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Szemelvények a magyar önkéntes

tartalékos rendszer múltjáról,

jelenérõl és jövõjérõl

A szerzõk írásukban felvázolják az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének elmúlt 10 évi

szakmai állomásait, bemutatják a tartalékos rendszer felépítését és áttekintést adnak a mûkö-

dés elsõ idõszakának gyakorlati tapasztalatairól, ideértve a toborzás, kiképzés, szolgálattelje-

sítés, munkáltatói kompenzáció és társadalmi elfogadottság aktuális kérdéseit is, valamint ki-

tekintést adnak a tartalékos rendszer fejlesztésével összefüggésben.

Az önkéntes tartalékos rendszer létrehozatalának alapvetõ szükségszerûségét az a

tényezõ határozta meg, hogy a hadkötelezettség – ezen belül is különösen a béke-

idejû sorkötelezettség – szerepe, politikai és társadalmi elfogadottsága a 2000-es évek

elejére hazánkban is jelentõsen megváltozott.

A XX. század végére megerõsödött az a nemzetközi tendencia is, amely a fegy-

veres védelmi feladatokat elsõdlegesen a professzionális, önkéntes alapon szerve-

zõdõ fegyveres erõként képzelte el. Egy ilyen jellegû szemléletváltás immanens

következménye, hogy a tartalékok szervezésének alapfilozófiáját is meg kell változ-

tatni, azaz egy önkéntességen alapuló haderõ mûködését békében önkéntességen

alapuló tartalékos erõkkel kell támogatni.

E fenti tényezõket felismerve a Honvéd Vezérkar Katona Tanácsa már 1999-ben

megfogalmazta javaslatát egy önkéntes alapon szervezõdõ tartalékos rendszer kiala-

kítására.

A rendszer kialakításának alapjait ekkor még nem a sorkötelezettség békeidõszaki

felfüggesztésének gondolata motiválta, hanem az a tény, hogy ez idõ tájt a sorkatonai

szolgálat idõtartama a rendszerváltást megelõzõ 18 hónapos idõtartamról több lépés-

ben 12, 9, illetve 2002-tõl 6 hónapra csökkent. Ez az idõtartam már nem bizonyult

maradéktalanul elégségesnek egy olyan katonai szakmai tudás átadására, amely a sor-

katonai szolgálatból való távozást követõen komoly alapja lehetett volna egy kötelezõ

tartalékos szolgálatnak, illetve jelentõs fajlagos költségnövekedéssel járt.

A tartalékos katonai szolgálat jellegének átalakítását a haderõ rendszeresített lét-

számának folyamatos csökkenése is szükségszerûvé tette. 2001-re a mozgósításhoz
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szükséges tartalékoslétszám-igény már nem érte el a korábbi tervekben szereplõ lét-

szám egyharmadát sem, amely indokolatlanná tette egy békében általánosan köte-

lezõ tartalékos szolgálat elõírását.

Az önkéntes tartalékos rendszer kialakítását az is szükségessé tette, hogy a hadkö-

teles tartalékos katonák békében csak önkéntes jelentkezés alapján voltak vezényelhe-

tõk az országhatáron kívüli feladatra, amely az ekkorra már a NATO-hoz tartozó

ország esetében megnehezítette a feladatokban való részvétel tervezhetõségét. Ki kel-

lett alakítani annak a szolgálattípusnak is a jogi kereteit, amely ezt a kérdést kezelni

képes. Kézenfekvõ megoldásként jelentkezett az önkéntes tartalékos szolgálat, mely-

nek jogi alapjait elõször 2002. január 1-jével határozta meg az akkor hatályos honvé-

delmi törvény (Hvt) a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változá-

sával érintett törvények módosításáról szóló 2001. évi XLIV. törvény nyomán.

1

Ezen idõponttól kezdve beszélhetünk ÖTR-rõl, ettõl az idõponttól vizsgálva

kísérjük végig a rendszer fejlesztésének állomásait, a fejlesztési irányban bekövetke-

zett hangsúly- és intenzitásváltozásokat.

Az elérendõ tartalékos létszámot 2002-ben 6000 fõben határozták meg, megkez-

dõdött a rendszer mûködése.

Az önkéntes tartalékos rendszer

Felülvizsgálat, fejlesztési irányok (2008–2010)

A mûködés elsõ éveinek tapasztalatai korántsem voltak kedvezõek. Az önkéntes tar-

talékos rendszer (a továbbiakban: ÖTR) létrehozatalának deklarált célját, az önkén-

tes haderõ kiegészítésének és utánpótlásának biztosítását a 2002-ben kialakított rend-

szer közel sem volt képes biztosítani. A parancsnoki állomány nem fektetett jelentõs

hangsúlyt a tartalékos beosztások feltöltésére, az éppen megkezdett védelmi felül-

vizsgálat miatt pedig nem került sor a fejlesztéshez szükséges erõforrások célzott ter-

vezésére sem. Hiányzott néhány olyan szervezési és kodifikációs intézkedés is, ame-

lyek lehetõvé tették volna a hatékony mûködést. A feltöltést az a tényezõ is nehezí-

tette, hogy a Magyar Honvédség permanens átszervezése elvonta a fejlesztéshez

szükséges anyagi és humánerõforrásokat a feladattól.

További problémaként jelentkezett, hogy az ÖTR-nek a polgári élet oldaláról

érintett szereplõi, a munkáltatók vonatkozásában nem állt rendelkezésre olyan moti-

vációs-támogatói csomag, amely segítette volna a rendszer kiteljesítését, illetve a tar-

talékos szolgálatot vállalók esetében is csak egyes részjárandóságok jelentek meg a

szabályozás rendszerében.

Mindezek összességében azt a hatást eredményezték, hogy az ÖTR nem volt

képes rendszerként felállni és ellátni feladatát. Ez a tény a hadkötelezettség polgáro-

kat terhelõ békeidõszaki kötelezettségének felfüggesztését megelõzõen nem
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1 Megjegyzendõ, hogy a honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 125. § (1) bekezdése a tartalékos

parancsnoki képzés keretében korábban is lehetõvé tette önkéntes jelentkezés alapján a tartalékos

tiszt- és tiszthelyettesi képzést. Ez azonban nem klasszikus értelemben vett önkéntes tartalékosi szolgá-

lat volt, hanem a sorkatonai szolgálatteljesítést váltotta ki.



gyakorolt különösebb hatást az ország katonai képességeire, hiszen a sorkatonai

szolgálatukat töltõkkel, illetve a honvédség állományából tartalékállományba kerü-

lõkkel szükségképpen megoldhatóak voltak az alapvetõ feladatok. A kialakult hely-

zet azonban a jövõre nézve súlyos kockázatot rejtett magában.

A mûködés kézzel fogható problémái 2005-tõl jelentkeztek, amikor a Magyar

Honvédség békeidõszaki személyi tartaléka jogilag és gyakorlatilag is megszûnt

létezni. Ettõl az idõponttól a hadkötelezettség, azon belül a tájékoztatási és bejelen-

tési kötelezettség felfüggesztése a nyilvántartás problémáit, míg a megjelenési és a

szolgálatteljesítési részkötelezettség felfüggesztése a személyi tartalékképzés problé-

máit is egyértelmûvé tette. Mindennél beszédesebb az a tény, hogy a Magyar Hon-

védség 2008 közepén mindösszesen 17 önkéntes tartalékossal rendelkezett, alkal-

mazhatóságuk tényleges katonai képességértéke elenyészõ volt.

Mindezen tényezõkre figyelemmel az Országgyûlés elrendelte a Magyar Hon-

védség ÖTR-ének felülvizsgálatát.

2

Ennek nyomán 2012. január 1-jét határozta meg

a fejlesztés tényleges céldátumának,

3

gyakorlatilag a következõ kormányzati ciklus

idõszakára irányozva elõ az érdemi, költségvetési forrásokat igénylõ fejlesztési fel-

adatokat, 4000 fõben meghatározva az elérendõ önkéntes tartalékos létszámot.

A 2010-ben hivatalba lépõ adminisztráció a tartalékos rendszer fejlesztését új

alapokra helyezte. Lényegesen felgyorsult a rendszer kiépítése, sor került a tartalé-

kos rendszer belsõ differenciálására és a toborzás célcsoportjait is egyértelmûen

körülhatárolták. Elsõ alkalommal vált lehetõvé a tartalékos rendszer fejlesztésére

elkülönített forráskeret biztosítása, illetve számos társadalombiztosítási és adózási

jogszabályváltozás is a rendszer fejlesztésének szolgálatába volt állítható. 2011-ben

megkezdte szolgálatát a közel 2000 fõ önkéntes védelmi tartalékos, míg 2012 január-

jától megkezdõdött a mûveleti tartalékos beosztások feltöltése is. A korábbi 4000 fõs

tartalékos céllétszám 8000 fõre módosult.

A fejlesztési irányok lényegében jóval határozottabbá váltak: célként fogalmazó-

dott meg a korábban hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálatot teljesítõk szak-

mai kompetenciáinak visszaforgatása a tartalékos rendszerbe, valamint a honvéd-

ségi objektumok õrzésvédelmét ellátók tartalékos rendszerbe történõ bevonása. A

tartalékos rendszer fejlesztése a honvédelem területén prioritást kapott.

A rendszer elemei és szervezeti felépítése.

A rendszeresített létszám

Az ÖTR elemekre bontását éppen a fejlesztési célok között elsõdleges prioritást

élvezõ – az önkéntes tartalékosok hadibeosztásain alapuló – a Magyar Honvédség

feladatrendszerének szinte teljes vertikumába, béke idõszakban is bevonható
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2 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról.

3 124/2008. (XII. 3.) OGY határozat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgála-

táról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó

feladatokról.
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tartalék erõ létrehozása indokolta.

4

Szintén a fejlesztés jogi alapjai kialakításakor

határozták meg az alapelvet, miszerint az önkéntes tartalékos hadibeosztásokat a

békében élõ, vagy a különleges jogrendben megalakításra kerülõ katonai szerveze-

teknél kell rendszeresíteni. Ennek fontosságát hangsúlyozza, hogy még napjainkban

is folyik az érvek ütköztetése az önkéntes tartalékosoknak a HM háttérintézményei-

nél vagy éppen más szervnél történõ alkalmazásával kapcsolatban.

Az önkéntes védelmi tartalékos állományt – megfelelõen az alapfeladatának – a

rendelkezésre állási idõszakban fegyveres biztonsági õrként foglalkoztatják a hon-

védségi objektumok õrzés-védelmi feladatai ellátására. Fegyveres biztonsági õrként,

vagy behívásukat követõen tartalékos katonaként más-más szabályrendszer szerint,

de ugyanazt az õrzés-védelmi feladatot látják el, tehát a helyismeret és a szakmai fel-

készültség békében és a rendkívüli jogrendben egyaránt biztosítható. A rendszeresí-

tett létszám 2011 elején 2049 fõ volt, amely az elmúlt idõszakban – az õrzendõ katonai

objektumok számának változásával párhuzamosan – csökkent (jelenleg 1994 fõ).

Az önkéntes mûveleti tartalékos elem – gyakorlatilag a Magyar Honvédség összes fel-

adatába történõ bevonhatósága érdekében – szervezetileg a haderõ integráns része.

A különleges jogrendben megalakítandó szervezetek megjelenése a honvédség
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4 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-

ben bevezethetõ intézkedésekrõl 41. §.

5 Forrás: Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP)

dokumentumai.

1. ábra.

A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének felépítése (2013)
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hadrendjében még inkább kiemelte a tartalékos rendszer fejlesztésének szükségessé-

gét. Az önkéntes mûveleti tartalékos beosztások rendszeresítése megteremtette

annak feltételeit, hogy e szervezetek megalakítása, feltöltése hadkiegészítési szem-

pontból a megfelelõ lépcsõzéssel, normaidõre végrehajtható legyen. 5576 fõs önkén-

tes mûveleti tartalékos létszámot rendszeresítettek, melynek feltöltése a Honvéd

Vezérkar által meghatározott prioritás szerint kezdõdött meg 2012 elején.

Külön önkéntes tartalékos elemként, a honvédek jogállásáról szóló CCV. tör-

vény hatályba lépéséig létezett a címzetes tartalékos kategória. A rendszeresített 375

fõs létszámot nem töltötték fel, a jogi környezet megváltoztatásakor a tárca megszün-

tette a címzetes tartalékos jogviszonyt.

A katonai szervezetek változó igényinek, illetve a rendszeresített önkéntes tarta-

lékos létszám fentebb vázolt változásainak megfelelõen, jelenleg folyamatban van a

rendszeresített önkéntes tartalékos létszám felülvizsgálata.

Létszámgazdálkodás

Az ÖTR újradefiniálása, fejlesztése a jogi alapok és az alapvetõ szabályozók kidolgo-

zása mellett a létszámkeretek feltöltésének azonnali igényével járt együtt. Tekintettel

arra, hogy az önkéntes védelmi tartalékos szerzõdés egyben a megélhetést is bizto-

sító, fegyveres biztonsági õri munkakört is magával vonja, e beosztások feltöltése

2011. év elejére kisebb zökkenõkkel végrehajtásra került. Ezt követõen napjainkig a

fluktuáció kezelésével a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (HM Ei Zrt.) és az állományilletékes katonai szervezetek

a meglévõ létszámot folyamatosan 90% fölött tartják (lásd 2. ábra a következõ oldalon).

Az önkéntes mûveleti tartalékos elem hadi beosztásainak megtervezése, a béke-

idõszaki haderõ-szervezési feladatok kihatásai a hadi szervezeti erõ felépítésére,

valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei felkészültségi szintje, egy várha-

tóan nagy létszámú önkéntes mûveleti tartalékos létszám fogadására és kezelésére

indokolttá tették a szerzõdéskötések és az abból eredõ feladatok egy kézben tartását.

Ez az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:

MH HKNYP) hadi állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzék kiadásá-

val valósult meg.

Annak ellenére, hogy a jogszabályi hátteret már korábban kidolgozták, a felada-

tok végrehajtásának szinte minden mozzanata újabb és újabb problémákat hozott

felszínre, melyek belsõ szabályozók és eljárási rendek kidolgozását tették szüksé-

gessé. Ezek egységes kezelése és értelmezése, adott esetben a szakterületek felé tör-

ténõ kezdeményezése minden esetben igazolta a felelõs katonai szervezet és az ide-

iglenes állományjegyzék rendszer fejlesztésére tett pozitív hatását.

Más jogszabályok ÖTR-re tett hatásai is alakították a 2012. évi önkéntes mûveleti

tartalékos szerzõdéskötések ütemét. Ennek megfelelõen az elsõdleges cél egy, az MH

HKNYP állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzék feltöltése volt,

6
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6 Az ÖTR-be történõ bekerülés rendje szerint az ideiglenes állományjegyzék beosztásaira határozott

idõre szerzõdést kötött tartalékosokat terhelik a jogszabályokban és a szerzõdésben meghatározott

kötelezettségek és élhetnek mindezekbõl eredõ jogaikkal, azonban a végleges beosztásba helyezésre
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amelynek mértéke az elsõ évben meghaladta a 2000 fõt, jelen írás elkészítésének idõ-

pontjában az önkéntes mûveleti tartalékos létszám megközelíti a 3000 fõt (2. ábra).

Már abban az évben megkezdõdtek a katonai szervezetek hadi beosztásába történõ

átszerzõdések, de ennek ütemét több tényezõ (elsõdlegesen a nagy létszámú

Ö4 egészségügyi kategóriába sorolt tartalékos beosztásba helyezési anomáliája) is

lassította.

7

Más jogszabályok ÖTR-re tett hatásai is alakították 2012-ben a szerzõdéskötések

ütemét az önkéntes mûveleti tartalékosokkal. Ennek megfelelõen az elsõdleges cél

egy, az MH HKNYP állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzék feltölté-

se volt.

8

Ennek mértéke az elsõ évben meghaladta a 2000 fõt. A jelen írás elkészítésé-

nek idõpontjában az önkéntes mûveleti tartalékosok létszáma megközelíti a 3000 fõt

(ld. 2. ábra). Már abban az évben megkezdõdtek a katonai szervezetek hadi
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2. ábra.

(forrás: MH HKNYP dokumentáció)

csak az elõképzettségük, kiképzettségük és alkalmasságuk függvényében kerül sor az egyes katonai

szervezeteknél. Az ideiglenes állományjegyzékre történõ szerzõdéskötés gyorsabb beáramlást tesz

lehetõvé és biztosítja, hogy az MH – körültekintõ vizsgálatot követõen – a tartalékos számára a legmeg-

felelõbb végleges beosztást biztosíthassa.

7 A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra

való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a

szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III.

21.) HM rendelet alapján az Ö4-re minõsített alkalmas tartalékos hadmûveleti feladatokra különleges

jogrend bevezetése esetén harcoló beosztásba nem tervezhetõ, adminisztratív és kiszolgáló beosztásba

tervezhetõ. Az e kategóriába soroltak létszáma jóval meghaladta az ilyen jellegû, rendszeresített beosz-

tások számát.



beosztásaiba történõ átszerzõdések, de ennek ütemét több tényezõ (elsõdlegesen a

nagy létszámú Ö4 egészségügyi kategóriába sorolt tartalékos beosztásba helyezési

anomáliája) is lassította.

9

A létszámgazdálkodást az egészségileg, fizikailag vagy pszichikailag alkalmatla-

nok aránya (a vizsgálatokon résztvevõk 5%-a) nem befolyásolta. Megjelentek azon-

ban a „bizonytalanok”, akik száma a tényleges szolgálatra történõ behíváskor ugrás-

szerûen megnövekszik (sok esetben, inkább szerzõdést bontanak, ha be kell

vonulni). Létszámuk nem akadályozza a folyamatokat, de jelzésértékkel bír napja-

inkban is.

A 2013. évben nagyobb ütemben végrehajtott átszerzõdések során jelent meg a

katonai szervezeteknél felajánlott beosztást el nem fogadók csoportja, amely jelenleg

nem éri el a 2%-ot, azonban ennek növekedésével számolhatunk. Ugyancsak párhu-

zamosan növekszik a létszámmal a szerzõdést bontók (így a rendszerbõl kilépõk)

száma, mely jelenleg az összes szerzõdõ 5,5%-a, bár ebbõl 0,3% más jogviszonyt

(önkéntes védelmi tartalékos, szerzõdéses katonai, munkavállalói) kötött a Magyar

Honvédséggel.

10

Rendelkezésre állás, kiképzés, tényleges szolgálat

Az önkéntes tartalékos állomány a rendelkezésre állási idõszak lényegét, ezen idõ-

szak kötelezettségeit megértette. A jelenleg még sem humán sem technikai szem-

pontból nem véglegesen kialakított kapcsolattartási rendszer részben hagyományos

(postai) úton, részben elektronikus levelezés útján mûködik.

A legjellemzõbb téma a behívások elõkészítése, ezen belül a szerzõdött létszám

növekedésével arányosan emelkedõ szolgálathalasztások ügyintézése, a nyilvántar-

tott adatokban bekövetkezett változások és a külföldre távozás bejelentése. Rendel-

kezésre állási díjat (szerzõdéskötés évfordulójakor a mindenkori minimálbér 50%-a)

2013-ban utaltak elõször, ami azt mutatja, hogy a szerzõdött állomány évekre elköte-

lezte magát az ÖTR mellett. A szolgálati járandóságban nem részesülõk számának

növekedésével e kifizetések mértéke is arányosan növekedni fog. Bár az önkéntes
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8 Az ÖTR-be történõ bekerülés rendje szerint az ideiglenes állományjegyzék beosztásaira határozott

idõre szerzõdést kötött tartalékosokat terhelik a jogszabályokban és a szerzõdésben meghatározott

kötelezettségek és élhetnek mindezekbõl eredõ jogaikkal. Végleges beosztásba helyezésre azonban

csak az elõképzettségük, kiképzettségük és alkalmasságuk függvényében kerül sor az egyes katonai

szervezeteknél. Az ideiglenes állományjegyzékre történõ szerzõdéskötés gyorsabb beáramlást tesz

lehetõvé és biztosítja, hogy az MH körültekintõ vizsgálatot követõen a tartalékos számára a legmegfe-

lelõbb végleges beosztást biztosíthassa.

9 A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra

való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a

szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006.

(III. 21.) HM rendelet alapján az Ö4-re minõsített alkalmas tartalékos hadmûveleti feladatokra külön-

leges jogrend bevezetése esetén harcoló beosztásba nem tervezhetõ, adminisztratív és kiszolgáló be-

osztásba tervezhetõ. Az e kategóriába soroltak létszáma jóval meghaladta az ilyen jellegû, rendszeresí-

tett beosztások számát.

10 A szerzõdést bontók elsõdleges indoka a civil élet és az önkéntes tartalékos jogviszony kötelezettségei-

nek (fõleg a béke idõszaki tényleges szolgálat) összeegyeztetésének nehézsége.
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védelmi tartalékosok rendelkezésre állási díjat nem kapnak, azonban éppen a 2013.

évi dunai árvíz bizonyította, hogy a Magyar Honvédség rendelkezésére állnak.

Mindehhez szükséges a jó együttmûködés munkáltatójuk, a hadkiegészítõ parancs-

nokság és állományilletékes katonai szervezetük között.

Ugyancsak ennek az együttmûködésnek az eredménye az önkéntes védelmi

tartalékosok felkészítésére kialakított rendszer. Ez a módszer igyekszik építeni a civil

fegyveres biztonsági õri feladatok és a katonai õrzésvédelem során egyaránt elsajátí-

tandó képességekre, ezzel törekedve a költséghatékonyság fenntartására.

Az önkéntes mûveleti tartalékosok esetében a központi felkészítéseket most már

második éve hajtják végre eredményesen. A katonai képzettséggel nem rendelkezõk

25 napos kiképzéséhez, valamint a katonai alapkiképzésen már korábban részt vet-

tek 10 napos tartalékos felkészítéséhez a kiképzési terv rendszer, valamint a végre-

hajtás okmányrendszere minden ilyen jellegû felkészítést végrehajtó katonai szerve-

zetnél rendelkezésre áll.

A folyamatos logisztikai, infrastrukturális és egyéb kapacitás gondok ellenére a

központi felkészítés az egyik legfontosabb belépõ mozzanata az ÖTR-nek. A szerzõ-

déssel rendelkezõk túlnyomó része (76%) vett részt központi felkészítésen 2012.

évben, melynek hasznosságát még a több mint 30 éves szolgálati múlttal rendelkezõ

önkéntes mûveleti tartalékos állomány nagy része is elismeri. A kiképzési létszá-

mokon is lemérhetõ az önkéntes mûveleti tartalékos állomány összetételének válto-

zása, például 2013. évben a katonai múlttal nem rendelkezõk központi, nyári kikép-

zésén hatszor annyian vettek részt, mint az elõzõ évben. Még egy fontos tényezõ,

hogy ebben az évben a kiképzést szervezõ katonai szervezetek mindegyike már

önkéntes mûveleti tartalékosokat kiképzõként is bevon a feladatok végrehajtásába. A

központi felkészítés természetesen csak az elsõ lépcsõfok, hiszen kiképzési célra a

jogszabályok évente 15 nap lehetõséget biztosítanak az állományilletékes katonai

szervezetek részére.

Az önkéntes mûveleti tartalékosok 2013 januárjától a felkészítésen túl folyama-

tosan teljesítenek tényleges szolgálatot. Számuk gyakran meghaladja a több száz fõt

(ld. 3. ábra). Ideiglenesen tehermentesítik, vagy helyettesítik a hivatásos és szerzõdé-

ses állományt, hiányzó képességeket pótolnak. A rendszer mûködik. Tényleges szol-

gálatuk idõtartama változó, általában néhány héttõl a két hónapig terjed, de nem

ritka a hat hónapos egybefüggõ tényleges szolgálat sem. Jelenlétük hatását a Magyar

Honvédség képességeire egy önálló írásban lenne érdemes bõvebben kifejteni.

Díjazás. A juttatások rendszere

Az ÖTR építése, fejlesztése e területen úgy halad, mintha egy akadálypályát kellene

eredményesen teljesíteni, de az akadályok állandó mozgásban vannak. A jogszabályok

és belsõ rendelkezések körüli kezdeti értelmezési és megalkotási nehézséget az a szak-

mai felfogás okozta, hogy a tényleges szolgálatát töltõ önkéntes tartalékos díjazása és

juttatásai a szerzõdéses és hivatásos állományra vonatkozó szabályok szerint rendez-

hetõk. A gyakorlat azonban kíméletlenül szembesített mindenkit azokkal a helyzetek-

kel, amelyeket másképpen kell kezelni. Ez nem egy látványos folyamat, belsõ egyezte-

tések, véleményütköztetések, majd állásfoglalások, közben a „karaván halad”.

KÁDÁR PÁL–VANYUR TIBOR: Szemelvények a magyar önkéntes tartalékos rendszer múltjáról…



Nemcsak a díjazások és juttatások területén okoz problémát, hogy a feladatok-

ból a legnagyobb terhet viselõ MH HKNYP létszáma (fõleg pénzügyi és személyügyi

területen) a 326 fõs békeidõszakra rendszeresített állományhoz igazodik. Ezzel szem-

ben 2012 õszén több mint 1400 fõ tartalékos volt egy idõben felkészítésen, annak

összes pénzügyi és személyügyi terhével.

Ez is nehezíti az önkéntes tartalékosok szempontjából egyébként is kedvezõtlen

alaphelyzetet, a díjak és juttatások utólagos kifizetését. Az általában családfenntartó

önkéntes tartalékos fõleg az utazási, de elõfordul, hogy az étkezési és szállásköltsége-

ket is megelõlegezi a honvédségnek, melyet a szervezet utólag, a leterheltség miatt

elõfordul, hogy késve térít meg. A szándék a rugalmas ügyintézésre megvan, a hon-

védelmi miniszter pedig támogatta azt hadkiegészítési szakmai javaslatot, hogy az

önkéntes tartalékos a behívóparanccsal a közösségi közlekedési eszközökön ingye-

nesen utazhasson, a költségeket a honvédség megállapodás alapján térítse. A tapasz-

talatok feldolgozása és a rendszer fejlesztésének szándéka folyamatosan tetten

érhetõ.

A toborzás rendszere

Mára a toborzás olyan országos lefedettségû kapcsolati tõkét tud a szakmai munka

mögé állítani, amelynek értéke felbecsülhetetlen és az alacsony végrehajtói létszám

ellenére a kapcsolati rendszer folyamatosan új polgári és állami szervekkel, szerveze-

tekkel bõvül. A toborzás rendszere (melyet többen szeretnek a Magyar Honvédség

létszámhiányáért felelõsnek kikiáltani, pedig évek óta eredményesen produkálja a
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(forrás: MH HKNYP-dokumentáció)
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részére meghatározott feltöltési létszámot) a lehetõ legnagyobb rugalmassággal

kezeli az önkéntes tartalékosok toborzását.

Az önkéntes mûveleti tartalékos állományba beáramló több ezer szolgálati

járandóságban részesülõ volt aktív katona és rendvédelmi állományú a toborzókat

gyakorlatilag 2012. év õszéig az ügyfélszolgálati helyiségekbe „ragasztotta”. Nehogy

azt higgye bárki, hogy ez nem igazi toborzómunka. Nagyon megterhelõ idõszak volt

ez, rengeteg csoportos és egyéni tájékoztatóval, és persze „állni a sarat” a záporozó

kérdésekkel szemben, türelmesen meghallgatni a „bezzeg az én idõmben…” kez-

detû történeteket. Lelkileg el kellett tudni viselni ennek az állománynak mindazon

akcióit és reakcióit, amelyek vélt, vagy valós sérelmeikbõl eredtek.

2012 õszén a toborzási fõ célcsoport módosítására volt szükség. Ennek egyik oka,

hogy a szolgálati járandóságban részesülõk elsõ félévhez mért, tömeges beáramlása

megszûnt. A másik, hogy a rendszer újjáépítésének teljes idõtartama alatt célszerû-

nek tartjuk egyensúlyban tartani a különbözõ korosztályok részvételét. Ennek meg-

felelõen a 18. életévüket betöltött közép- és felsõoktatásban résztvevõ fiatalokat állí-

tottuk a toborzás elsõdleges célcsoportjává. A 2012 õszétõl alkalmazott új módszerek

2013 elsõ félében váltak igazán intenzívvé. A középiskolákkal hagyományosan jó

kapcsolatok mellett az együttmûködés rendszerének kidolgozása a felsõoktatási

intézményekkel, toborzó pontok mûködtetése, közös rendezvények, gólyatáborok.

A Debreceni Egyetemmel régóta fennálló kitûnõ összefogás mellé olyan felsõoktatási

intézmények deklarálták együttmûködésüket, mint a Szegedi Tudományegyetem, a

Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, vagy a fõiskolák Baján és Szolnokon.

Mindezeknek is köszönhetõen a 30 év alatti önkéntes mûveleti tartalékosok aránya

az elsõ évi 1–2%-ról a férfiaknál 8,5, a nõknél 22%-ra nõtt.

Munkáltatói támogatás és kompenzáció

Elõdeinktõl megtanultuk, hogy ez a magyar ÖTR „Achilles-sarka”. Az ÖTR felülvizs-

gálatának, majd az azt követõ jogi környezet kidolgozásának idõszakában ennek

megfelelõ hangsúllyal kezelte a tárca ezt a témát. Komoly siker és mûködési alap a

szabályozók hatályba lépése.

11

A kompenzáció léte kifejezetten pozitív hatást gyako-

rol a rendszer építésére és a napi, gyakorlati tevékenység végrehajtására. Jelenleg

több mint 500 munkáltatóval van megállapodása a Magyar Honvédségnek. A rend-

szer kompenzációs része tehát mûködik. 2012-ben a kompenzáció meghaladta a 9

millió forintot, 2013. évben pedig már több mint 7 millió forintot utalt át a tárca a

tényleges szolgálatot töltõ önkéntes mûveleti tartalékos után járó munkáltató kom-

penzációként a honvédséggel megállapodást kötött munkáltatóknak.

Ennek ellenére – figyelembe véve a NATO Nemzeti Tartalék Erõk Tanácsában

végzett szakmai munka tapasztalatait – éppen ezen a téren érezhetõ leginkább a

továbblépés szükségessége. Tekintettel az önkéntes tartalékos szolgálat jellegére, a tar-

talékos számára a kiemelten fontos három szegmens (család – munkahely – tartalékos

KÁDÁR PÁL–VANYUR TIBOR: Szemelvények a magyar önkéntes tartalékos rendszer múltjáról…

11 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót

megilletõ támogatásokra vonatkozó szabályokról.



szolgálat) balansza kulcskérdés. Jelenleg azokat a munkáltatókat érjük el, amelyeket

a tartalékos bejelent részünkre. Van azonban egy másik út, amelyen éppen csak elin-

dultunk (közoktatási intézmények, felsõoktatási intézmények egy részét, Békéscsaba

város önkormányzatát és Szolnok város egyes munkáltatóit szólítottuk meg). A vízió:

minden munkáltatót elérni, meggyõzni, hogy vegyen részt a honvédelemben, a tarta-

lékos-rendszerben, büszkévé tenni, hogy részese lehet ennek a nagyon fontos rend-

szernek és rajta keresztül, már az õ támogatásával meggyõzni a munkavállalóit is az

aktív részvételrõl. Az ezen a téren nagyobb tapasztalattal rendelkezõ országok a had-

erõ és a munkáltatók (több esetben az oktatási intézmények és civil szervezetek)

együttmûködését a legmagasabb szintrõl irányítják és koordinálják.

A dolgok jelenkori természeténél fogva a munkáltatók megnyeréséhez, bevoná-

sához azokban az országokban fõleg, ahol maga a honvédelem ügye még nem ele-

gendõ hívó szó, szükség van és lesz az abban résztvevõk helyi és országos szintû ösz-

tönzésére a rendszeres párbeszéddel, programokkal („Bosslift”), elismerésekkel

(díjak, apró helyi vagy országos elismerések, Employer Recognition and Award

Program).

12

Mindezeket tekintve az ÖTR fejlesztéséhez, annak hosszú távú és stabil

mûködéséhez a továbblépés stratégiai fontosságú.

Az önkéntes tartalékosok által végrehajtott fõbb feladatok

Az ÖTR fejlesztése, a mûködését szabályozó jogi alapok, belsõ rendelkezések megte-

remtése és az elõzõekben tárgyalt tényezõk hatására, valamint az önkéntes védelmi

tartalékosok 2011. évi, illetve az önkéntes mûveleti tartalékosok 2012 évi tömeges

szerzõdtetésével gyakorlatilag már az elmúlt évben rendelkezésre állt minden felté-

tel egy teljes vertikumában mûködõ ÖTR-hez. Ennek természetesen egyik legfonto-

sabb tényezõje, hogy már 2012-ben elkülönített összeget fordíthatott az ÖTR-re a

Magyar Honvédség. Természetesen itthon és külföldön a tartalékos rendszer mûkö-

dõképességének legkomolyabb fokmérõje, hogy a tartalékosok milyen feladatokban

vesznek részt.

Ahogyan az elõzõekben már kifejtettük, az ÖTR-ben a mûködés alapfeltétele a

kiképzés és felkészítés biztosítása. Tekintettel arra, hogy a szerzõdést kötöttek egy

része magas szintû katonai képzettséggel és több évtizedes katonai tapasztalattal

rendelkezett, néhány esetben a tényleges alkalmazás megelõzhette az egységes fel-

készítést. A felkészítésen túl 2012. évben az Alapos Bázis 2012 és a Feltöltés 2012 gya-

korlatok nyújtottak lehetõséget az önkéntes mûveleti tartalékosok alkalmazására. A

két gyakorlat keretében több száz önkéntes mûveleti tartalékost hívtak be. Aktivitá-

suk érintette a katonai igazgatás és védelmi igazgatás, az új mûveleti vezetési rend-

szer és az alegység szintû harcászati feladatok végrehajtását.

A tárgyévi felkészítések végrehajtása mellett 2013. év elején megkezdõdött az

önkéntes mûveleti tartalékosok rendszerszerû, békeidõszaki tényleges szolgálata.

Mindez azt jelenti, hogy a feladatok függvényében a katonai szervezetek terve és
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12 A munkáltatónak betekintést nyújt munkavállalója katonai tevékenységébe. Ez lehet csapatlátogatás,

gyakorlatok megtekintése, külföldi missziók meglátogatása.
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igénye alapján az MH HKNYP folyamatosan biztosítja az önkéntes mûveleti tartalé-

kosok behívását és átadását a katonai szervezetek részére, akik a tényleges állo-

mányba vételt követõen alkalmazzák õket – a fejlesztés során elfogadott elvek szerint

– a Magyar Honvédség valamennyi feladatának végrehajtása során.

Önkéntes mûveleti tartalékosok részvételével történik meg a védelmi igazgatás

rendszerének újjászervezése, a tartalékosok közremûködnek katonasírok felmérésé-

ben, a toborzásban, doktrínákat fordítanak, részt vesznek az arzénmentes ivóvíz-el-

látás feladataiban, technikai eszközöket tartanak karban és hoznak mûködõképes

állapotba. Kiképzõként részt vesznek az önkéntes tartalékosok magyar és külföldi

katonák felkészítésében.

A 2013. évi dunai árvízi védekezés során már nem csak a Magyar Honvédségen

belül, hanem az árvízi védekezésben részt vevõ állami szervek, társadalmi szerveze-

tek és önkéntesek, valamint a védekezést mindvégig figyelemmel kísérõ média

jóvoltából a magyar társadalom elõtt is nyilvánvalóvá vált, hogy az ÖTR mûködõké-

pes és komoly erõt képvisel. Rendkívüli helyzetben, nem hagyományos módszere-

ket alkalmazva eredményesen történt meg a tartalékosok behívása. Ennek köszön-

hetõen néhány nap alatt több mint 1400 önkéntes tartalékos (köztük közel 300

önkéntes védelmi tartalékos) állt készen az árvízi védekezésben történõ részvételre

és jelentõs részük az elsõdleges beavatkozó erõkkel együtt került alkalmazásra. Az

önkéntes tartalékosok nemcsak a gátakon, hanem a különbözõ vezetési szinteken,

köztük a védelem igazgatás helyi és területi szerveinél is kimagaslóan teljesítették

feladataikat. Ahogy a politikai és a katonai vezetés értékelte, az „… ÖTR helytállt az

elsõ éles bevetésén”.

Bizonyítva, hogy az ÖTR valóban szerves része a Magyar Honvédség feladatai

végrehajtásának – újabb mérföldkövet teljesítve – az elsõ önkéntes mûveleti tartalé-

kos jogviszonyú fõtiszt elindult külföldi missziója teljesítésére. Megnyitva ezzel azt a

folyamatot, amely a nemzetközi katonai szintéren az egyik legkomolyabb értékmé-

rõje egy tartalékos rendszer mûködésének.

Az ÖTR társadalmi elfogadottsága

Meggyõzõdésünk és külföldi tapasztalatok is bizonyítják, hogy az ÖTR hosszú távú,

eredményes mûködéséhez elengedhetetlen annak társadalmi elfogadottsága, még

inkább a társadalmi beágyazódása.

Ennek a folyamatnak a kezdõ lépésein van csupán túl a rendszer. Amit eddig

elért, hogy egyre többen ismerik, van politikai és katonai szakmai támogatottsága. A

jelentkezõ munkavállalón keresztül képbe kerülõ munkáltatók túlnyomó többsége

támogatja a munkavállaló önkéntes tartalékos szerepvállalását. A fiatal korosztályok

megismertetése a honvédelem alapjaival, az oktatás, szakkörök és egyéb szervezett

tevékenységek során egyre több honvédelmi ismeret közvetítése mind azt a célt szol-

gálják, hogy a társadalom ne kívülrõl szemlélje és próbálja megérteni, hogy vajon mi

az a honvédelem, hanem legyen alapvetõ társadalmi érték a honvédelmi feladatok-

ban történõ részvétel és e tevékenységek támogatása. Mindezek miatt fontosak az

önkéntes tartalékos rendszer számára az egyre nagyobb számban jelentkezõ, katonai

múlttal nem rendelkezõ állampolgárok. Motivációjuk szerteágazó, sokan ki akarják
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próbálni magukat, sokan gyermekkori álmukat valósítják meg az egyenruha viselé-

sével, sokan pedig a katonai karrier ugródeszkájának tekintik a tartalékos jogvi-

szonyt.

* * *

Áttekintve a fentebb leírtakat, nem marad más hátra, mint a fejlesztés további lépése-

irõl ejtenünk néhány szót.

A rendszer mára olyan komplexitást és feltöltöttséget ért el, amelyben bármi-

nemû fejlesztési irányváltásnak komoly, hosszabb távon meghatározó következmé-

nyei lehetnek. Erre és az eddigi eredményekre is figyelemmel a honvédelmi vezetés

nem tervez alapvetõ irányváltást a rendszer felépítésében és a fejlesztésben.

Az elsõdleges cél: a mûködõ rendszer finomhangolása és a célként megfogalma-

zott 8000 fõs létszámkeret feltöltése. Ez önmagában is jelentõs kihívás, hiszen a 8000

státusz elsõdleges toborzási célcsoportja, a korábban katonai szolgálatot teljesítettek

csoportja kimerülni látszik. Újabb ösztönzõ elemek bevezetése vagy további célcso-

portok bevonása nélkül kevéssé valószínû a látványos létszámnövekedés. A rend-

szer utánpótlásának lehetséges bázisát adhatják a felsõoktatási intézmények hallga-

tói és a középiskolai tanulmányaikat befejezõ fiatalok, akik nem kívánják élethivatás-

ként választani a katonai pályát, azonban valamilyen módon szeretnének közremû-

ködni a haza fegyveres védelmi feladataiban.

A fejlesztés feladatai sorában kiemelt jelentõséggel bír az eddig elvégzett tevé-

kenység értékelése, tapasztalatainak feldolgozása. Ennek elvégzése azért fontos, mert

ennek hiányában minden további döntés ötletszerû és szakmailag megalapozatlan

lenne. Ennek keretében feladatként jelentkezik a fejlesztés elmúlt két évében kialakí-

tott állománytáblák felülvizsgálata, a meglévõ tartalékos állomány diszlokációjának és

szakmai elosztásának tökéletesítése. Indokoltnak látszik a tartalékosok rendszerszerû

bevonása az MH katonai szervezetein túl a HM és annak háttérintézményei munká-

jába is – tartalékra ugyanis a honvédség egészében szükség van.

Szükséges továbbá külön is vizsgálni a tartalékosok évente kéthavi folyamatos

igénybevételének hatásait és indokoltságát, összefüggését a haderõ évek óta fennálló

békelétszámhiányával. Lehet-e, megengedhetõ-e a létszámhiány ilyen eszközökkel

történõ kezelése, vagy ez csak átmenetileg enyhíti a problémát, rendszerszerûen

nem oldja meg azt? Meg kell vizsgálni, hogy a tartalékos munkáltatói kompenzációs

rendszer nyújtotta szolgáltatás elegendõ védelmet biztosít-e a tartalékos szolgálatot

vállaló munkavállalóknak, elégségesek-e a társadalmi elfogadottságot erõsítõ egyéb

intézkedések? Milyen újabb kommunikációs lehetõségek vannak a toborzási célcso-

porthoz való eljutás mellett a munkaadókkal való kapcsolat felvételére, fenntartására?

Nem megkerülhetõ a tartalékos kiképzés gyakorlati tapasztalatainak feldolgo-

zása sem. A rendszer immár két éves múlttal rendelkezik e területen, azonban a

toborzási célcsoport kiterjesztésével valószínûsíthetõen eltérõ elvek mentén kell

megszervezni az állomány felkészítését. Szükséges a jövõben a tartalékos tiszt- és

altisztképzés rendszerének megalapozása, a továbbképzések struktúrájának áttekin-

tése, fejlesztése.

A 2013. évi árvíz arra is lehetõséget biztosít, hogy a tartalékosok tényleges igény-

bevételének tapasztalatait is feldolgozzuk. Megfelelõ-e a felkészítés rendszere, a
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behívás szabályai, a biztosított felszerelés? Szükséges-e a hadkiegészítési vagy a

vezetési rendszer korrekciója a tartalékosok igénybevételének tapasztalatai alapján?

Okozott-e tényleges munkahely-vesztést bármely tartalékosnál a nem tervezett és

elõre nem jelzett behívás?

A tartalékosok külföldi alkalmazásának megkezdését és az elsõ tapasztalatok fel-

dolgozását követõen, érdemesnek látszik egy alaposabb vizsgálat elvégzése és javas-

latok megfogalmazása, amelyek lehetõvé tehetik a tartalékosok képességeinek

missziós feladatokba, nagyobb létszámban történõ bevonását. Meg kell vizsgálni,

hogy a tartalékos rendszer mûködtetésében kulcsszerepet betöltõ MH Hadkiegé-

szítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság állománya és eszközei elégségesek-e a

feladat ellátásához. Célszerûnek látszik egy szélesebb körû, tárcán belüli és kívüli fel-

mérés elvégzése is, amely a szakmai és össztársadalmi metszetet mutathat a tartalé-

kos rendszer tényleges megítélésérõl, az azzal kapcsolatban jelentkezõ igényekrõl,

elvárásokról. Ez utóbbi jelentõsége azért is kiemelkedõ, mert a tartalékos rendszer

fejlesztése nem lehet önmagáért való feladat. A rendszert nem önmagáért fejlesztjük,

hanem az ország védelmi képességeinek erõsítése érdekében a legjobb választ kíván-

juk megadni a szakmai kihívásokra és a legmesszebbmenõkig meg kívánjuk találni

az összhangot a szakmai szükségszerûség és a társadalom elvárásai között.
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Tisztelt Szerzõink!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Hadtudomány címû folyóiratban megjelenõ tanul-

mányokat lektoráltatjuk. Tervezett megjelenésrõl igazolást csak abban az esetben

adunk ki, ha elkészült a dolgozat megjelenését két lektor szakvéleménye is támogatja.

Folyóiratunk zökkenõmentes szerkesztése, megjelentetése érdekében kérjük, hogy:

– a közleményeket elektronikus levél mellékleteként, Word- vagy

RTF-formátumban szíveskedjenek eljuttatni szerkesztõségünkbe

(hadtudomany@freemail.hu);

– a kézirat teljes terjedelme ne haladja meg a 25–30 ezer karaktert;

– a tanulmányhoz legfeljebb 15 elemet tartalmazó irodalomjegyzéket csatoljanak;

– amennyiben mondandójukat ábrákkal (térképrészletekkel, grafikonokkal stb.) kí-

vánják szemléltetni, azt magyar nyelvû illusztrációkkal tegyék;

– a szövegben akkor is tüntessék fel minden illusztráció forrását (interneten való

elérhetõségét, letöltésének idõpontját stb.), ha azok a szerzõ saját alkotásai;

– az illusztrációk színdinamikájának megválasztásánál vegyék figyelembe, hogy a

folyóirat fekete-fehér nyomású;

– a publikációhoz csatolják a közlemény címét, kulcsszavait, továbbá az írás legfel-

jebb 300–300 karakter terjedelmû tartalmi kivonatát magyar és angol nyelven!

Küldeményükhöz mellékeljék a szerzõ adatait (név, tudományos fokozat, rendfokozat,

munkahely, elérhetõség)!

A szerkesztõbizottság fenntartja magának a döntés jogát arról, hogy a közlemény a fo-

lyóirat nyomtatott vagy az elektronikus változatában jelenik meg.

Fel nem használt kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza.

a szerkesztõbizottság


