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Képviselő i önálló indítvány

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kereszténydemokrata Néppárt

Dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

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

	 /2007. (	 ) OGY határozat
önkéntes, tartalékos területvédelmi erő létrehozásáró l

A Magyar Köztársaság Országgyűlése egy önkéntes, tartalékos területvédelmi er ő létrehozása érdekében az
alábbi határozatot hozza :

1. Az Országgyű lés szükségesnek tartja a Magyar Honvédség keretei között, annak alárendeltségébe n
olyan tartalék erő létrehozását, melynek a területvédelem az alapfeladata .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2008 . március 31-ig hozzon létre szakértő bizottságot egy
jövőbeni, a Magyar Honvédség meglévő szervezetébe illeszkedő önkéntes, tartalékos erő rendeltetésé-
nek, feladatainak, szervezeti felépítésének, irányítási rendjének, békeid őszaki felkészítésének, finanszí-
rozhatóságának vizsgálata, illetve kidolgozása érdekében .

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

Indoklás

Az átalakult Magyar Honvédség létszáma, szerkezeti felépítése miatt már nem terhelhet ő – a megváltozott biz-
tonságpolitikai környezet közepette sem – egy veszélyeztetettségi id őszakban az ország működőképességének
fenntartása szempontjából fontos objektumok őrzés-védelmével (közlekedés, hírközlés, közigazgatás, energia- ,
víz- és élelmiszer-ellátás stb .), szükség esetén meghatározott területek lezárásával, jelentősebb csapatmozgások
útvonal-biztosításával, katasztrófák következményeinek nagyobb létszámot igényl ő felszámolásával .

A felsorolt – nem teljes körű – feladatok végrehajtásához szükséges feltételek megteremtésével lehet ővé vál-



na, hogy a honvédelem továbbra is össznemzeti ügy maradjon, hogy a Magyar Köztársaság valóban építhes-
sen állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére .

Nő azon felelősen gondolkodó állampolgároknak a száma, akikben egyre er ősödik az az igény, hogy veszél y
esetén megvédhesse családját, vagyonát, szűkebb környezetét és – ezen keresztül – hazáját . Az a tény azon-
ban, hogy jelenleg békeidőszakban nincs hadkötelezettség, nincs tartalékos, és az ehhez szükséges szervezet i
keretek is hiányoznak – ezen igény teljesítését szinte lehetetlenné teszi .

A javaslat alapján szükséges, hogy a Kormány kidolgozza az országvédelem szempontjából fontos, a társada-
lom tagjainak önvédelmi készségére alapozó, önkéntes tartalékos, a Magyar Honvédség alárendeltségébe
tartozó területvédelmi erő létrehozásának elveit .

Ezen elvek egyik sarkalatos pontja kell hogy legyen a hadkötelesek nyilvántartása, ami veszélyeztetettség i
időszakban a Magyar Honvédség tartalékosokkal való kiegészítésének alapját kell hogy képezze .

A békeidőszakra vonatkozó általános hadkötelezettség megszüntetésével azonban a hadkötelesek adataina k
nyilvántartásából egyre több adat hiányzik, hiszen az egyén bejelentési kötelezettsége is megszűnt, csak
a honvédelmi törvényben megjelölt központi és egyéb szervek kötelesek adatbejelentésre . Ezért a javasla t
nagyon fontosnak tartja a hadköteles nyilvántartás új alapokra helyezését .

Az önkéntes részvételre való tekintettel az is lényeges, hogy a területvédelmi er ő szervezeteiben történő
feladatvállalás ösztönző rendszere is kialakításra kerüljön – nemcsak a feladatra jelentkez ő , hanem
a munkaadó részére is .

Az önkéntes tartalékos, a Magyar Honvédség szervezetébe tartozó területvédelmi erő létrehozásával csatla-
koznánk azon NATO-tagországokhoz, ahol ugyan szünetel a sorkatonai szolgálat, de jól képzett és szervezet t
tartalékerővel rendelkeznek – ezáltal nőne a szövetségi kötelezettségeink teljesíthetősége, Magyarország biz-
tonsága, erősödne állampolgáraink honvédelem iránti elkötelezettsége .

Budapest, 2007 . november 29 .
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Dr. Simicskó István
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