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Tisztelt Képviselő úr!

K/4837/1 .

Balla Mihály úr,
országgyűlési képviselő

A K/4837 . számú „Milyen konkrét döntések várhatóak a nagyoroszi 5.
légvédelmi tüzérezred további sorsáról?" című kérdésére az alábbi választ adom .

A védelmi felülvizsgálatot július végén befejeztük . A vizsgálat eredményéről,
javaslatainkról tájékoztattuk az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságát, ezt követően
megkezdtük mind a kormányzati, mind a társadalmi egyeztetést .

A felülvizsgálat folyamatában - mint az Ön előtt ismert - meghatároztuk
Magyar Honvédség feladatait, a szükséges katonai képességeket, a haderőnemek
feladatrendszerét, a csapatok optimális elhelyezéséhez szükséges helyőrségeket és
objektumokat. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai vezetés egyszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére, a takarékossági szempontokra . Ennek szellemében
arra törekedtünk, hogy azonos kultúrákat lehetőleg egy helyőrségbe, egy
parancsnokság alatt vonjunk össze. A korábbi években volt már erre példa (a tüzér,
műszaki, vegyivédelmi, híradó és más kultúrák összevonása), és most a légvédelmi
kultúrák összevonása mellett döntöttünk .

Ez azt jelenti, hogy az 5 . légvédelmi tüzérezred a Szárazföldi Parancsnokság
alárendeltségéből átkerül a Légierő Parancsnokság, azon belül pedig a győri 12 .
légvédelmi rakétadandár alárendeltségébe . A vezetési-irányítási át-, illetve
alárendelésre még ez évben sor kerül, 2004-ben pedig az ezred technikai eszközei
és szakállománya egy MISTRAL zászlófajként áttelepülnek Győrbe . A nagyoroszi
laktanyát és a hozzá tartozó drégelypalánki lőteret 2004-ben felszámoljuk .

Osztjuk Képviselő úr aggodalmát, de úgy gondoljuk, a légvédelmi kultúra Győr
vonzáskörzetébe történő összevonása mind szakmailag, mind erőforrás-tervezési
szempontból halaszthatatlan lépés, - szövetségeseink évek óta követik ezt a
gyakorlatot - és számítunk a MISTRAL kezelő és üzemeltető állomány
szaktudására .
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Az áttelepülésnek lesznek fájdalmas következményei is, hiszen nem tudunk
mindenkit áttelepíteni, illetve a laktanya felszámolása a környék munkavállalóit is
érinti . Annyit tudunk ígérni, hogy a gondok kezelését a lehetséges keretek között
kellő érzékenységgel kezeljük, és ebben számítunk a helyi önkormányzatok
segítségére is .

Budapest, 2003 . augusztusi 1. n
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