MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

Tájékoztató önkéntes tartalékos katonák részére
Hatályos jogszabályok
o A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Hvt.)
o A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (továbbiakban: Hjt.)
o A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII.12.) HM rendelet (továbbiakban: Vhr.)
o A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (IV.22.) HM rendelet
o Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet
Önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó szabályok
A Hjt.14. § (1) bekezdése alapján „a felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a szolgálati viszony létesítése, módosítása vagy megszüntetése,
valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges”.
A Hjt. 212. §. (3) bekezdése alapján „az önkéntes tartalékos katona önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban
teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet jogszabályban és a felek által kötött szerződésben meghatározott
kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg”.
Az ÖT beosztásra történő felkészítésre – első alkalommal legfeljebb 25 napra (előképzettség szerint differenciáltan), ezt követően évente legfeljebb 15 napra hívható be.
Beosztásra történő felkészítésen kívül – 3 évente összesen legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatteljesítésre hívható
be. Ez az időtartam az ÖT beleegyezésével meghosszabbítható. (Hjt. 216. §)
A beosztásra történő felkészítés időtartama a tényleges szolgálatteljesítés időtartamába nem számítható be.
A tényleges szolgálatteljesítés a bevonulási időponttól a tényleges szolgálatból történő elbocsátásig tart.
Munkáltatói jogkört gyakorló: a munkáltatói jogköröket annak a honvédelmi szervezetnek az állományilletékes parancsnoka gyakorolja, amelynek állománytáblájában, munkaköri jegyzékében az önkéntes tartalékos szerződésben meghatározott szolgálati beosztás rendszeresítve lett. (Vhr. 238. §)
Az önkéntes tartalékos katona (továbbiakban: ÖT) tényleges szolgálatteljesítését behívóparancs vagy bevonulási parancs rendeli el. (Vhr. 248. §)
A behívóparancsot a központi katonai igazgatási szerv parancsnoka, a bevonulási parancsot – a bevonulási parancs
közlését követően - az önkéntes tartalékos tölti ki.
Az ÖT a bevonulási parancsot önkéntes tartalékos szolgálati viszonyának fennállása ideje alatt köteles megőrizni.
(Vhr. 245. §)
Önkéntes tartalékos katonák járandóságai
1.) alapilletmény
o az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára illetményként a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási
osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményre jogosult. (Hjt. 219. § (1) bekezdés)
o A szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona („szolgálati járandóságban részesülő
személy: az a személy, akinek nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot folyósítanak,
vagy akinek a nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetik”)
tényleges szolgálatteljesítése évente
- a 60 napot nem haladja meg, akkor illetményre nem jogosult,
- a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó időtartamra az önkéntes tartalékos katonát a
személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetményként az irányadó időszakra
vonatkozó, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított, Hjt 219. § (1) bekezdés
szerinti illetményének és szolgálati járandóságának különbözete illeti meg. (Hjt. 219. § (2) bekezdés)
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2.) rendelkezésre állási díj, szerződéskötési díj
o A szolgálati járandóságban részesülő ÖT nem jogosult szerződéskötési díjra, illetve rendelkezésre állási díjra.
A szolgálati járandóságban nem részesülő ÖT jogosult szerződéskötési díjra, illetve rendelkezésre állási díjra.
(Hjt. 219. § (4) bekezdés)
o A rendelkezésre állási díj, és a szerződéskötési díj kifizetése a 7/2015. (VI.22.) HM rendelet alapján történik.
o Rendelkezésre állási díj:
- leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó napjáig kell kifizetni.)
- A szolgálathalasztás esetén a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj – a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső – időarányos összegben jár.
- Mértéke: önkéntes műveleti tartalékos (minimálbér 150 %-a)
önkéntes védelmi tartalékos (nem jár)
önkéntes területvédelmi tartalékos (minimálbér 100 %-a)
- Minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján 2018. január 01-jétől 138.000 forint
o Szerződéskötési díj:
- Szerződéskötési díjat a szerződés aláírását követő negyedik hónap 5. napjáig kell kifizetni.
- Mértéke: önkéntes műveleti tartalékos (nem jár)
önkéntes védelmi tartalékos (honvédelmi illetményalap 45 %-a)
önkéntes területvédelmi tartalékos (honvédelmi illetményalap 75 %-a)
- Honvédelmi illetményalap: 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetése alapján 2018. január 01-jétől 43.110 forint.
o Az önkéntes tartalékos katona illetményéről, szerződéskötési díjáról és rendelkezésre állási díjáról írásban lemondhat.
3.) laktanyai elhelyezés (szállás)
Az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának hatáskörébe tartozik. Tájékoztatást az állományilletékes katonai szervezetnél kérhet.
4.) térítésmentes élelmezési ellátás
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII.8.) HM rendelet alapján I. számú élelmezési
norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosult a tényleges szolgálatot teljesítő
önkéntes tartalékos katona – kivéve a napi munkába járókat, illetve hétvégi hazautazókat –, ha szolgálati helye
az állandó lakhelyével, vagy tartózkodási helyével nem esik egybe. Napi munkába járás, illetve hétvégi hazautazás esetén a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a szolgálati helyén tartózkodás idejére
eső főétkezésre jogosult. Az állandó lakhelyével, vagy tartózkodási helyével azonos helyőrségben tényleges
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a szolgálatteljesítés idejére eső főétkezésre jogosult.
5.) ruházati ellátás
A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX.16.) HM rendelet alapján alapfelszerelési ruházati illetményre („Az
alapfelszerelési ruházati illetmény egyszeri alkalommal járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy
az igényjogosult a próba idejének leteltét követően rendelkezzen mindazon egyenruházattal, ami a szolgálati
feladata ellátásához szükséges.”) jogosult az ÖT a beosztásra történő felkészítés megkezdésének napjától. A
tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére az alapfelszerelési cikkeket az aktuális – nyári, téli, vagy átmeneti – öltözeti időszaknak megfelelően kell biztosítani
6.) egyes szociális ellátások
Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet értelmében
kérelmére, a tényleges szolgálatot teljesítő ÖT egyes szociális támogatásokat igényelhet. (parancsnoki segély,
magasabb parancsnoki segély)
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7.) egyes utazási költségeinek megtérítése
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet alapján történik.
o A bevonulás és a szolgálatból történő elbocsátást követő hazautazás napján:
- helyközi utazás közösségi közlekedési eszközök legalacsonyabb komfortfokozatú menetrend szerinti
járatain, csak a kedvezmény nélküli (egyéb más jogcímen pl.: hallgatóként megillető utazási kedvezmény nem vehető igénybe) díjszabás szerinti összeg 100%-a számolható el.
- Az állományilletékes parancsnok különösen indokolt esetben engedélyezheti az utazáshoz magántulajdonban levő saját személygépkocsi (saját vagy házastársa tulajdonában lévő, vagy általuk zárt
végű, pénzügyi lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi) használatát és a költségek elszámolását is.
- Az elszámolás okmányai:
 MÁV, VOLÁN közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén:
1.) utazási költségről szóló számla (egyszerűsített számla);
2.) személyi menetlevél (az állományilletékes katonai szervezet tölti ki a bevonulást követően);
 saját gépjármű igénybevétele esetén:
1.) „Kérelem” a munkába járási költségtérítés megállapításához;
2.) A „Kérelem” pozitív elbírálása esetén „Kétoldalú megállapodás” az állomány illetékes
katonai szervezet parancsnoka, és az önkéntes tartalékos katona között;
3.) Forgalmi engedély másolata;
4.) Teljeskörű Casco kötvény másolata;
5.) Kötelező felelősség biztosítás kötvény másolata;
6.) Igazolás a Casco és a kötelező felelősség biztosítás befizetéséről a tényleges szolgálatteljesítés időszakában (csekk, vagy folyószámlán történő utalás esetén a folyószámla kivonata);
3.) Személyi menetlevél (az állományilletékes katonai szervezet tölti ki a bevonulást követően););
7.) Saját gépjárművel történő igénybevétel esetén a kiküldetési rendelvényben feltüntetett
km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság
által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség
alapulvételével kiszámított összeg kerül kifizetésre.
 Az egyszerűsített számlát az önkéntes tartalékos állományilletékes katonai szervezete
nevére és címére kell kiállítani.
o Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat alatt:
- a tényleges szolgálatteljesítés helye – lakóhely között - munkába járással kapcsolatos helyközi utazás
költségei napi vagy hétvégi munkába járás és hazautazás esetén 86 %-os mértékben számolhatók el.
- Az állományilletékes parancsnok személygépkocsi használatot is engedélyezhet. Az elszámolás a 15
Ft/km normaköltség figyelembevételével történik.
- Az elszámolás okmányai:
 Kérelem, a munkába járási költségtérítés megállapításához (19/2013. (IX. 6.) HM rendelet),
mely alapján kerül a munkába járási költségek parancsban történő engedélyeztetése.
 MÁV, VOLÁN közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén: menetjegy vagy bérlet leadása szükséges.
 Szolgálati jegy
 Jelenléti ív másolat
- A munkába járási költségek elszámolása, havonta vagy ha tényleges szolgálatteljesítési ideje egy hónapnál kevesebb, akkor a tényleges szolgálatteljesítés utolsó napján, szolgálati jegyen történik. A kérelem és a szolgálati jegy a bevonulás napján a személyi menetlevéllel együtt kerül átadásra.
- Munkába járás céljából helyi közlekedési bérlet leadása nem lehetséges.
o Szolgálati kiküldetés (vezénylés) ideje alatt – amennyiben a munkavégzés helye eltér a szolgálati helyétől és a
lakhelyétől, tartózkodási helyétől:
-

megegyezik a bevonulás és a szolgálatból történő elbocsátást követő hazautazás napján leírtakkal az
alábbi különbséggel:
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-

A kiküldött részére meg kell téríteni a szolgálati kiküldetés teljesítésével összefüggő, indokolt utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségeit, így különösen az utas és poggyászbiztosítás, a komphasználat, az autópálya-használat, a parkolás költségeit.

-

Közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a kiküldött részére meg kell téríteni a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is - ha azt az adott viszonylaton történő utazás
esetén a közlekedési társaság kötelezően felszámítja – valamint a tiszti állománycsoportba (ÖT
rendfokozata alapján) tartozó önkéntes tartalékos katona közlekedési eszköznél magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a pótjegy-, helyjegy-köteles közlekedési eszközt –
igénybevételét is engedélyezni kell. Az ezen kiküldöttekkel együtt szolgálati kiküldetést teljesítő
személy részére a magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz igénybevétele szolgálati érdekből
felmerült indokolt esetben engedélyezhető.

o A tényleges elszámolást, és az utazási költségtérítés utalását az állományilletékes katonai szervezet pénzügyi
szerve hajtja végre. A számlák kifizetése azok parancsba tételét követően bankszámlára történő átutalással történik, ennek hiányában lakcímre történő postai utalással lehetséges. Amennyiben az elbocsátás napjára szóló
menetjegy előre nem váltható meg, az arról szóló számlákat az elszámolás érdekében postán kell megküldeni
az állományilletékes katonai szervezet részére elbocsátást követő 30. napig
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény alapján:
A szolgálati járandóság összegét úgy kell meghatározni, hogy a szolgálati nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a
személyi jövedelemadó mértékével. A szolgálati járandóság összege nem csökkenthető, ha a jogosult önkéntes
tartalékos szerződést – ide nem értve a honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott, területvédelmi
feladatok ellátására irányuló önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítésére irányuló szerződést – kötött, a szerződés megkötését követő hónap első napjától a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjáig.
Ügyfélszolgálati Rendszer (továbbiakban: ÜSZR) használata
o A rendszer használatához felhasználói név, és jelszó szükséges. A felhasználói név a HM KGIR által minden
ÖT részére postázásra került. Ez alapján kell először a rendszerbe belépni. A belépés során felmerülő problémák esetén a HM KGIR Call Center (Tel.: +36(1)236-2400) tud segítséget nyújtani.
o A behívóparancs továbbítása, illetve a bevonuló parancs közlése pdf. formátumban az ÜSZR rendszeren keresztül, és eredetben postai úton történik.
o A rendszer lehetőséget biztosít személyes adatok, adatváltozások (lakcím, személyigazolvány szám, jogosítvány stb.) bejelentésére.
o Szolgálathalasztások kérelmezésére.
A gördülékenyebb ügyintézés, az ügyintézési idő meggyorsítása érdekében javasoljuk az ÖT állomány részére az
ÜSZR rendszer használatát.
A tényleges szolgálatteljesítésre az alábbi felszereléseket hozza magával:
o
o
o
o

személyi okmányai (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító, jogosítvány)
szabadidő ruházat,
tisztálkodó felszerelés,
alsónemű, zokni, és papucs.

A behívása során egyéb célszerű felszerelési eszközökről az állományilletékes katonai szervezete ad felvilágosítást.
Budapest, 2018.02.01.
P.H.

Szűcs Imre ezredes
parancsnok

