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A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az alábbi országgyűlési határozati javaslatot
terjesztem elő :

	 /2007. (	) OGY határozat
Honi Gárda tartalékos védelmi erő létrehozásáról

A Magyar Köztársaság Országgyűlése egy önkéntes védelmi erő, a Honi Gárda
kialakíthatósága érdekében az alábbi határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés szükségesnek tartja a jövőbeni professzionális Magyar Honvédség
keretei között a területvédelem, a tartalékerő feltételrendszerének hosszabb távú
kialakítását, a nemzet önvédelmi tudatának fenntartását .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2007 . december 31-ig a Honvédelmi
Minisztériumban hozzon létre szakértői bizottságot egy jövőbeni, a Magyar Honvédség
jelenlegi szervezetét kiegészítő Honi Gárda rendeltetésének, feladatainak, szervezeti
felépítésének, irányítási rendjének, finanszírozhatóságának vizsgálata illetve kidolgozása
érdekében .

3 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a szakértői bizottság munkája alapján 2008 .
december 31-ig terjesszen javaslatot az Országgyűlés elé .



Indokolás

A Magyar Honvédség a haderő-átalakítás során kis létszámú professzionális haderővé válik .
Magyarország azonban a megváltozott biztonságpolitikai környezet új kihívásai közepette
sem mondhat le arról, hogy a honvédelem továbbra is össznemzeti ügy maradjon, és hogy
mindenki részt vállalhasson a haza védelmében. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése
mindannyiunk érdeke, függetlenül pártpolitikai hovatartozásunktól_ Elsőként azt kell
biztosítani, hogy bármely önként jelentkező magyar fiatal olyan katonai kiképzésben
részesülhessen, amely alkalmassá teszi arra, hogy veszély esetén megvédhesse szűkebb
pátriáját, családját, vagyonát és ezen keresztül hazáját . Ezt a célt kívánja szolgálni egy új
szervezeti elem felállítása .

A javaslat alapján szükséges, hogy a Kormány kidolgozza az országvédelem szempontjából
fontos, rugalmasan alkalmazható, a társadalom tagjainak önvédelmi készségére alapozó
szervezeti rendszer létrehozásának elveit, amely kapcsolódik a Magyar Honvédség
professzionális elemeihez, és amely képes a honvédelem szempontjából azon nélkülözhetetlen
feladatok ellátására, amelyekkel a szűk keresztmetszetű és kis létszámú professzionális erők
tovább nem terhelhetők .

Fontos, hogy az önkéntes részvételre tekintettei a Honi Gárdában való feladatvállalás
ösztönző rendszere is kialakításra kerüljön, figyelembe véve ennek nemzetközi gyakorlatát .

Az általános hadkötelezettség megszűnt, a sorozás, az összeírás, az egészségügyi alkalmassági
vizsgálatok felszámolásra kerültek, ezért különösen fontos lenne, hogy a Magyar Honvédség
rendelkezhessen kiképzett tartalékosokkal. Valamennyi NATO tagországban, - ahol a
sorkatonai szolgálat szünetel - létrehoztak hasonló típusú tartalékos területvédelmi erőt
(Nemzeti Gárda, Nemzetőrség, Territoriális erők . . .) .

A jövőben létrehozandó Honi Gárda által végzett feladatok elősegítik a honvédelmi tudat
társadalmi megmaradását, ezáltal erősítik Magyarország biztonságát és elősegítik szövetségesi
kötelezettségeink teljesítését .

Budapest, 2007 . április 27 .

Dr . Simicskó István
Kereszténydemokrata Néppárt
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