
İrségváltás a laktanyáknál 

Szentes - Civilek helyett önkéntes katonák védik januártól a magyarországi 
laktanyákat. Szentesen több nyugdíjazott katonát hívtak vissza, de azok a civilek 
is maradhattak szolgálatban, akik vállalták, hogy esküt tesznek angyalbırben. 

İrségváltás történt: már nem civilek védik a 
katonákat Magyarországon. 57 katonai objektum 
bejáratát, így a szentesi és a hódmezıvásárhelyi 
laktanya kapuját is fegyveres védelmi tartalékosok 
ırzik januártól. A változás szembetőnı, hiszen a 
fekete overallos biztonsági ırök helyett katonaruhába 
bújt önkéntesek fogadják az érkezıket, derekuknál 
gumibot és oldalfegyver, hajtókájukon pedig – 
beosztástól függıen – egy, két vagy három csík 
díszeleg. 
 
– Az elsı hívó szóra jöttünk – mondta lapunknak Rozsi 
Csaba, aki az ırség parancsnoki teendıit látta el tegnap Szentesen, a 37. II. Rákóczi 
Ferenc Mőszaki Ezrednél. A 39 éves férfi 18 évi hivatásos katonai szolgálat után, 2007 
végén vonult nyugdíjba. Az elmúlt idıszakban hobbijának, az olvasásnak és a 
horgászatnak élt. Elıször ısszel hallott a kormányzati tervekrıl, aztán meg is 
keresték korábbi munkaadói, hogy legyen önkéntes tartalékos. A honvédségnél 
ugyanis szempont volt, hogy olyanokra bízzák az 
ırzésvédelmi feladatok irányítását, akik 
rendelkeznek katonai tapasztalattal és 
helyismerettel. A szükséges létszám – amely a 24 
óra szolgálat, 72 óra pihenı biztosításához kell – 
gyorsan összeállt Szentesen: a nyugállományba 
vonult katonák mellett azok jelentkezését is 
elfogadták, akik korábban civil biztonsági ırként 
dolgoztak a laktanyánál. Nekik kétnapos kiképzést 
tartottak, illetve – ha nem voltak katonák – esküt 
kellett tenniük. 
 
A Magyar Honvédség sajtóosztályától megtudtuk, 
tegnaptól 2049 fıvel bıvült a szervezet létszáma. A 
követelményeknek megfelelı jelentkezık 
felkészítése általános katonai kiképzésbıl, 
szolgálatiszabályzat-ismeretbıl, alaki, híradó és 
egészségügyi, valamint lövészeti kiképzésbıl állt. 
Lapunk kíváncsi volt, a megyében mennyi önkéntes 
tartalékos katonára volt szükség a laktanyák 
ırzéséhez, de csak azt a választ kaptuk, hogy mind 
a vásárhelyi, mind a szentesi alakulatnál az 
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Katasztrófánál is 
bevethetık 
 
Ezek a katonák igénybe vehetık 
más jellegő feladatok ellátására, 
például katasztrófahelyzetben is 
bevethetık. Az önkéntes 
tartalékos rendszerbe 
jelentkezık szerzıdést kötöttek 
a HM Elektronikai, Logisztikai és 
Vagyonkezelı Zrt.-vel és a 
honvédséggel is. A szerzıdések 
idıtartama eltérı, a munkáltató 
és a munkavállaló 
megegyezésétıl függ, de akár 
határozatlan idejő is lehet. 
Simicskó István honvédelmi 
államtitkár néhány napja azt 
nyilatkozta, a következı 
lépcsıfok – a mőveleti tartalék 
– kiépítése 2012 elejétıl 
indulhat, és a remények szerint 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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ırszolgálat teljes létszámmal mőködik.  

2014-re állhat fel a teljes, 6–8 
ezer emberbıl álló önkéntes 
tartalékos rendszer. 
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