatják.
A katonai szolgálat felső korhatára rangonként és szervezeti egységenként változó, a 37.
életévtől egészen a 65. életévig terjedhet.
A hadsereg aktív katonáinak tényleges létszáma 120 ezer fő, mely szinte teljességében
besorozott katonákból áll.
SVÉDORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

10

18-(?)

1

9-12 hónap

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA
dollár)

47 év

na

na

Svédországban 1901 és 2010 között sorköteles katonai szolgálat volt érvényben, amit
teljességében önkéntes haderő váltott fel a 2010 és 2017 közötti években. 2018. január 1-től
azonban az önkéntes rendszer meghagyása mellett a sorköteles szolgálat egy megújított,
férfiakra és nőkre egyaránt kiterjedő formája került bevezetésre, mivel egyes beosztásokat nem
sikerült feltölteni az önkéntes rendszer alapján.

13

Az új rendszerben minden 18. életévét betöltött svéd állampolgár (férfi és nő egyaránt) köteles
egy sorozáson részt venni, amelyen felmérik a fizikai és pszichikai alkalmasságát, illetve
személyes ambícióit és motivációit a sereggel kapcsolatban. Ezt követően kerülnek a
kiválasztottak behívásra.
A katonai szolgálat felső korhatára 47. betöltött életév. Önkéntes jelentkezés esetén azonban
nincsen felső korhatár, csak 45 év felett különleges vizsgálatokon is át kell átesniük a
jelentkezőknek.
A sorköteles szolgálat általában 9 és 12 hónap közötti ideig tart, melyet követően a katonák
választhatnak a hivatásos továbbszolgálás, vagy a tartalékos állományba kerülés között.
TÖRÖKORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Sorkötelezettség Sorkatonai
korhatára
szolgálat
időtartama

81

20-41

2,2

6-12 hónap

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső
védelmi
kiadás
2017-ben
(2010
USA
dollár)

65 év

219

387 000

Törökországban minden 20 és 41 év közötti férfira érvényes a sorkötelezettség. A sorkatonai
szolgálat időtartama a következőképpen került meghatározásra:
-

a négy éves egyetemi diplomával nem rendelkezők 12 havi katonai szolgálatra

-

a négy éves egyetemi diplomával rendelkezők pedig hat havi szerződéses katonai, vagy
12 havi tartalékos tiszti szolgálatra kötelesek bevonulni.
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ÖNKÉNTES HADERŐVEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK
ALBÁNIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)6

1 főre eső védelmi
kiadás
2017-ben
(2010 USA dollár)

2,9

18-(?)

54

4,9

7000

Albániában 2011-ben törölték el a sorkatonai szolgálatot. Azóta a hadsereg állománya
teljességében önkéntes alapon épül fel. Nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek.
A szolgálati jogviszony létesítésének legalacsonyabb korhatára a 18. életév. Az aktív katonai
szolgálatra jelentkezők belépésükkor azonban nem lehetnek idősebbek 27 évnél, katonaorvosi
szolgálatra jelentkezők pedig 32 évnél.
A katonai hivatás népszerűsítésére hozott intézkedések
-

2019-ben 19%-al emelik a katonák, leginkább az altiszti állomány fizetését. Emellett az
állomány többi tagjai is fizetésemelésben részesülnek az elkövetkező években.

-

Az állomány tagja szolgálati ideje alatt nyugdíjbiztosítással és egyéb biztosításokkal
rendelkezik.

-

A katonák számára a szolgálattal összefüggésben ingyenesek az utazási és postai
szolgáltatások, és ingyenes egészségügyi ellátásban részesülnek bel- és külföldön
egyaránt.

-

A katonák teljesítmény szerinti jutalmakat kaphatnak és szolgálattípusonként eltérő
fizetési fokozatokkal rendelkeznek.

Albániában önkéntes tartalékos szolgálati forma nem létezik.

6
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BULGÁRIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)7

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

7

na

128

1,6

25000

Bulgáriában önkéntes, hivatásos haderő működik, amelynek létszámát a jövőben nem tervezik
emelni.
CSEHORSZÁG

Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

10,6

18-50 év

239

1,1

24000

Csehországban 2004-ben szüntették meg a sorkatonai szolgálatot. A hadsereg katonai
állománya azóta békeidőszakban kizárólag hivatásos katonákból, valamint kiképzett és aktív
tartalékosokból áll. A cseh hadsereg jelenleg körülbelül 24 000 fős hivatásos haderővel
rendelkezik.
Rendkívüli állapotban hadkötelezettség terheli a 18 és 50 év közötti férfi állampolgárokat.
Tartalékos erők
A kiképzett tartalékos állomány tagja lehet
- aki korábban a hadsereg tagja volt, de elbocsátották, vagy kilépett, illetve
- az a cseh állampolgár, aki elfogadja a katonai kötelezettségeket és teljesíti a hat hetes
kiképzést.
Az aktív tartalékos állomány tagja lehet az a

7

-

cseh állampolgár, aki kérelmezi felvételét a regionális katonai parancsnokságon és
sikeresen teljesíti a hat hetes katonai kiképzést

-

aki az állományból legalább két éve lett elbocsátva és a felvételét támogatja a regionális
katonai parancsnokság vezetője.
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Az aktív tartalékos szolgálatot leginkább a hadsereg műveleti támogatására hozták létre.
Jellegében szinte azonos feladatai vannak, mint a magyarországi műveleti tartalékos
állománynak. Legfőbb feladatuk a hadsereg hazai és nemzetközi katonai feladataiban való
részvétel, illetve rendkívüli helyzetben, háborúban, vagy nem katonai jellegű vészhelyzetekben
a polgári élet, valamint a civil és állami vagyon védelme.
2016 júliusában a cseh honvédelem területén új törvénycsomag lépett életbe, ami megkönnyíti
többek között mind a hivatásos, mind pedig a tartalékos állomány kiválasztását és feltöltését.
A cseh kormány 2015-ben fogadta el a 10 éves haderőfejlesztési tervét, amely 2025-re 24 262
fős hivatásos katonából és 5000 aktív tartalékosból álló hadsereget kíván létrehozni. A cseh
honvédelmi miniszter viszont 2018-ban már olyan létszámemelési célt határozott meg, amely
szerint a cseh kormányzat a hivatásos katonák számát 30 000 főre tervezi emelni.
Illetmények, támogatások, ellátás
Az aktív tartalékosok általánosságban évi 18 000 cseh korona járandóságban részesülnek (kb.
235 000 Ft). Emellett az egyetemista tartalékosok további 6 000 korona (kb. 78 000 Ft) éves
kiegészítést kapnak szolgálatuk első két évében.
A bevetési időszakban további kiegészítő jövedelemben részesülnek, ami a civil szférában
kapott napi jövedelmük meghatározott százaléka, kiegészítve a katonai fokozatuk után járó
napidíjjal.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

66

na

896

1,8

135000

A teljességében önkéntes alapon felépülő brit haderőben a katonai szolgálat alsó korhatára a
16. (szülői engedéllyel), a felső pedig az 50. betöltött életév.
A hadsereg aktív katonai létszáma jelenleg 135 ezer főt jelent.
Az elmúlt egy évben 12 ezer fő csatlakozott a sereghez, azonban ugyanezen idő alatt közel 15
ezer fő távozott az állományból.
Illetmény, juttatások, ellátás
A megfelelő létszámutánpótlás biztosítása érdekében a brit állam a katonák számára többek
között
-

kiemelkedő fizetést

-

38 nap fizetett alapszabadságot,
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-

ingyenes egészségügyi ellátást,

-

ingyenes sportolási és üdülési lehetőséget,

-

ingyenes étkezést és lakhatási támogatást,

-

szolgálati nyugdíjat biztosít.

Mindezek mellett egy rendkívül széleskörű ellátási és juttatási rendszert működtet, és sok
további kedvezményt kínál.
Tartalékos erők
A tartalékos erők létszáma 36 ezer fő, amelyből jelenleg körülbelül 33 ezer fő rendelkezik
naprakész katonai kiképzéssel. A 2018-as év végére azonban a tervek szerint a kiképzett
állomány létszáma eléri a 35 ezer főt.
A tartalékosok szerepe a jövőben egyre jelentősebb lesz. A haderőfejlesztési célok szerint 2020tól a minisztérium kül- és belföldön ugyanazon feladatokra kívánja felhasználni a
tartalékosokat, mint a kiképzett, aktív katonaságot.
FRANCIAORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)8

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

67

18-(40?) év

760

2,3

209000

Franciaországban 1997-ben döntöttek arról, hogy a fiatal férfiakra kiterjedő, 12 hónapos
katonai szolgálati kötelezettség az 1978. december 31-e után született állampolgárokra
felfüggesztésre kerül. A sorozások azonban indokolt esetben bármikor újra kezdhetőek.
A sorkötelezettség bizonyos megreformált formában történő visszaállításáról 2015-ben
széleskörű vita indult Franciaországban. Az erről szóló tervezet még nem nyilvános, de a
kormány célja általánosságban, hogy egy mindössze 1 hónapos kiképzésre a 18 és 21 éves
korosztály számára újból kötelezővé tegye a katonai szolgálatot.
A sorkötelezettség felfüggesztésével párhuzamban az 1998-tól előírták azt is, hogy a 18 és 25
év közötti állampolgároknak kötelező részt venniük minden évben a „Honvédelem és
Állampolgárság napja” című rendezvényen. Ez a rendezvény arra hivatott, hogy közelebb vigye
a honvédelem ügyét és feladatait a társadalomhoz.
Önkéntes tartalékos szolgálat
Emellett a hadsereg természetes utánpótlásának és kiegészítésének biztosítása érdekében a 17
és 26 év közötti korosztály számára létrehozták a tartalékos szolgálati kategóriát is. Az önkéntes
8
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tartalékosok a katonai kiképzésüket követően egy éves szerződést írnak alá a hadsereggel.
Szolgálhatnak bármely képességeiknek és kiképzésüknek megfelelő katonai beosztásban. A
szerződés 4 alkalommal újítható meg. Szolgálatuk alatt a 800 eurós fizetés mellett teljes
egészségügyi, lakhatási, étkezési és ruházati ellátást kapnak.
HORVÁTORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)9

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

4,1

18-55 év

190

1,4

15000

Horvátországban 2008-ban szüntették be a sorkatonai szolgálatot, így azóta a hadsereg önkéntes
alapon szerveződik. Az önkéntes katonai szolgálatra nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek,
18 és 30. életévük között. A kiképzés két hónapig tart. Éves szinten körülbelül 1000 fő végzi el
a kiképzést. A kiképzés alatt a résztvevők ingyenes utazásra jogosultak, és 2000 HK
(hozzávetőlegesen 86 ezer forint) járandóságban részesülnek, ingyenes egészségügyi
alapellátást kapnak és biztosítással rendelkeznek.
A minisztérium éves szinten több eseményt is szervez annak érdekében, hogy a haza katonai
védelmének szolgálati kötelezettségére minden állampolgár figyelmét felhívják. Több
programban is ösztönözni kívánják a lakosságot a katonai kiképzés abszolválására.
Rendkívüli állapotban újból bevezetésre kerülhet a kötelező katonai szolgálat, ami ebben az
esetben a horvát állampolgársággal rendelkező 18 és 55 év közötti férfiak kötelezettsége. A
katonai szolgálat felső korhatára magas rangú katonai vezetők esetében 60-65 év. Mivel a haza
védelme minden horvát állampolgár kötelessége, így egyéb védelmi szolgálatra nők is
felszólíthatóak, 50. életévükig.
Tartalékos erők
A tartalékos szolgálati ágak között megkülönböztetik a szerződéses és hadköteles
(mozgósítható) tartalékosokat. A hadköteles tartalékos állományon belül továbbá
megkülönböztetik a már kiképzett tartalékosokat (vagyis azokat, akik a korábbi sorköteles
rendszerben, vagy önkéntes alapon már részt vettek katonai kiképzésen) és a nem kiképzett
hadköteles tartalékosokat.
A horvát hadsereg jelenleg 12 tartalékos egységben 20 ezer kiképzett tartalékossal rendelkezik.
Behívásuk esetén meghatározott javadalmazást kapnak, valamint a katonákkal egyenrangú
ellátást és utazási kedvezmények illetik meg őket.

9
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KANADA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

36,7

na

664

1,3

68000

Kanada férfiak és nők számára egyaránt nyitott, önkéntes haderővel rendelkezik. A kanadai
haderő létszáma – amit eredményesebb toborzással a közeljövőben növelni szeretnének – több
mint 100 ezer főből áll, amelyből 68 ezer főt az aktív katonák, 27 ezer főt a tartalékos állomány,
24 ezer főt pedig a civil alkalmazottak tesznek ki.
Az állomány számára a fizetésen felül többek között
-

fizetett szabadságot,

-

magas szintű egészségügyi szolgáltatásokat,

-

nyugdíj-megtakarítási lehetőségeket,

-

kiemelt szülői szabadságot,

-

fizetett oktatási és továbbképzési ösztöndíjakat,

-

lakhatási és ruházati támogatást biztosítanak.

A további jutalmak és juttatások a szerződéses szolgálati formáktól függnek.
A kormány 2017-ben több mint 6%-al növelte a katonák bérét, és 5%-al az egyéb juttatásaik
mértékét.
A hadseregbe történő belépés legalsó korhatára a 17. életév (szülői vagy nevelői jóváhagyással),
a legfelső pedig 34 év. A 16. életévüket betöltöttek a kadétprogramba, vagy az alapszintű
tartalékos szolgálatra jelentkezhetnek.
A nyugdíjba vonulási korhatár a 60. betöltött életév.
Tartalékos szolgálat
A tartalékos szolgálati ág négy alkategóriából áll.
-

A legnagyobb, közel 27 ezer fős tartalékost foglalkoztató ág az „elsődleges” tartalékos
szolgálat. Tagjai főként részmunkaidős katonák, akik az aktív seregben, illetve a
tartalékos csapatok kötelékeiben szolgálnak.

-

Ranger állomány: közel 5 ezer főből álló tartalékosi szolgálatcsoport, akik Kanada
ritkán lakott, elszigeteltebb részein is katonai jelenlétet biztosítanak.

20

-

Az ún. Cadet Organization and Administration and Training Service (COATS),
amelynek legfőbb feladata a kadétprogram működtetése. Létszámuk körülbelül 8 ezer
főt jelent.

-

Kiegészítő tartalékosok: a már kiképzett, volt katonákból álló állomány, akik
rendkívüli állapotban azonnal behívhatóak katonai szolgálatra. Létszámuk közel 9500
főt jelent.

LENGYELORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)10

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

38

18-(?)

309

2

111000

Lengyelországban 2009-ben határozatlan időre felfüggesztették a sorköteles katonai
szolgálatot, amit 2010. január 1-től lépett életbe. Azóta a hadsereg önkéntes alapon épül fel
hivatásos, határozott idejű szerződéses, katonai előkészítő kiképzés alatt álló, valamint
önkéntes tartalékos katonákból. A szolgálat férfiak és nők számára egyaránt nyitott.
Tartalékos szolgálat
Az önkéntes tartalékos szolgálatot csak olyanok láthatják el, akik részt vettek az előkészítő
szolgálatban és bármikor alkalmasok a hivatásos szolgálat ellátására is. Ennek azért van
jelentősége, mert szükség esetén behívhatók bel- és külföldi katonai művelet végrehajtására is.
Az önkéntes tartalékos katonák szolgálatuk alatt a hivatásos és szerződéses katonákhoz hasonló
ellátásban részesülnek. Ez többek között az alábbi elemeket jelenti:

10

-

ingyenes szállás, utazás, egyenruha és étkezés,

-

ingyenes és teljes körű egészségügyi ellátás, ami magába foglalj a megelőző kezeléseket
és programokat is,

-

társadalmi biztosítás és egyéb biztosítások

-

önkéntes tartalékosok esetében munkahelyi jogaik védelme, érdekképviselet

-

szabadságok és üdülési lehetőségek

-

támogatások katonai és egyéb felsőoktatási képzések esetében is

-

napidíj

NATO, 2017

21

LETTORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)11

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

1,9

18-55 év

273

1,7

6000

Lettországban 2006-ban szüntették be a sorköteles szolgálatot. A kötelező katonai szolgálat
bevezetésére nemzeti krízishelyzetben kerülhet sor. Ekkor minden 18 és 55 év közötti lett férfit
hadkötelezettség terhel. A 18 és 55 év közötti női állampolgárok nemzeti krízishelyzetben
önkéntes alapon csatlakozhatnak a hadsereghez.
A katonai szolgálati jogviszony minimum 5 évre létesíthető, ami egészen a katonai szolgálat
felső korhatáráig (rangtól függően 55-65 év) meghosszabbítható.
Tartalékos szolgálat: Nemzeti Gárda
Az önkéntes katonai szolgálat mellett a lett Nemzeti Gárdában is önkéntes szolgálatot láthatnak
el a lett állampolgárok, 18 és 55 közötti életkorban. Az önkénesek feladatkörébe tartozik többek
között a hadsereg támogatása, a katonai objektumok és kritikus infrastruktúrák védelme.
Emellett 2018-tól minden felnőtt lett állampolgár elvégezheti a katonai alapkiképzést, ami után
tartalékos állományba léphetnek.
LUXEMBURG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)12

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

0,6

na

500

0,5

800

Luxemburgban 1967-ben törölték el a sorköteles szolgálatot. Azóta a hadsereg utánpótlása
teljesen önkéntes alapon történik, és a jelentkezés nők számára is biztosított. A hadsereggel
hivatásos, vagy határozott idejű szerződéses katonai jogviszony létesíthető. A jogviszony
létesítésének alsó korhatára 18, a felső pedig 27 év.
Azok, akik legalább 36 hónap szolgálat után hagyják el a hadsereget egyes rendvédelmi
szerveknél kizárólagos jogot nyernek az állások betöltésére. Emellett elsőbbséget élveznek más
állami intézmény munkaerő-felvételi eljárása esetében is.
Önkéntes tartalékos szolgálattal nem rendelkeznek.

11
12
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MONTENEGRÓ
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség
korhatára

Aktív
katonai
létszám
(fő)13

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

0,6

18-60 év

1700

123

1,7

Montenegróban 2006 augusztusában törölték el a sorkatonai szolgálatot. Azóta a hadsereget
hivatásos és szerződéses katonák, kadétok, kiképzés alatt állók és tartalékosok alkotják. A
tartalékos állomány tartalékos tisztekből és tiszthelyettesekből áll.
A sorkötelezettség rendkívüli állapotban léphet újra életbe. Ekkor minden montenegrói férfit
18 és 60 éves kor között hadkötelezettség terhel.
A montenegrói hadseregben a katonai szolgálat időtartama rangonként
állománykategóriánként változhat, azonban alapvetően a következően alakul:

és

-

hivatásos és szerződéses tisztek, tiszthelyettesek általánosságban 35 év szolgálati idő
letelte után, vagy 55 éves életkorban mehetnek nyugdíjba,

-

a szerződéses legénységbe tartozók pedig 45. életkoruk betöltéséig szolgálhatnak.

A hivatásos szolgálatot ellátók maximum 40. szolgálati évükig, vagy 55. életévükig
szolgálhatnak. A szolgálati időt szükség esetén a miniszter meghosszabbíthatja. Azonban
miniszteri jóváhagyással, parancsnoki ajánlással 50. életévüket betöltve nyugdíjba is
vonulhatnak, ha ugyanazon beosztásban szolgálnak már legalább 10 éve és rendelkeznek
legalább 20 szolgálati évvel.
Tartalékos szolgálat
Tartalékos szolgálatot ellátó katonák esetében a szolgálati időhatárok általánosságban az
alábbiak szerint alakulnak:

13

-

tartalékos tisztek 10 évet, de maximum 55. életévükig,

-

tiszthelyettesek 7 évet, de maximum 50. életévükig,

-

a tartalékos legénységbe tartozók pedig 4 évet, de maximum 35 éves korukig,

-

speciális tartalékosok pedig 4 évet, de maximum 55. életévükig szolgálhatnak.
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NÉMETORSZÁG
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

82,7

19-(?)

576

1,2

172 000

Németországban 2011-ben függesztették fel békeidőben a sorköteles szolgálatot, ami
szükségállapotban visszaállítható. A szövetségi alkotmány értelmében minden 19. életévét
betöltött férfi állampolgár kötelezhető a haza védelmére.
2011 júliusától a német haderő hivatásos, szerződéses és „önkéntes” katonákból áll.
A szerződéses katonai szolgálat alsó korhatára 17 év. Időtartama 2 és 25 év között limitált.
Az „önkéntes” katonai szolgálat időhatára 7 és 23 hónap közötti került meghatározásra. Ez a
szolgálati forma lényegében arra hivatott, hogy megismertesse a né,et férfiakkal és nőkkel a
hadsereget. Ezt követően választhatnak a leszerelés és a tovább szolgálás hivatásos vagy
szerződéses formái között.
A német hadseregben jelenleg 172 ezer fő katona szolgál, de a távlati célok között – 2024-re –
közel 200 000 fős katonai állományt terveznek fenntartani. Az önkéntesek száma jelenleg 8500
fő körül van.
A katonák fizetése megegyezik a német állami alkalmazottak fizetésével, természetesen
rangfokozati megoszlás és súlyozás szerint. Emellett teljes körű egészségügyi ellátásban
részesülnek, számos kiegészítő családi és egyéb támogatást kapnak, valamint az öregségi
támogatás és a törvényi szinten garantált nyugdíjat kiegészítő szolgálati biztosításokat is
nyújtanak számukra.
Önkéntes tartalékos szolgálat
Az önkénes tartalékos szolgálat jelenleg kialakítás alatt van. A tervek szerint 90 ezer tartalékost
kíván a hadsereg toborozni a következő években. A tartalékos szolgálaton belül három
kategóriát hoznak létre:
-

katonai, műveleti tartalékos,

-

területi tartalékos,

-

általános tartalékos.

Az első toborzási eredményeket 2019 nyarára várják elérni.
A tartalékosok szolgálati ideje alatt a civil szférában lévő munkáltatókat kompenzálják. A
tartalékosok ez idő alatt meghatározott utazási és lakhatási kedvezményekre, költségtérítésre és
ellátásra jogosultak.
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PORTUGÁLIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)14

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

10,3

18-35 év

301

1,7

26000

Portugáliában 2004-ben döntöttek a sorkötelezettség eltörléséről, ami egy 4 éves átfutási időn
belül valósult meg.
Emellett rendkívüli időszakban minden portugál állampolgárt hadkötelezettség terhel 18 és 35
éves életkor között.
E korosztály számára az évenként megrendezésre kerülő Nemzeti Honvédelmi Napon való
részvétel ugyancsak kötelező. Ennek célja, hogy közelebb vigye a honvédelem ügyét és
feladatait a fiatalokhoz.
A hadsereg állománya 2008-től kezdődően teljesen önkéntes alapon épül fel,


határozatlan idejű hivatásos,



határozott idejű szerződéses,



és önkéntes katonákból.

A határozott idejű szerződéses szolgálat minimum 2, maximum 6 évre vállalható. Kivétel ez
alól az orvosi, repülőgép-vezetői és vallási szolgálat, melyek akár 18 évig is végezhetőek
szerződéses jogviszonyban.
Az önkéntes katonai szolgálat 12 hónapra vállalható, amit szerződéses jogviszonyban tovább
folytatható.
2015-ös adatok szerint 16 000 hivatásos, 12 000 szerződéses, 80 önkéntes, 4300 tartalékos
(egykori hivatásos) katonája volt a portugál hadseregnek.
A katonák a szolgálat ideje alatt teljes körű egészségügyi ellátást kapnak, családtagjaikkal
együtt. Emellett a küldetések során utazási és lakhatási költségtérítésben, vagy szolgálati
lakásban részesülnek. Emellett külön nyugdíjkedvezmények illetik meg őket.

14
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ROMÁNIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)15

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

19,6

na

193

2

60000

Romániában 2005-ben döntöttek a sorkötelezettség megszüntetéséről, ami 2007-ben lépett
hatályba. Rendkívüli időszakban azonban a sorozások újból elrendelhetők.
A hadsereg ettől kezdve hivatásos, határozott idejű szerződéses és tanuló aktív önkéntes
katonákból, valamint tartalékosokból áll. E szolgálatok férfiak és nők számára egyaránt
nyitottak.
Az önkéntes tartalékos szolgálatot a már leszerelt egykori katonák, illetve a 18. életévüket
betöltött, de kiképzésben még nem részesült román állampolgárok is választhatják. Számukra
a szerződéskötési díjon kívül a szolgálati idő alatt meghatározott fizetést, egészségügyi ellátást,
illetve számos szociális kedvezményt és juttatást (köztük állami nyugdíjlehetőséget)
biztosítanak.
SPANYOLORSZÁG

Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)16

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

46,5

18-(?)

300

1,2

121000

Spanyolországban 1999-ben döntöttek a sorkötelezettség felfüggesztése mellet, amit 2001 óta
alkalmaznak. Azóta a hadsereget hivatásos és szerződéses legénység, valamint önkéntes
tartalékosok alkotják. Az önkéntes katonai szolgálat létesítésének alsó korhatára 18. életév.
A nyugdíjba vonulási korhatár általánosságban 65 év, de egyes haderőnemek (mint például a
haditengerészet) és szervezetek esetében 45 év. Az önkéntes tartalékos szolgálatot ellátók
esetében a nyugdíjkorhatár általánosan 58, a haditengerészetnél 55 év.
Rendkívüli időszakban életbe lép a hadkötelezettség és sorozás, ami minden spanyol férfira
érvényes, 18. életévétől kezdődően.
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A spanyol katonák havi illetményük mellett széleskörű szociális, lakhatási, egészségügyi
juttatásokban részesülnek. Az állam emellett támogatja mind a katonák, mind családtagjaik
utazásait, tanulmányait, sportolását és kikapcsolódását is. A nyugdíjazás utáni időszakra
speciális szolgálati nyugdíjrendszert alakítottak ki.
Önkéntes Tartalékos szolgálat
A spanyol hadsereg minden részlegén szolgálnak önkéntes tartalékosok, akik száma összesen
körülbelül 3800 főre tehető. Feladataik annak függvényében változnak, hogy az adott
csapattestnél vagy részlegnél milyen típusú képességhiányt kell pótolniuk. Ez természetesen
szerződésben lefektetett feladatkör, amit minimum 3 évre vállalniuk kell. Behívásukra
ugyancsak szükséglet alapján kerül sor, nincs előre meghatározott éves szolgálati időelőirányzat.
Az önkéntes tartalékos szolgálat alatt a tartalékosok fizetésre jogosultak. Emellett szolgálati
idejük alatt a katonák juttatásaihoz hasonló egyéb juttatások is megilletik őket. Részletesen
szabályozott jogi védettséget élveznek munkahelyükön, valamint előnyben részesítik őket
egyes állami intézmények álláspályázatain. Szolgálatuk befejezése után megtarthatják
egyenruhájukat, tiszteletbeli címet kapnak, és egyenruhájukban részt vehetnek a hadsereg
ünnepi rendezvényein is.
SZLOVÁKIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)17

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

5,4

19-55 év

236

1,2

12000

Szlovákiában 2006-ban szüntették be a sorkatonai szolgálatot és váltottak az önkéntes haderőre.
A hadkötelezettség bevezetésére csak rendkívüli időszakban kerülhet sor. Ekkor a szlovákiai
lakóhellyel rendelkező, 19 és 55 év közötti férfiak katonai szolgálatra hívhatók be.
A hivatásos szolgálat létesítésének legalsó korhatára 18 év, a szolgálat felső korhatára pedig 55
év. Ezt követően a katonákat nyugdíjazzák, bár egyes rangfokozatokat ez a kötelezettség nem
érint.
A tervek szerint a jövőben 80% hivatásos és 20% egyéb alkalmazottal fog rendelkezni a szlovák
hadsereg. Ezen belül 2030-ra azt a célt tűzte ki a kormányzat, hogy a hadsereg katonaállománya
elérje a 17 500 főt. Az állománykategóriák megoszlását tekintve 2030-ra szeretnék elérni, hogy
a hadsereget 25%-ban tiszti, 35%-ban tiszthelyettesi, 40%-ban pedig szerződéses legénység
alkossa.
A katonai szolgálatra vonatkozó motivációs eszközök, ösztönzők
-

17

25 év szolgálat után nyugdíjba vonulási lehetőség
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-

évi 2-3 hetes preventív jellegű egészségügyi, rehabilitációs és rekreációs ellátás

-

lakhatási támogatás

-

egyéb szociális támogatások

-

a tisztjelöltek számára 100%-ban támogatott egyetemi képzést és ellátást nyújtanak.
Cserébe 9 évig kell a diploma megszerzését követően hivatásosként szolgálniuk.

Tartalékos haderő
A legtöbb ország tartalékos rendszeréhez hasonlóan a korábbi sorköteles és kiképzett férfiak
automatikusan tartalékos állományba kerülnek.
Emellett 2016-ban létrehozták az aktív tartalékos szolgálati típust is, amit azonban még nem
sikerült igazán feltölteni. Az aktív tartalékos szolgálat Szlovákiában egy szerződéses
jogviszony, amely meghatározott időre és meghatározott katonai feladatkör ellátására irányul.
A tartalékosok behívása szükség szerint történik.
SZLOVÉNIA
Lakosságszám GDP(2017, millió arányos
fő)
védelmi
kiadás
(2017, %)

Hadkötelezettség Aktív
korhatára
katonai
létszám
(fő)18

1 főre eső védelmi
kiadás 2017-ben
(2010
USA
dollár)

2,1

18-(?)

251

1

7000

Békeidőszakban önkéntes haderővel rendelkezik, ami hivatásos állományból és szerződéses
tartalékosokból áll.
Tartalék erő
A szerződéses tartalékosok – a fizetési és előmeneteli rendszer kivételével – ugyanazon
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint az aktív katonai szolgálatot ellátók.
Békeidőszakban alapesetben őrzés-védelmet, műszaki, logisztikai és egészségügyi szolgálatot
látnak el. Létszámuk körülbelül 800 főt tesz ki.
A szerződéses tartalékos állomány fontos részét képezi az aktív katonai komponens
utánpótlásának. Ezért a lakosságot több módon is igyekeznek kedvezményekkel a tartalékos
szolgálatra rábírni. Ilyenek többek között

18

-

az egészségbiztosítási konstrukció,

-

utazási kedvezmények,

-

családtagokra is kiterjedő egészségügyi és mentálhigiénés ellátások, rekreációs és
sportolási lehetőségek, utazási kedvezmények,
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-

valamint a személyi jövedelemadó alóli teljes mentesség.

A tartalékos szolgálattal összefüggő kedvezmények fedezetét a hadügyminisztérium
költségvetéséből állják.
Ezeken kívül törvényi szinten biztosították, hogy a tartalékos állományt civil munkahelyén
semmilyen hátrányos helyzet ne érhesse. A szlovén honvédelmi törvénnyel összhangban a
munkáltatónak a kiképzést követően 5 napon belül vissza kell vennie a munkába a tartalékost.
Emellett a munkahelyen a munkáltatók által a tartalékos szolgálat ellátása miatt semmilyen
hátrányos helyzetbe nem hozhatók. E szabályok betartása céljából a Honvédelmi Minisztérium
külön jogsegélyszolgálatot biztosít a tartalékosok számára.
Rendkívüli helyzetben a tartalékosok azonnali behívót kapnak csapattesteikhez katonai
szolgálat ellátására.
A tartalékos jogviszony létesítésének alsó korhatára 18 év. A szolgálat férfiak és nők számára
egyaránt nyitott. A felső korhatára alapesetben 50 év. A tisztek és tiszthelyettesek a hivatásos
szolgálatot követően 50. életévükig tartalékosként tovább szolgálhatnak. Az egykori tisztek
esetében e korhatár 60 éves korig kitolható.
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