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OROSZ LÁSZLÓ 

Hallgatók a haza szolgálatában 

Students in the service of the nation 

Absztrakt 

A magyar Országgyűlés 2004. november 8-án elfogadta a sorkatonai szolgálat 

békeidőszaki felfüggesztéséről szóló alkotmány-, valamint a honvédelemről és a 

Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvénymódosítást. Ez alapján Ma-

gyarország 2005. január 1-től áttért a képességalapú önkéntes haderőszervezés-

re, s megkezdődött a hivatásos és szerződéses állomány felkészítése, hogy a 

Magyar Honvédség egy professzionális, rugalmasan és hatékonyan, nemzetközi 

együttműködésben is alkalmazható képességekkel rendelkező haderővé váljon. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésére 

irányuló szakmai munka is, melynek eredményeként 2010-ben kialakult a ma is 

fennálló struktúra. 

Tanulmányom elkészítése során empirikus kutatást végeztem a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet biztonság- és védelempolitikai szakos 

hallgatói körében, amely az önkéntes tartalékosi rendszerről kialakított vélemé-

nyüket hivatott értékelni; valamint javaslatot tettem egy olyan képzési rendszer 

létrehozására, amely lehetővé teszi a tartalékos hallgatók számára, hogy az egye-

temi tanulmányaik mellett, a tartalékosi rendszer keretein belül kiegészítő képzé-

seken, gyakorlati foglalkozásokon, illetve szakmai gyakorlatokon vehessenek 

részt. 

Abstract 

In 2004, the Hungarian Parliament abolished the compulsory military service and 

has started to improve the Hungarian Defence Forces in order for it to become a 

professional armed force. Meanwhile, the voluntary reserve system also has been 

developing. 

In my study I suggest a new educational system for the students who are not 

only reserve soldiers but also study security and defence policy.  This way they 

would be able to take part in additional trainings, in specific lectures and in intern-

ships. 
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BEVEZETÉS 

A magyar Országgyűlés a 2004. november 8-án tartott ülésnapján elfogadta a sorkatonai 

szolgálat békeidőszaki felfüggesztéséről szóló alkotmány-, valamint a honvédelemről és a 

Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvénymódosítást.
1
 Ez alapján Magyarország 

2005. január 1-től áttért a képességalapú önkéntes haderőszervezésre, s megkezdődött a 

hivatásos és szerződéses állomány felkészítése, hogy a Magyar Honvédség egy profesz-

szionális, rugalmasan és hatékonyan, nemzetközi együttműködésben is alkalmazható 

képességekkel rendelkező haderővé váljon.
2
 

Ugyanakkor az 1989-90-ben végbement rendszerváltást követően a magyar haderő 

létszámában jelentős csökkenés figyelhető meg. A 67/2011. (IX. 29.) OGY határozat alap-

ján a Magyar Honvédség összlétszáma – az önkéntes tartalékos állomány, a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat és a katonai felsőoktatási intézmény létszáma nélkül – 29 700 

fő,
3
 azonban meg kell jegyezni, hogy ez a létszáma soha nem lesz teljes mértékben k i-

használva, mivel az állandó állomány egy része külszolgálatot teljesít, illetőleg szakmai 

továbbképzéseken vesz részt. Továbbá figyelembe kell venni, hogy egyes alakulatoknál 

több száz fős létszámhiány áll fent. Éppen ezért szükség van egy olyan jól felkészített, 

gyorsan mozgósítható tartalékos katonákból álló állományra, melyre a Magyar Honvédség 

– a békeidőszakban történő tehermentesítésen túl – a különleges jogrend bevezetése 

esetén támaszkodhat. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az ország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, 

ahol honvédelmi és rendvédelmi oktatás folyik, ezért véleményem szerint a képzési rend-

szer lehetővé teszi, hogy az egyetem polgári szakos hallgatói (különösen a biztonság- és 

védelempolitikai szakos hallgatók esetében) – akik emellett az önkéntes műveleti tartalé-

kos állomány tagjai is – az egyetemi tanulmányaikon túl részt vehessenek felkészítő kép-

zéseken, szakmai továbbképzéseken, valamint gyakorlati foglalkozásokon. 

Tanulmányom célja ennek az új képzési rendszer kiépítésére vonatkozó lehetőségek 

vizsgálata, ezzel megteremteni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hallgató önkéntes 

műveleti tartalékos katonák részére a feltételeket, hogy tanulmányaik mellett tovább fe j-

leszthessék szakmai tudásukat, így a Magyar Honvédség értékes tagjaivá válhassanak. 

 

 

 

                                                 
1
 Döntöttek a sorozás eltörléséről. HVG, 2004.11.8. 19:23 

http://m.hvg.hu/app//itthon/00000000005B5A81 [letöltve: 2014.08.08.] 
2
 14/2004. (III. 24.) OGY határozat a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól. 

3
 67/2011. (IX. 29.) OGY határozat a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 

106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról. 

http://m.hvg.hu/app/itthon/00000000005B5A81
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I. AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS RENDSZER 

1.1. AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS RENDSZER KIÉPÍTÉSE
4
 

Jelen fejezetben azon fontosabb eseményeket, meghatározó politikai lépéseket és katonai 

előkészületeket kívánom bemutatni kronológiai sorrendben, amelyek fontos mérföldkövei 

voltak az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésében. 

A tartalékos rendszer felállításáról szóló első koncepciójának határozati javaslatát Dr. 

Simicskó István
5
 2000. szeptember 8-án nyújtotta be, melynek alapvető célja egy vegyes 

rendszerű
6
 haderő felállítása lett volna, amely a korábbi sorkatonai szolgálat intézmény-

rendszerét váltotta volna fel.
7
 Az új elgondolás alapvető problémáját a kényszersorozás 

rendszerének további fenntartása jelentette, amely a kor követelményeinek és a társadalmi 

igényeknek szöges ellentéte volt, nevezetesen, hogy a fejlett, nyugati államok hadseregei-

nek létszámában fokozatos csökkenés mutatkozott, illetve a társadalom jelentős részéről 

megfogalmazódott az igény a korábbi politikai rendszert jellemző kötelező katonai szolgálat 

eltörlésére. Elsősorban ezen okok miatt a kormány úgy határozott, hogy csak a javaslat 

átdolgozását követően, egységes álláspontot képviselve nyújtanak be a parlament számá-

ra. Végül 2001. december 18-án az Országgyűlés elfogadta a Nemzetőrség létrehozásáról 

szóló Országgyűlési határozatot, melyben arra kérték fel a Kormányt, hogy 2002. április 1-

jéig hozzon létre egy szakértői bizottságot. Ennek feladata „a Nemzetőrség rendeltetésé-

nek, feladatainak, szervezeti felépítésének, irányítási rendjének, finanszírozásának vizsgá-

lata, illetve kidolgozása” volt, továbbá hogy a kormány „az előkészítő bizottság munkája 

alapján kidolgozott törvényjavaslatot és a szükséges törvénymódosításokat 2002. decem-

ber 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.”
8
 

Önkéntes tartalékos rendszerről 2002. január 1-je óta beszélhetünk, amikor is hatályba 

lépett a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett tör-

vények módosításáról szóló 2001. évi XLIV. törvény, amelyben új állománykategóriaként 

megjelent az önkéntes tartalékos szolgálati viszony. Ekkor még fennállt a sorkatonai szol-

                                                 
4
 A haderőn belül jól működő tartalékosi rendszerre számos ország szolgálhat sikeres példaként, mint 

például Ausztria, Finnország, Svájc. Ezen államok haderejéről bővebben lásd: RESPERGER István: A 
hadsereg Svájcban. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, 1992.; OROSZ László: Semleges politikát 
folytató európai államok. In: Felderítő Szemle, 2013. XII. évf.3. sz. p. 109-127. 
5 SIMICSKÓ István: Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendsze-
re minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig). Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2008. (Doktori értekezés) 
6 Az elképzelés alapján az új haderő két komponensből tevődött volna össze: egyrészt egy kis létszá-
mú önkéntes alapon szerveződő professzionális hadseregből, másrészt egy sorozott és kiképzett 
Nemzetőrségből. Különbséget kell tennünk hivatásos és sorozott haderő között, ugyanis míg a hivatá-
sos haderő önkéntesség alapján szerveződik, addig a sorozott hadseregek esetében az előre megha-
tározott követelményeknek megfelelő állampolgároknak kötelezően kell vállalniuk a katonai szolgála-
tot. 
7 H/3107 irományszámú határozati javaslat a Nemzetőrség létrehozásáról. 
8 100/2001. (XII. 21.) OGY határozat a Nemzetőrség létrehozásáról. 
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gálat intézménye, ugyanakkor annak békeidőszaki eltörlését követően a hivatásos és szer-

ződéses katonákat egyedül az önkéntes tartalékosok tudták kiegészíteni.
9
 

A 2002 áprilisában lezajlott országgyűlési választásokon a Magyar Szocialista Párt ala-

kított kormányt, koalícióban a Szabad Demokraták Szövetségével, így a korábban az Or-

szággyűlés által is elfogadott határozat elbukott, és nem került sor a szakértői bizottság 

felállítására sem. Éppen ezért Juhász Ferenc honvédelmi miniszter 2003. január 24-én 

határozati javaslatot nyújtott be a korábbi országgyűlési határozat hatályon kívül helyezé-

séről.
10

 A határozat megszűntetését indokolta továbbá az a tény is, hogy a magyar gazda-

ság nem tudott volna fenntartani a már meglévő Magyar Honvédségen kívül egy másik, 

önálló fegyveres erőt. A parlament úgy vélte, hogy az önkéntes tartalékos rendszeren belül 

az állampolgárokat hatékonyabban be tudják vonni a honvédelmi feladatok ellátásába, 

ezért 2003. március 7-én az Országgyűlés elfogadta a Nemzetőrség felállításáról szóló 

határozat hatályon kívül helyezését.
11

 

A nyár folyamán Juhász Ferenc honvédelmi miniszter részéről megfogalmazásra került 

az az egyértelmű cél, hogy „a Magyar Honvédség ez év végén már minden feltételt megte-

remt a kizárólag önkéntes alapon működő haderőhöz”,
12

 melynek érdekében a kormány 

szeptemberben benyújtotta a haderőszervezés-áttéréséhez szükséges törvénymódosítá-

sokat. Az Országgyűlés 2004. november 8-án mind az alkotmány-,
13

 mind a honvédelmi 

törvénymódosítást
14

 elfogadta, így Magyarországon 2005. január 1-jével megszűnt a köte-

lező katonai szolgálat intézménye. 

Az új törvényi keretek között létrejött Önkéntes Tartalékos Rendszer keretein belül az 

önkéntesek az első alkalommal egy 25 napos alapkiképzésben részesültek, ezt követően 

pedig évente 15 napos kiképzésre váltak kötelezően behívhatóvá. Az új rendszer még 

meglehetősen kiforratlannak bizonyult, mivel olyan lényeges jogszabályi hiányosságok 

merültek fel, mint a kiképzés ideje alatt történő munkáltatók kompenzációja. Elsősorban 

ennek, illetve a toborzótevékenység nem tökéletes szervezése következtében az önkéntes 

tartalékosok létszáma meglehetősen alacsony maradt. 

2007-ben Simicskó István határozati javaslatában
15

 megpróbálta a tartalékos rendszer 

fejlesztésre sarkallni a kormányt, azonban a parlament elutasította kezdeményezését. 

                                                 
9
 2001. évi XLIV. törvény a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával 

érintett törvények módosításáról. 
10

 H/1989 irományszámú határozati javaslat a Nemzetőrség létrehozásáról szóló 100/2001 (XII.21.) 
OGY határozat hatályon kívül helyezéséről. 
11

 17/2003. (III. 7.) OGY határozat a Nemzetőrség létrehozásáról szóló 100/2001. (XII. 21.) OGY hatá-
rozat hatályon kívül helyezéséről. 
12

 FEITH László (szerk.): Napi válogatás a magyar sajtóból. Honvédelem.hu – a Magyar Honvédség 
hivatalos oldala, 2004.04.23. www.honvedelem.hu/container/files/9/1041/0423.doc [letöltve: 
2014.09.03.] 
13

 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. 
14

 2004. évi CIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítá-
sáról. 
15

 H/2885 irományszámú határozati javaslat a Honi Gárda tartalékos védelmi erő létrehozásáról. 

http://www.honvedelem.hu/container/files/9/1041/0423.doc
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A kormány részéről csak 2008-ban született meg az elhatározás egy, a NATO-

tagállamokéhoz hasonló, korszerű tartalékos rendszer kiépítésére. 2008. június 13-án az 

Országgyűlés elfogadta Simicskó István korábban benyújtott határozati javaslatának
16

 

módosítását, melyben az Országgyűlés felkérte a kormányt, hogy hozzon létre egy szakér-

tői bizottságot, melynek munkájáról 2008. október 31-én számoljon be. A bizottság munká-

ja a következő a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének feladat- és feltétel-

rendszerének elemzésére; a bevezetéskor megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés 

vizsgálatára; az eddigi működési tapasztalatok összegzésére; és a rendszer fejlesztésének 

lehetséges irányaira vonatkozó javaslatok megfogalmazására irányult.
17

 

A bizottság az előzetesen megszabott határideig elvégezte munkáját, így 2008. de-

cember 1-jén a parlament elfogadta az elvégzett vizsgálathoz kapcsolódó feladatokról 

szóló országgyűlési határozatot,
18

 melyben az Országgyűlés felkérte a kormányt, hogy 

kezdje meg az önkéntes tartalékos rendszer jogi környezetének módosításához szükséges 

fejlesztéseket. 

Ennek eredményeként a kormány 2009 októberében benyújtotta a Magyar Honvédség 

hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 

módosítását, melyet a parlament elfogadott, így a 2009. évi CXLII. tv. már konkrétan meg-

határozta az önkéntes tartalékos szerződéskötés feltételeit, a szolgálatteljesítés követe l-

ményeit, annak megszűnésének eseteit, valamint megteremtette a munkáltatóval köthető 

kompenzációs szerződések jogi kereteit.
19

 

A 2010 áprilisában bekövetkezett kormányváltást követően a Honvédelmi Minisztérium 

felülvizsgálta az önkéntes tartalékos rendszer addig elért eredményeit, és megkezdte an-

nak fejlesztéséhez szükséges feladatok előkészítését. A fejlesztő munka eredményeként 

2011. január 1-jével hatályba lépett az új honvédelmi törvény,
20

 valamint a korábbi honvé-

dek jogállásáról szóló törvény módosítása.
21

 

Az önkéntes tartalékos rendszer mai formája 2010 óta működik, s egy törvényi módosí-

tástól
22

 eltekintve nem érte jelentősebb szervezeti vagy jogi változás. 

 

                                                 
16

 H/4553 irományszámú határozati javaslat az Önkéntes, tartalékos területvédelmi erő létrehozásáról. 
17

 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizs-
gálatáról. 
18

 124/2008. (XII. 3.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizs-
gálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kap-
csolódó feladatokról. 
19

 2009. évi CXLII. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról. 
20

 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jog-
rendben bevezethető intézkedésekről. 
21

 2011. évi CXCII. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosí-
tásáról. 
22

 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról. 
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1.2. A TARTALÉKOS RENDSZER FELÉPÍTÉSE 

Magyarország tartalékos hadereje két fő részre osztható. Az első részbe azok az erők 

tartoznak, melyek önkéntes alapon szerveződnek és békeidőszakban is bevethetőek. E 

kategórián belül további két elemet különböztetünk meg: az önkéntes védelmi tartalékoso-

kat, valamint az önkéntes műveleti tartalékosokat. A tartalékos rendszer második részébe 

pedig azok az erők tartoznak, melyek a törvényben meghatározott kötelezettségek alapján, 

egyedül megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején vethetőek be. 

 

 Szerveződés Bevethetőség  

I. Önkéntes alapon 
Béke és minősített  

időszakban 

Önkéntes Védelmi  

Tartalékos 

Önkéntes Műveleti  

Tartalékos 

II. 
Törvényi kötelezettség 

alapján 

Megelőző védelmi  

helyzetben és rendkívüli 

állapot idején 

Kiképzett tartalékosok 

Potenciális hadkötelesek 

1. táblázat: A tartalékos rendszer felépítése. 

Önkéntes védelmi tartalékosok (ÖVT): 

Önkéntes védelmi tartalékosnak jelentkezhet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező 

magyar állampolgár a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárig. Elsődleges feladatuk a kriti-

kus infrastruktúrák védelme, befogadó nemzeti támogatás, valamint közreműködés a ka-

tasztrófavédelemben.
23

 

Önkéntes műveleti tartalékosok (ÖMT): 

Önkéntes műveleti tartalékosnak jelentkezhet minden magyarországi lakóhellyel rendelke-

ző magyar állampolgár a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárig. Elsődleges feladatuk a 

Magyar Honvédség személyi állományának békeidőszakban történő tehermentesítése, 

minősített időszakban az új katonai szervezetek létrehozása és feltöltése, illetve a bevonu-

ló potenciális hadkötelesek kiképzése.
24

 

 

                                                 
23

 Regisztráció, jelentkezés. MH HKNYP. 
http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/onkentes_tartalekos_rendszer/jelentkezes_tartalekosok 
[letöltve: 2014.08.10.] 
24

 Regisztráció, jelentkezés. MH HKNYP. 
http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/onkentes_tartalekos_rendszer/jelentkezes_tartalekosok 
[letöltve: 2014.08.10.] 

http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/onkentes_tartalekos_rendszer/jelentkezes_tartalekosok
http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/onkentes_tartalekos_rendszer/jelentkezes_tartalekosok
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Kiképzett tartalékosok: 

Ebbe a kategóriába azok a volt hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos férfiak 

tartoznak, akik katonai kiképzésben részesültek és még nem érték el a hivatásos katonai 

szolgálat felső korhatárát.
25

 

Potenciális hadkötelesek: 

Azok a 18 és 40 év közötti férfiak tartoznak ebbe a kategóriába, akik magyar állampolgár-

sággal és magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek.
26

 

1.3. A TOBORZÁSI RENDSZER 

Az ÖTR elsődleges célja, hogy a magyar társadalom minél szélesebb rétegeihez eljutva 

népszerűsítsék, megismertessék Magyarország honvédelmi ügyét, minél többen megis-

merkedjenek a Magyar Honvédség feladatrendszerével. Ennek a célnak az elérése érde-

kében a MH HKNYP kilenc felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapo-

dást, melynek keretein belül a Magyar Honvédségnek lehetősége nyílik a fiatalabb generá-

ciók megszólítására is.
27

 Fontos megemlítenünk a középiskolákban, elsősorban a 

KatonaSuli programkeretében oktatott honvédelmi alapismeretek című tárgyat, melynek 

keretében a fiatalok már a középiskolában megismerkedhetnek többek között a Magyar 

Honvédség feladatrendszerével is. A toborzás azonban nem csupán a fiatalok körére terjed 

ki. A MH számára azoknak a megszólítása is fontos, akik a MH vagy egyéb rendvédelmi 

szerv állományából vonultak nyugdíjba, hiszen a tartalékos rendszeren keresztül az általuk 

korábban megszerzett tudást hasznosíthatják, átadhatják azok számára, akiknek korábban 

nem volt kapcsolata a Honvédséggel. 

A MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alárendeltségében jelen-

leg három Katonai Igazgatási Központ, négy Toborzó és Érdekvédelmi Központ és tizen-

kettő Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda működik országszerte.
28

 Az egyes kiren-

deltségek mellett a MH számos rendezvényen ideiglenes toborzópontokat létesít, így az 

ország teljes területén bárki könnyen jelentkezhet tartalékos katonának. 

1.4. A KIKÉPZÉSI RENDSZER 

Az önkéntes tartalékosok kiképzésének és felkészítésének időtartamát a honvédek jogállá-

sáról szóló 2012. évi CCV. törvény az alábbi módon határozza meg: „Az önkéntes tartalé-

                                                 
25

 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesí-
tésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról. 
26

 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesí-
tésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról. 
27

 Fiatalokat is toboroznak önkéntes tartalékosnak. HVG, 2013.08.08. 06:18 
http://hvg.hu/itthon/20130808_Fiatalokat_is_toboroznak_onkentes_tartale/ [letöltve: 2014.09.03.] 
28

 Az MH HKNYP elérhetőségei. MH HKNYP. http://www.hadkiegeszites.hu/?page=rolunk/elerhetoseg 
[letöltve: 2014.09.03.] 

http://hvg.hu/itthon/20130808_Fiatalokat_is_toboroznak_onkentes_tartale/
http://www.hadkiegeszites.hu/?page=rolunk/elerhetoseg
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kos katona beosztására történő felkészítésre ‒ katonai előképzettsége szerint differenciál-

tan ‒ első alkalommal legfeljebb 25 napra, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamig 

évente legfeljebb 15 napra hívható be. Ha az önkéntes tartalékos katona beosztásra törté-

nő felkészítése az e bekezdésben foglalt időtartamot meghaladó szervezetszerű tanfolya-

mon történik, ez az önkéntes tartalékos katona beleegyezésével a tanfolyam elvégzéséhez 

szükséges időtartammal meghosszabbítható.” 

Az önkéntes tartalékosok kiképzésével és felkészítésével szemben támasztott követel-

ményeket a Honvéd Vezérkar Főnöke határozza meg. Az önkéntes tartalékos felkészíté-

sének és kiképzésének tartalmi elemeit az alakulat parancsnoka határozza meg, oly mó-

don, hogy az az alakulat éves kiképzési programjával összhangban álljon.  

Az önkéntes műveleti tartalékosok kiképzése a megszokott 14 hetes katonai alapkikép-

zéshez képest lényegesen rövidebb, csupán 25 nap áll a bevonulók rendelkezésére, hogy 

elsajátítsák a katonai alapismereteket, valamint hogy teljesítsék az előírt általános 

lőkiképzési ismereteket. 

A bevonuló önkéntes műveleti tartalékosok alapkiképzésüket a következő három alaku-

lat egyikénél hajtják végre: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, MH 25. Klapka György 

Lövészdandár, MH Altiszti Akadémia. Az alapkiképzésre fordított időintervallum azonos, 

azonban az alakulatok eltérő feladatrendszerükből, kiképzési tapasztalataikból adódóan az 

alapkiképzés tartalmi elemei között esetleges eltérések figyelhetőek meg. 

Behívóparancsom alapján 2013. július 15-én a tatai MH 25. Klapka György Lövészdan-

dárnál én is megkezdtem alapkiképzésemet, melynek felépítését a következő táblázat 

szemlélteti: 

 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 

közigazgatási, nem-

zetközi és hadijogi 

ismeretek 

fegyverismeret és 

karbantartás 

harcászati gyakorla-

tok 

az esküre való 

felkészülés 

alaki szabályzat szabályzat ismereti 

foglalkozás 

gyakorlógránát-

dobás 

 

szolgálati szabályzat gyakorló lőszerrel 

való tárazás 

robbantási gyakorlat 

(75 grammos TNT 

préstest) 

 

térképészeti alapis-

meretek 

vaklőszerrel történő 

lövészet 

lövészteknő, térdelő 

lövészgödör és lö-

vész árok ásás 

 

egészségügyi ismere-

tek 

lőpozíciók felvétel-

ének gyakorlása 

árvízvédelmi gyakor-

latok 

 

fegyverismeret felkészülés éles 

lövészet végrehajtá-

sára 

híradó gyakorlat  
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1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 

nem hagyományos 

robbanóeszközök 

elleni tevékenyésg 

éleslövészet aknatelepítés és 

mentesítés 

 

ABV védelemi alap-

ismeretek 

 túlélési ismeretek  

  álcázási ismeretek  

2. táblázat: Az önkéntes műveleti tartalékosok alapkiképzésének felépítése. 

1.5. A TARTALÉKOSOK BEVETHETŐSÉGE 

Az Önkéntes Tartalékos Rendszert annak érdekében hozták létre, hogy a tartalékos kato-

nák a békeidőszaki tehermentesítésen túl, minősített időszakban a MH hivatásos és szer-

ződéses állományát kiegészítve vegyenek részt a különböző honvédelmi, katasztrófavé-

delmi műveletekben. 

Az ÖTR létrehozásának szükségességét a legjobban talán a 2013 tavaszán-nyarán be-

következett katasztrófavédelmi helyzet, illetve a helyreállítási munkálatok során elvégzett 

munka igazolta, amikor is több mint 1 400 tartalékos katona vett részt az árvízi védekezés-

ben, ezzel is hozzájárulva a károk mielőbbi felszámolásához, valamint a további káresetek 

megelőzéséhez.
29

 

A tartalékos katonák azonban nem csak katasztrófaveszély idején vethetőek be, a hon-

védelem számos területén igazolták már alkalmasságukat, s ilyenformán a rendszer szük-

ségességét: 

Az ÖTR-en belül elkülönül az Önkéntes Védelmi Tartalékosok csoportja, akik amellett 

hogy a MH védelmi tartalékosai, szerződésben állnak a HM EI Zrt.-vel, s feladatuk a MH 

különböző objektumaiban történő fegyveres biztonsági szolgálat teljesítése. 

A következő fontos részterület azok a műveleti tartalékos katonák alkotják, akik koráb-

ban nyugállományú tiszt-, főtisztként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karán oktatói munkakört töltöttek be, azonban a kettős foglalkoztatás 

tilalmának bevezetését követően tanári pályájukat fel kellett adniuk. E katonák olyan szak-

mai tudás birtokában vannak, melynek pótlása rendkívül nehéz feladat, vagy nem lehetsé-

ges, azonban a tartalékos rendszeren keresztül az évek során megszerzett ismeretanyag 

nem vész el: a katonák behívásával lehetőség nyílik egy-egy tárgykör ismeretanyagának 

átadására, akár a tartalékos tiszt és altisztképzés rendszerében is. 

A KatonaSuli-program keretein belül szintén hasznos a katonai tapasztalatokkal rendel-

kező tartalékosok foglalkoztatása, ezzel is tehermentesítve a hivatásos és szerződéses 

állományt. 

                                                 
29

 DRAVECZKI-URY Ádám: Elkötelezett, a hazáért tenni akaró bajtársi közösség jött létre. Honvéd-
elem.hu – a Magyar Honvédség hivatalos oldala, 2013.12.19. 12:02 
http://www.honvedelem.hu/cikk/41591 [letöltve: 2014.09.03.] 

http://www.honvedelem.hu/cikk/41591
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Az önkéntes műveleti tartalékos állomány a fent megemlített példákon kívül számos 

más intézmény keretein belül teljesítenek szolgálatot – például a különböző alakulatok 

fegyvernemeinél és szakcsapatainál, a Helyi Védelmi Bizottságokban, vagy akár az ország 

különböző toborzópontjain – melyek részletesebb ismertetésére e tanulmány keretein belül 

nem térek ki. 

II. HALLGATÓK A HAZA SZOLGÁLATÁBAN 

Véleményem szerint a biztonság- és védelempolitikai szak kiaknázatlan lehetőségeket rejt 

magában. Ugyan az ország több egyetemén is elérhető a nemzetközi tanulmányok szak, 

azonban egyedül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézeténél van rá lehető-

ség, hogy a nemzetközi tanulmányok egy szűkebb szegmensét, egy tisztán nemzetvédel-

mi, katonai és biztonsági területet lefedő képzésben vehessenek részt a hallgatók. Az 

intézmény célja, hogy a hároméves alap- és a kétéves mesterképzés elvégzését követően 

olyan szakembereket bocsáthassanak ki elsősorban a védelmi szféra számára, akik képe-

sek elemezni és értékelni a felmerülő biztonságpolitikai kérdéseket. A nemzetközi szerve-

zetek válság- és konfliktuskezelésének módszereinek elsajátításával helyt tudnak állni a 

különböző döntés-előkészítési folyamatokban, képesek részt venni a fegyveres erő védel-

mi tervezési feladataira, továbbá felkészültek a honvédelem államigazgatási, védelmi igaz-

gatási és közigazgatási feladatainak ellátására.
30

 

A képzési célok sokkal hatékonyabban is elérhetőek lennének, ha a hallgatók az ön-

kéntes tartalékos rendszeren keresztül gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodnának, hiszen 

ekkor egy olyan utánpótlásbázis jönne létre, ahol a védelmi szféra, így a Honvédelmi Mi-

nisztérium és a Magyar Honvédség számára nélkülözhetetlen tudással rendelkező szakér-

tők állnának rendelkezésre. 

2.1. EMPIRIKUS KUTATÁS A NKE-NI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI SZAKOS HALLGATÓI KÖRÉBEN 

Kutatómunkám során egy 13 kérdést tartalmazó kérdőívet állítottam össze, melynek célja a 

NKE NIT biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatóinak véleményének felmérése az 

ÖTR-rel kapcsolatban. A kérdések elsősorban a hallgatók tájékozottságára, a katonai szol-

gálatvállalás hajlandóságára, motivációs lehetőségeikre, valamint a biztonság- és véde-

lempolitikai szak és az ÖMT kapcsolatának lehetőségeire irányult. A kérdőívet 114 fő
31

 

biztonság- és védelempolitikai szakos hallgató önkéntesen és névtelenül töltötte ki, melyek 

eredményeit az általam készített diagramok segítségével szemléltetve a következő oldala-

kon mutatom be. 

A kérdőív első része a hallgatók nemére, életkorára, a képzési formára, valamint az év-

folyamra vonatkozott. Ezen adatok szorosan nem kapcsolódnak a kutatási témához, azon-

                                                 
30 Biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak képzési és kimeneteli követelményei. 
31 A biztonság- és védelempolitikai szakon, nappali munkarendben, BSc és MSc képzésben jelenleg 
127 fő vesz részt. A kérdőívet 114 fő töltötte ki, azaz a hallgatók 89,76%-a. 
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ban fontosnak tartottam szemléltetni, hogy a kérdésekre adott válaszok esetében van-e 

jelentős különbség a fent említett adatok esetében. 

A kérdőív első kérdésére adott válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a hallgatók 

többsége már találkozott az önkéntes tartalékos rendszer fogalmával, tartalmi elemeivel, 

megjelenési formáival. Ennek nagy valószínűséggel az oka az, hogy részben katonai fel-

sőoktatási intézményben tanulnak, s tanulmányaik során napi szinten tájékozódnak a hon-

védelemmel kapcsolatos kérdésekről, továbbá egyes tantárgyak keretein belül az oktatók 

is felhívják a figyelmet az ÖTR-rel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 

A második kérdés szorosan kapcsolódik az előzőhöz, melyben azt szerettem volna fe l-

mérni, hogy a hallgatók milyen fórumokon kerültek kapcsolatba az ÖTR-rel. Nem meglepő, 

hogy a hallgatók nagy többsége az egyetemet jelölte meg a legnagyobb arányban. Máso-

dik helyen az internet szerepel, végezetül a televízió, folyóiratok és a szórólapok közel 

azonos arányban kerültek megjelölésre, mint információforrások. Az egyéb lehetőségek 

között szerepel a gólyatáborban tartott előadás, ami véleményem szerint az egyik legfonto-

sabb tájékoztatásra alkalmas fórum az elsősök számára. 

 

 

 
 

2. ábra: Az 1. és 2. kérdésre adott válaszok aránya. 

97% 

3% 

Hallott már az 
Önkéntes Tartalékos Rendszerről? 

Igen Nem
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22% 

78% 

Tisztában van a jelentkezés 
menetével? 

Igen Nem

Annak ellenére, hogy a válaszadók 97%-a találkozott már az ÖTR-rel, a következő két 

kérdésből egyértelműen kiderül, hogy a hallgatók csupán kis csoportja van tisztában az 

ÖTR-hez való csatlakozás feltételeivel, illetve a jelentkezés folyamatával. Ezen adatok 

ismeretében fontosnak tartom, hogy – különösen a biztonság- és védelempolitikai szakos 

hallgatók számára – már az első félév elején az illetékes katonai szervezet munkatársai 

tartsanak egy olyan átfogó előadást, mely során az érdeklődők megismerkedhetnek az 

ÖTR felépítésével, az ÖMT állomány feladatrendszerével, a tartalékos rendszerhez való 

csatlakozás feltételeivel, a jelentkezés menetével, valamint a szolgálatteljesítés kötelezett-

ségeivel. 

 

 

3. ábra: A 3. és 4. kérdésre adott válaszok aránya. 

 

Az 5. kérdésre adott válaszok megerősítenek abban, hogy a hallgatóság részéről is 

megvan az igény az előző bekezdésben megfogalmazott tájékoztató megtartására. 

46% 

54% 

Tisztában van a jelentkezés 
feltételeivel? 

Igen Nem
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4. ábra: Az 5. kérdésre adott válaszok aránya. 

 

A 6. kérdés során azt igyekeztem felmérni, hogy a hallgatókat a jelentkezés során a meg-

adott négy motivációs tényező közül melyek befolyásolják legjobban, és melyek a legke-

vésbé. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a legtöbben a szakmai fejlődés 

és az új élmények szerzése miatt jelentkeznének tartalékosnak, a hazáért való tenni aka-

rás és a fizetés csupán ezek után került előtérbe. 

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 Átlag 

 

Fizetés 
10 14 29 45 16 3,38 

 

Szakmai fejlődést biztosít 
4 0 11 44 55 4,30 

 

Hazáért való tenni akarás 
5 11 31 43 24 3,61 

 

Új élmények szerzése 
7 7 18 37 45 3,93 

3. táblázat: A 6. kérdésre adott válaszok aránya.32 

                                                 
32 A táblázat felső sorában található számsor jelöli a hallgató motivációjának erősségét (1 – legkevés-
bé, 5 – legjobban motiváló lehetőség). A táblázatban szereplő adatok pedig azt mutatják meg, hogy az 
adott lehetőséget az 1-5-ig terjedő skálán hány hallgató jelölte meg. 

85% 

15% 

Igényt tartana egy félév eleji tájékoztatásra, melyben első 
kézből ismerheti meg az ÖTR felépítését, a jelentkezési 
feltételeket, illetve a már tartalékos katonák jövőbeni 

teendőit? 
Igen Nem
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Arra a kérdésre, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók számára ad-e 

bármiféle plusz lehetőséget az ÖTR-hez való csatlakozás, a válaszadók 88%-a felelt igen-

nel, és valamennyi esetben a szakmai fejlődés lehetőségével, a gyakorlati tapasztalok 

gazdagításával, illetve a Magyar Honvédség rendszerének mélyebb megismerésével indo-

kolták választásukat. 

 

 

5. ábra: A 7. kérdésre adott válaszok aránya. 

A képzésben jelenleg résztvevő hallgatók közül közel azonos arányban gondolkodtak már 

el azon, hogy jelentkeznek önkéntes műveleti tartalékosnak. Véleményem szerint, ameny-

nyiben hallgatói szempontból is kedvezőbb lehetőségeket nyújtana a rendszer, úgy a je-

lentkezésre való hajlandóság is megnőne. 

 

 

6. ábra: A 8. kérdésre adott válaszok aránya. 

 

88% 

12% 

Véleménye szerint a biztonság- és védelempolitikai szakos 
hallgatók számára hasznos lehet a tartalékosi rendszerhez való 

csatlakozás? 
Igen Nem

54% 

46% 

Fontolóra vette már, hogy jelentkezik Önkéntes 
Műveleti Tartalékosnak? 

Igen Nem
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A 9. kérdésnél a hallgatók három konkrét támogatási lehetőség közül választhattak egyet, 

illetve megfogalmazhatták saját igényeiket. Az eredmények alapján a legtöbben a „szakmai 

gyakorlat elfogadását” választották, ezt követte a „kreditelismerés”, végül a „testnevelés 

tárgy teljesítése”. Külön igényként egyedül a tanulmányok anyagi támogatása jelentkezett, 

ami véleményem szerint ösztöndíj formájában megvalósítható lenne. 

 

 

7. ábra: A 9. kérdésre adott válaszok aránya. 

Ezt követően arra voltam kíváncsi, hogy a hallgatók tanulmányaik mellett a tartalékos rend-

szer keretein belül hajlandóak lennének-e részt venni kiegészítő képzésekben, elméleti és 

gyakorlati foglalkozásokon, illetve harcászati gyakorlatokon. A válaszok alapján megálla-

pítható, hogy a hallgatók szabadidejüket feláldozva készek szakmai ismereteiket bővíteni, 

s részt venni további kiegészítő képzéseken, gyakorlatokon. 
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Szakmai gyakorlat Kreditelismerés Testnevelés tárgy
teljesítése

Egyéb

Amennyiben lenne rá lehetősége, hogy a Nemzetközi 
Intézet valamely formában honorálja azon hallgatók 

teljesítményét, akik az ÖMT állományába tartoznak, az 
alábbi lehetőségek közül melyiket választaná? 
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8. ábra: A 10., 11. és 12 kérdésre adott válaszok aránya. 

Végezetül az utolsó kérdésre, miszerint az ÖMT szolgálatot követően jelentkezne-e hivatá-

sos vagy szerződéses katonának, a válaszadók 61%-a felelt nemmel, vagyis a hallgatók 

többsége nem tervez katonai pályára lépni. Mivel a biztonság- és védelempolitikai szak 

alapvetően polgári képzés, a tartalékos szolgálat pedig csupán kiegészítő ismereteket, 

illetve gyakorlati tapasztalatot biztosítana, így a jelentkezők közalkalmazottakként és nem 

hivatásos tisztekként helyezkednének el. Véleményem szerint nem az az elsődleges cél, 

hogy a tartalékos állomány a jövőben hivatásos vagy szerződéses állomány utánpótlása-

ként szolgáljon. 

 

80% 

20% 

... szakirányú 
képzéseken/továbbképzéseken? 

Igen Nem

66% 

34% 

... gyakorlati foglalkozásokon? 

Igen Nem

56% 

44% 

... gyakorlatokon? 

Igen Nem

Amennyiben lenne rá lehetősége az alapkiképzést követően részt venne az egyetemi 

tanulmányok mellett… 
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9. ábra: A 13. kérdésre adott válaszok aránya. 

2.2. EGY ÚJ KÉPZÉSI STRUKTÚRA 

Kutatómunkám eredményeként megállapítható, hogy a hallgatók részéről is megvan az 

igény egy, külön a szak hallgatói számára létrehozott, ÖMT csoport iránt, ily módon meg-

erősíti abbéli kezdeményezésemet, hogy az önkéntes tartalékos hallgatók számára egy 

kiegészítő képzési rendszert hozzanak létre. Ennek a képzési rendszernek a kidolgozása 

külön szakmai munkacsoportot igényel, amely megvizsgálná a rendelkezésre álló humán 

és anyagi erőforrásokat, valamint az infrastrukturális lehetőségeket. 

A javasolt képzési rendszer a NKE NIT biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók 

számára a következő elemekből tevődne össze: 

— A tanévkezdést követően a felvételt nyert hallgatók számára egy átfogó felkészítést 

és tájékoztatót kellene tartani, melynek keretein belül a hallgatók megismerkedhet-

nek az önkéntes tartalékos rendszerrel, a jelentkezés feltételeivel, valamint azokkal 

a lehetőségekkel, melyeket tanulmányaik befejeztével hasznosítani tudnak. 

— Az első év során a hallgatók az egyetemi alapozó ismeretek mellett nem ré-

szesülnének katonai képzésben, a hallgatóknak ez idő alatt lehetőségük nyílna is-

mereteik mélyítésére, jövőbeni terveik megfogalmazására, valamint a fizikai alkal-

massági vizsgára való felkészülésre. 

— Az első szemeszter végén az ÖMT iránt érdeklődő hallgatók leadnák je-

lentkezésüket, melynek előfeltétele a középfokú nyelvvizsga és a minimum 4,00 

tanulmányi átlag, majd a második szemeszter során kerülne sor az alkalmassági 

vizsgálatra, ahol az „A” egészségi állapot, illetve minimum T3-as edzettségi szint 

lenne a követelmény. 

39% 

61% 

Ha már Önkéntes Műveleti Tartalékosként eltöltött 
egy bizonyos időt a rendszerben, szeretne a jövőben 
hivatásos vagy szerződéses katonának jelentkezni? 

Igen Nem
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— A sikeres alkalmassági vizsgát tett hallgatók egy alakulathoz kerülnének, ahol 

közösen hajtanák végre a 25 napos alapkiképzést. 

— Az alapkiképzést követően mindenki legénységi állományba kerülne, s a már fen-

nálló MH HKNYP, Biztosító szervek, NKE HHK Támogató osztály állományában 

lenne foglalkoztatva. 

— A második és harmadik év során félévente 20-30 órás elméleti oktatásra, továbbá 

folyamatos gyakorlati foglalkozásokra kerülne sor. 

— A negyedik és ötödik szemeszterben félévente összesen 2-3 hét szakmai gyakorla-

ton kellene részt venniük a hallgatóknak. 

— A második év végén a tartalékosoknak egy hónapos katonai szolgálatot kellene tel-

jesíteni a már fennálló MH HKNYP, Biztosító szervek, NKE HHK Támogató oszt-

álynál. 

— A hatodik szemesztert egy zárógyakorlat és egy előmeneteli vizsga zárná (amely 

akár az egyetemen is teljesíthető), melynek sikeres teljesítését, valamint a diploma 

megszerzését követően a hallgatókat tiszti állományba helyeznék át. 

— A hallgatók, akik egyben önkéntes műveleti tartalékosok is, csoporttársaikkal 

együtt fejeznék be tanulmányaikat, diplomaosztójuk azonos időpontban zajlana.
33

 

— Ezt követően a végzősök akár azonnal behívásra kerülhetnének, s amennyiben 

tanulmányaikat nem folytatják, és munkát sem találnak, beleegyezésükkel a szol-

gálati idő akár meg is hosszabbítható. 

— Azon tartalékosok, akik tanulmányaikat a szak mesterképzésében (MSc) folytatják, 

további kiegészítő elméleti oktatásban részesülnének, valamint tanulmányaik mel-

lett 2-3 hetes gyakorlatra is vezényelhetőek lennének. Akik más egyetemen folytat-

ják képzésüket, számukra távoktatás keretein belül valósulhatna meg az elméleti 

oktatás. 

— Mind a BSc, mind az MSc képzés során a tanítás általában délután egy óráig tart, 

továbbá az órarenden minden héten – évfolyamonként eltérően – két-három szün-

nap található, így a napok fennmaradó részében, valamint a szünnapokon le-

hetőség van az elméleti oktatás, valamint a gyakorlati foglalkozások megtartására. 

— Az elméleti tanórák keretein belül többek között a következő ismeretkörök oktatása 

valósulna meg: alaki-, szolgálati- és öltözködési szabályzat; civil-katonai kapcsola-

tok; védelmi tervezés rendszere; válságkezelési mechanizmusok; kommunikációs 

tréningek; az egyes régiók biztonságföldrajza; az egyes kultúrák főbb jellemzői; 

azon államok, térségek biztonsági kérdései, ahol a MH missziós keretek között 

jelen van. 

— Az elméleti oktatásra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és 

Egyetemi Campusán, valamint a Ludovika Campusán kerülne sor. 

— A feltételek megléte esetén az ÖMT hallgatóknak lehetőségük lenne tanfolyami ke-

retek között katonai szaknyelv (NATO STANAG 6001) tanulásra. 

                                                 
33 A képzési ciklus időgrafikonját lásd: 3. melléklet. 
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— A gyakorlati foglalkozások keretein belül – többek között – a következő készségek 

elsajátítására fordítanának nagyobb hangsúlyt: harcászati gyakorlatok; katonai 

közelharc; katonai térképészeti ismeretek; alaki foglalkozások; árvízvédelmi felada-

tok. 

— A gyakorlati foglalkozásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Lak-

tanya és Egyetemi Campusán hajtanák végre. 

— A harcászati gyakorlatok a Magyar Honvédség egyes alakulatain belül kerülnének 

végrehajtásra. 

Véleményem szerint maga a lehetőség, hogy a hallgatók közelebbről is megismerkedhet-

nek a Magyar Honvédséggel, gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhatnak, már ösztönző 

hatást válthat ki a hallgatókból. Ahhoz, hogy a diákok minél nagyobb létszámban jelentkez-

zenek ÖMT-nek, további motivációs tényezőkre lenne szükség. Az általam javasolt elemek 

a következőek: 

— A biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatóknak a hároméves alapképzés 

alatt 8-10 hét, a kétéves mesterképzés alatt 6 hét szakmai gyakorlatot kell tel-

jesíteniük valamely honvédelmi és/vagy rendvédelmi területhez szorosan kapcso-

lódó intézménynél, szervezetnél. Azon hallgatók esetében, akik bekerülnek az 

ÖMT állományába, az előírt szakmai gyakorlat elfogadásra kerülne. 

— A biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatóknak a hároméves alapképzés 

alatt 10, a kétéves mesterképzés alatt 6 kreditet kell teljesíteni szabadon választ-

ható tárgyakból. Mivel az ÖMT hallgatók kiegészítő képzésben részesülnének, az 

elméleti oktatás egy előre meghatározott kreditrendszeren keresztül szabadon 

választható tárgyként elismertetésre kerülne. 

— A biztonság- és védelempolitikai alapszak csak költségtérítéses formában indul, 

melynek összege félévente 240.000,- Ft. Az ÖT állomány a tanórák, gyakorlatok és 

katonai szolgálataik után járó illetménye, vagy külön ösztöndíj-rendszer beveze-

tésével, ha teljes mértékben nem is, de részben fedezné a hallgatók tanulmányi 

költségeit. 

Az új rendszer a következő humán és anyagi erőforrásokat, valamint infrastrukturális hátte-

ret igényel: 

— Humán erőforrások:  

 az oktatókat a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, a Magyar 

Honvédség alakulatai, valamint az NKE HHK biztosítaná; 

 a gyakorlati foglalkozások, valamint a harcászati gyakorlatok vezetői ál-

lományát az egyes alakulatok személyi állománya biztosítaná; 

— Anyagi erőforrások: 

 az ÖT hallgatók felszerelése; 

 az ÖT hallgatók havi illetménye, valamint éves rendelkezésre állási díja; 

 szükség esetén az oktatók fizetése; 

 az egyes gyakorlatokhoz szükséges eszközök; 
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— Infrastrukturális háttér:  

 a tanórákhoz, illetve a gyakorlati foglalkozásokhoz a szaktantermek, kabinetek 

a NKE keretein belül biztosítottak. 

III. AZ ÚJ KÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI TÁMOGATOTTSÁG 

A következő fejezetben azon intézmények és alakulatok vezetőinek és/vagy képviselőinek 

megítélését kívánom röviden bemutatni az új képzési rendszer vonatkozásában, akik szo-

rosan kapcsolódnak az ÖTR, illetve a biztonság- és védelempolitikai szak vezetéséhez, 

irányításához és felügyeletéhez. Ilyenformán bemutatásra kerül a Honvédelmi Minisztéri-

um, a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, a NKE Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar, valamint a NKE Nemzetközi Intézet vezetőinek/képviselőinek 

véleménye. 

3.1. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 

A Honvédelmi Minisztérium részéről a Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályveze-

tője, Dr. Kádár Pál dandártábornok úr, valamint Székely Zoltán alezredes úr, kiemelt főtiszt 

vizsgálta meg a második fejezetben bemutatott kutatást és az új képzési rendszerre tett 

javaslatot, amelyről a következő bekezdésben leírt véleményt formálta.
34

 

A HM TKF örömmel fogadta a tanulmány témájául szolgáló, az ÖT hallgatók számára 

kialakított képzési javaslatot, ugyanis a HM TKF „került […] kijelölésre az ÖTR-rel kapcso-

latos fejlesztői munka koordinálására”, melynek „részét képezi a felsőfokú oktatási intéz-

mények hallgatóinak ÖTR-be történő bevonása is.” 

 A kutatómunka során készített felmérés, valamint az ezt követően bemutatott elgondo-

lás a HM TKF számára hasznos információbázisul szolgál: „A felvázolt koncepció több 

elemében hasonlít az általunk is vizsgált megoldásokra, így pl. a munkában megemlített 

ösztöndíj rendszer lehetősége is. A koncepció bevezetőjében található felmérés értékes 

információt jelent számunkra […].” 

A HM TKF javaslatként fogalmazta meg a szakon oktatott tantárgyak mélyebb vizsgála-

tát, ugyanis a biztonság- és védelempolitikai szakos ÖT hallgatók a képzési ciklus végére 

tiszti rendfokozatot, beosztást csak abban az esetben kaphatnak, amennyiben a képzés 

során megszerzett ismeretanyag megfelel „a tisztképzés során elsajátítandó gyakorlati és 

elmélet ismeretanyaggal.”  Ezért „amennyiben sikerül tisztázni az ismeretanyagban történő 

differenciákat, úgy azt az önkéntes tartalékos hallgatók kiképzésébe és képzésébe célsze-

rű beépíteni, ezáltal a rendszer kiterjeszthetővé válik más szakokon, tanintézetekben tanu-

ló hallgatók számára is. Amennyiben viszont a kiképzésre/képzésre fordítható idő a kon-

cepcióban szereplő hatodik szemeszter végéig nem elégséges a megfelelő ismeretanyag 

                                                 
34 A következő bekezdésben található idézetek forrása: NKE-ÖTR koncepció véleményezése. Honvé-
delmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály, Budapest, 2014.10.16. Nyt.szám: 321-
104/2014. 
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elsajátítására, akkor javasolt, hogy a záróvizsga után a hallgatók altiszti állományba kerü l-

jenek és csak további képzés után kapjanak tiszti rendfokozatot, beosztást.” 

A HM TKF által elkészített vélemény egyértelműen megerősíti a tanulmány középpont-

jában álló képzési ciklus megteremtésének lehetőségét: „az új képzési struktúrára vonat-

kozó koncepció véleményem szerint megfelelő kiindulási alapot jelenthet az önkéntes tarta-

lékos tiszt/altisztképzéssel kapcsolatban, azonban természetesen annak bevezetéséhez 

további, mélyebb kidolgozói munka szükséges.” 

3.2. MH HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

Az általam készített képzési-tervezetet, valamint a hallgatói felmérés eredményeit bemuta-

tó fejezetről Vanyur Tibor ezredes úr, a MH HKNYP parancsnoka az alábbi szakmai véle-

ményt formálta, kiegészítő javaslatokat tette:
35

 

A MH HKNYP a Honvédelmi Minisztériumhoz hasonlóan megerősítette a tanulmány ak-

tualitását, hiszen „az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálata, fejlesztése folyamatos 

feladat”. 

Ezredes Úr egyetért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem civil szakos hallgatóinak az ön-

kéntes tartalékos rendszerbe történő bevonásával, azonban nem szűkítené a kört csupán 

Nemzetközi Intézet hallgatóira. Itt szeretném megjegyezni, hogy kutatásom során pusztán 

azért szorítkoztam a biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók körére, mivel katonai 

és biztonsági területet lefedő képzésben vesznek részt, így az ÖTR-hez való csatlakozá-

sukkal gyakorlati tapasztalatokkal is kiegészíthetik elméleti tudásukat. 

Ezredes Úr levelében jelezte, hogy már megkezdődött a tartalékos tiszt és altiszt kép-

zés rendszerének kidolgozása, melynek több eleme megtalálható az általam felvázolt kép-

zési rendszerben is. Az előzetes elképzelések szerint „az önkéntes tartalékos az első évi 

alapkiképzést követően, a nyári időszakban tanfolyami képzésekre […] kerülne behívásra. 

Az egyetemi tanulmányok befejezése idejére érné el az önkéntes tartalékos azt a katonai 

kiképzettségi és képzettségi szintet, amely alapján tartalékos tisztté lenne kinevezhető.” 

Ezredes Úr véleménye szerint is szükség van a tartalékos katonák képzésének folyamatos 

fenntartására, azonban nem ért egyet a gyakorlatok szorgalmi időszakban történő megva-

lósításával; a hét közben tartandó képzéseket abban az esetben tudná támogatni, ha azok 

csak „az elméleti anyagok e-learning módszerrel történő” elsajátítását foglalná magába. 

Ahogy azt az első fejezet során is megemlítettem, a MH HKNYP kilenc felsőoktatási in-

tézménnyel kötött együttműködési megállapodást, melyek „között van olyan […], amely „C” 

típusú választható tárgyként akkreditálta a Honvédelmi Ismertek tantárgyat (megfelelő 

kredit ponttal) és az önkéntes tartalékos tényleges szolgálatot (kiképzést), mint gyakorlatot 

elismeri és kredit pontot ad érte.” Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel is érvény-

                                                 
35 A következő bekezdésben található idézetek forrása: Szakmai véleményezés Orosz László TDK 
dolgozat. Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, Budapest, 
2014.10.28. 
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ben van egy együttműködési megállapodás, azonban annak még vannak kiaknázatlan 

lehetőségei. 

3.3. NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar részéről, a kar 

dékánját, Dr. Boldizsár Gábor ezredes urat kértem fel, hogy röviden foglalja össze vélemé-

nyét az ÖTR és a biztonság- és védelempolitikai szak kapcsolatáról, illetőleg a tanulmány-

ban bemutatott képzési javaslatról. 

Ezredes úr véleménye szerint az új képzési rendszerre tett javaslat „nagyban hozzájá-

rul ahhoz, hogy a hallgatók közelebbről is megismerjék a katonai hivatást, így a későbbiek-

ben a haderővel és a hadügyekkel foglalkozó szakemberek (Miniszterelnökség, Honvé-

delmi Minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium) megfelelő ismeretekkel és gya-

korlati tapasztalatokkal rendelkeznek majd a döntés-előkészítés és döntéshozatal során.” 

Dékán úr továbbá kihangsúlyozta, hogy azok a hallgatók, akik vállalják a tartalékosi szolgá-

latot, olyan ismeretekkel gazdagodnak, amelyek a tanórákon, az egyetemi oktatás keretein 

belül nem minden esetben lehet elsajátítani (pl.: katonai döntéshozatal, vezetés és irányí-

tás, a vezetési rendszer megismerése, a képességek és korlátok felismerése, a harcké-

szültség, a morál, a harcérték és a bevethetőség érzete). 

Ezredes úr zárásként elmondta, hogy „a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar – 

ahogyan eddig is – továbbra is részt vesz a biztonság- és védelempolitikai szakos hallga-

tók képzésében és támogatást nyújt részükre az ÖTR rendszerben való feladatuk végre-

hajtásában.” 

3.4. NKE NEMZETKÖZI INTÉZET 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének részéről Dr. Szalayné dr. Sán-

dor Erzsébet úrhölggyel, a Nemzetközi Intézet igazgatójával; Prof. Dr. Szenes Zoltán nyá. 

vezérezredes úrral, a NKE NIT Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tan-

szék tanszékvezetőjével, valamint Prof. Dr. Gazdag Ferenc úrral, a NKE NIT Közszolgálati 

Nemzetközi Képzési Központ központvezetőjével folytattam személyes beszélgetést a 

korábban bemutatott képzési tervvel kapcsolatban. A beszélgetés során elhangzottakat a 

következő módon összegezném: 

A felsőoktatásban alapkövetelmény, hogy a hallgatók az alapképzés során gyakorlati 

ismereteket és szemléletmódot sajátítsanak el, ebből kifolyólag a hadtudományok határán 

elhelyezkedő biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak gyakorlati ismeretek elsajátí-

tásához elengedhetetlen a honvédelmi rendszer működésének alapszintű ismerete. Ön-

kéntes műveleti tartalékosként a biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók megis-

merhetik annak a közegnek a tevékenységét, amelynek a későbbiekben tervezői és irányí-

tói feladatait is elláthatják. Ezen okból kifolyólag a Nemzetközi Intézet támogatja a tanul-

mányban bemutatott kezdeményezést, melynek célja a biztonság- és védelempolitika sza-

kos hallgatók számára nyújtott lehetőségek kiszélesítése. 
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Az intézet már korában tárgyalta a hallgatók önkéntes tartalékos rendszerbe történő 

bevonásának lehetőségét, azonban annak módszere, gyakorlata még nem alakult ki. A 

tartalékosi szolgálatot vállaló hallgatóknak ugyanakkor lehetőségük van az alapkiképzést, 

illetve a tényleges katonai szolgálatot elismertetni, mint szakmai gyakorlat. 

BEFEJEZÉS 

A tanulmány megírása során nagyban támaszkodtam saját tapasztalataimra; a hallgatók 

által adott válaszok, illetve a megkérdezettek véleménye pedig csak még jobban megerősí-

tette abbéli kezdeményezésemet, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakos hallgatók 

számára szükség van egy olyan kiegészítő részképzésre, ahol lehetőség nyílik gyakorlati 

tapasztalataik bővítésére. Véleményem szerint erre a legalkalmasabb mód, ha a már fenn-

álló önkéntes tartalékosi rendszer keretein belül alakítunk ki egy, a hallgatók számára is 

kedvező képzési struktúrát, amely a honvédelem és az egyetemi képzés számára is egya-

ránt hasznos lehetőségeket rejt magában. Egyrészt a védelmi szféra számára olyan szak-

emberek állnának rendelkezésre, akik az egyetemi évek során elsajátított elméleti tudás 

mellett gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznének, belülről is ismernék a Magyar Honvéd-

ség felépítését, valamint tisztában lennének a katonai terminológia helyes használatával. 

Másrészt a hallgatók is tapasztalatokkal gazdagodhatnának, a kiképzés/képzés során 

új élményeket szerezhetnének, az egyetemi képzés költségeit pedig részben fedezni tud-

nák a katonai szolgálat után járó illetményből. 

A tanulmány megírása során elsősorban a terjedelmi korlátok miatt igyekeztem kerülni 

azon területek részletes leírását, amelyeket előttem mások már kidolgoztak. A tanulmá-

nyomban törekedtem annak lényegi részének kidomborítására, nevezetesen a kutatómun-

kám eredményeinek, valamint az új képzési rendszer felépítésének, annak intézményi 

támogatottságának részletes bemutatására. 

Tanulmányom zárásaként megállapítható, hogy a bevezetésben megfogalmazott célki-

tűzések megvalósultak: 

— Az első fejezetben röviden bemutattam az önkéntes tartalékosi rendszer 

kiépítésének menetét, a jelenleg fennálló rendszer felépítését, a toborzási és 

kiképzési rendszert, valamint a tartalékosok bevethetőségének lehetőségeit. 

— Az ezt követő részben elemeztem a NKE NIT biztonság- és védelempolitikai sza-

kos hallgatók által kitöltött kérdőívek eredményeit, s javaslatot tettem egy képzési 

rendszer kialakítására, amely nagyban hozzájárulna a biztonság- és védelempoli-

tikai szakos ÖT hallgatók szakmai fejlődéséhez. 

— A harmadik, egyben utolsó fejezetben azoknak az intézményeknek és alaku-

latoknak a vezetőinek, képviselőinek véleményét mutattam be, akik részt vesznek 

az ÖTR és a biztonság- és védelempolitikai szak vezetésében, irányításában. 
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KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA: 

— A hidegháborút követően megváltozott biztonsági környezetben az államok 

hadseregeinek alkalmazkodniuk kellett az új típusú biztonsági kihívásokhoz, így 

valamennyi országban megszűnt a sorkatonai szolgálat intézményrendszere, s 

helyére egy önkéntesség alapján szerveződő professzionális haderő lépett, amely 

már a 21. század elvárásainak megfelelő képességekkel és eszközökkel rendel-

kezik. Magyarországon elsősorban az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez 

való csatlakozást követően erősödött fel a modern haderő megteremtésének gon-

dolata, melynek következtében megindult az a szakmai munka, aminek ered-

ményeként 2004-ben felfüggesztették Magyarországon a békeidőszaki sorkatonai 

szolgálatot, és áttértek a professzionális haderőszervezésre. Ezzel párhuzamosan 

a 2000-es évek elején megkezdődött az addig háttérbe szoruló tartalékos rend-

szer fejlesztése, melynek végleges formája 2010-re alakult ki, s melynek 

fejlesztése mind a mai napig folyamatban van. 

— Megvizsgálva az önkéntes tartalékos rendszer felépítését, toborzási és kiképzési 

rendszerét megállapítható, hogy az Alaptörvényben is rögzített különleges jogrend 

időszakában bevezetett intézkedések esetén a magyar haderő kellő számú tar-

talékos mozgósítására képes, amely nagyban megkönnyíti a Magyar Honvédség 

feladatainak támogatását. A MH HKNYP szervezeti felépítése, az ország teljes 

területén kiépített toborzóközpontok lehetővé teszik, hogy bárki könnyen 

tájékozódjon az önkéntes tartalékosi rendszerrel kapcsolatban, továbbá az ÖTR-

hez való csatlakozás is lényegesen elérhetőbbé vált az állampolgárok számára. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a kiképzett tartalékosok alkalmasak a rájuk 

kiszabott feladatok ellátására, illetve a különböző katasztrófahelyzetek kezelése 

mellett a békeidőszakban történő tehermentesítés során is nagy segítséget jelen-

tenek a Magyar Honvédség alakulatai számára. 

— A tanulmány elkészítése során megkérdezett szervezetek, így a Honvédelmi Min-

isztérium, a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet is támogatásukat fejezték ki 

a kezdeményezéssel kapcsolatban. 

— A tanulmányban megfogalmazott kezdeményezés mindenféleképp stratégiai 

szintű tervezést igényel. A képzési rendszerre tett javaslatok mélyebb vizsgálata, 

a kiképzési tervek megalkotása, az intézményi keretek létrehozása 10-20 éves 

időintervallumot vesz igénybe. 

AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK MEGFOGALMAZÁSA: 

Az empirikus kutatás eredményeinek elemzése során megfogalmazott ajánlások mellett a 

következő javaslatokat szeretném kiemelni: 
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— Javaslom, hogy a képzési rendszer kidolgozására állítsanak fel egy munkacsopor-

tot, melynek feladata az új rendszer kidolgozásához szükséges humán és anyagi 

erőforrások felmérése, valamint magának a képzési tervnek a kidolgozása lenne. 

— Fontosnak tartom a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti együttműködési megállapodást mé-

lyebb tartalommal történő feltöltését, amely növelné a hallgatók szolgálatvállalási 

hajlandóságát. 

— A jövőben szükségesnek tartom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem további 

polgári szakos hallgatói körében is hasonló módon felmérjék az önkéntes tar-

talékos rendszerről kialakított képet, valamint a kiegészítő képzésről alkotott 

véleményeket. 

 

Tanulmányom zárásaként megállapítható, hogy a tartalékosi rendszert bemutató első feje-

zet a téma iránt érdeklődők számára hasznos információbázisként szolgálhat. 

A kutatómunkám eredménye hasznos visszacsatolás az önkéntes tartalékos rendszer-

rel kapcsolatban. A más polgári szakos hallgatókkal készített felmérések további hasznos 

információkkal szolgálnának az ÖTR vonatkozásában. A Honvédelmi Minisztérium Terve-

zési és Koordinációs Főosztály jelezte igényét a kapott eredmények felhasználására. 

A tanulmányom második fejezetében tett javaslatok iránymutatásként szolgálhatnak az 

új képzési struktúra kialakításához. A folyamatban lévő tartalékos tisztképzés kidolgozásá-

hoz egyes elemek hasznosításra kerülhetnek. A tanulmány számos motivációs lehetőségre 

tett javaslatot, melyeket az együttműködési szerződés keretein belül a gyakorlatba is át 

lehetne ültetni. 

Kulcsszavak: tartalékos rendszer, biztonság- és védelempolitika, tanulmányok 

Key words: reserved system, security and defence policy, studies 
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