„Angyalbőrben minden kicsit más…”
A fenti dalrészlet sok embernek ismerősen csenghet, hiszen a magyar televíziózás
történetének egyik legkedveltebb sorozata volt a sorkatonai szolgálatukat töltő fiatalok
kalandjait bemutató alkotás. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy tíz évvel az utolsó
sorkatona leszerelését követően is bárki kipróbálhatja magát a Magyar Honvédség
kötelékében.
Az iskolában rendszeres „vendégek” a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai.
Jelenlétük nem meglepő, a honvédség mára a munkaerőpiac jelentős tényezőjévé lépett elő,
hiszen a sereg rendkívül széles körben kínál munkalehetőséget az ország egész területén.
Emellett létezik egy olyan szolgálati forma is, amely kiváló lehetőséget nyújt a civil
embereknek arra, hogy kipróbálhassák az egyenruhások világát. Ez pedig nem más, mint az
önkéntes műveleti tartalékos rendszer, amely egyre népszerűbb a fiatalok körében.
Szép Tamás századost, az iroda vezetőjét kértük meg arra, hogy beszéljen nekünk az önkéntes
tartalékos rendszerről.
„Amit nagyon fontos kiemelni, hogy az önkéntes tartalékos rendszer nyitott, bárki
jelentkezhet, aki egyrészt szeretne részt venni a honvédelmi feladatok végrehajtásában,
másrészt kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja magát egy civil ember számára ma már nem
annyira ismert világban. A műveleti tartalékosok civil munkájuk, illetve iskolai
kötelezettségeik ellátása mellett önként vállalják, hogy a Magyar Honvédség rendelkezésére
állnak és a behívást követően tényleges katonai szolgálatot teljesítenek, amelyért
természetesen megfelelő anyagi juttatást kapnak. Az önkéntes műveleti tartalékosok a Magyar
Honvédség valamennyi feladatába bevonhatók, a törvényi szabályozás háromévente hat
hónap szolgálatot tesz lehetővé. A tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére a kiképzéseket
és a katonai szolgálatot a nyári hónapokra tervezzük.”
Azok az önkéntes műveleti tartalékosok, akik nem rendelkeznek katonai múlttal, a tényleges
katonai szolgálatukat megelőzően alapkiképzést kell teljesíteniük. Ez első hallásra talán kicsit
ijesztőnek tűnhet, de a százados szerint pont ez az egyik olyan érv, ami vonzóvá teszi a
tartalékos rendszert.
„A katonai előképzettséggel nem rendelkezők a szerződéskötésüket követően egy 25 napos
alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, amely általában július közepétől augusztus elejéig
tart. A rendszer népszerűségét mutatja, hogy a tavalyi és az azt megelőző évben is száz fölött
volt a kiképzendő hölgyek és urak létszáma. A kiképzésen a rövid elméleti ismeretek
elsajátítását követően rengeteg élvezetes, ugyanakkor hasznos gyakorlati dolgot tanulnak meg
a részvevők. Azok, akik már részt vettek ezen az elmúlt években, egyöntetűen azon a
véleményen voltak, hogy az ott megszerezett élmények és tapasztalatok sehol máshol nem
élhetők meg. Gondolok itt például a lőkiképzésekre, a kézigránátdobásra, a harcászati- és a
robbantás foglalkozásokra, a túlélési ismeretek elsajátítására, illetve már maga az egyenruha
viselése is egy olyan érzés, ami egy civil ember számára nem hétköznapi.”
Aki szeretne csatlakozni a tartalékos rendszerhez, Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt
található toborzó irodában teheti ezt meg, ahol részletes tájékoztatást kaphat a jelentkezés
feltételeiről, illetve a felvétel menetéről egyaránt.
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