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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr/

Az Országgyűlésről szóló 2012, évi ) :XXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli
választ igénylő kérdést kívánok intézni Honvédelmi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint
a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Hogyan reagál a Magyar Honvédség egy külső támadás esetén, amennyiben ne m
érkezne NATO segítség, avagy elegendő-e a Honvédség fegyverzete a határvédelemhez a
jelenlegi Magyarország területi-, földrajzi viszonyait figyelembe véve?„

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

2011 . 10.20-án írásbeli kérdést tettem fel K/4732 . számon „Ez a Magyar Honvédség helyes
útja?” címmel.

Ebben a hosszabb kifejtős kérdésben, ezt a mondatot is leírtam .

„Éppen a fentebb leírtak miatt, előre jelzem, elfogadhatatlan számomra, ha a Miniszter úr,
leendő válaszában az Észak Atlanti Szerződés S. cikkérefog hivatkozni. ”

Ennek ellenére a válaszban ezt is lehetett olvasni :

„A Magyar Honvédség védelmi feladatainak ellátását illetően arra hívom fel Képviselő Úr
figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság biztonsági helyzete jelenleg stabil, a hagyományo s
jellegű katonai agresszió valószínűsége csekély, hazánk védelme pedig – az Észak-atlanti
Szerződés S. cikkelye alapján szövetségi rendszerben értelmezhető. A prognosztizálható
biztonsági környezet, valamint Magyarország NATO- és EU-tagsága megköveteli, hogy a
Honvédség önállóan és együttm űködésben is képes legyen műveleti alkalmazásra, legyen az a
haza hagyományos értelemben vett katonai védelme, vagy határainkon túli béketámogató é s
válságkezelő műveletekben való részvéte. Mindennek fényében a MH az alapfeladatai ellátása



során a hadműveleti-harcászati alapelveket alkalmazva képes feladatai ellátására. A
hadműveleti-harcászati alapelvek az alkalmazott eljárások illetőleg a rendelkezésre álló
technikai eszközök képességmutatói határozzák meg a Honvédség csapatai részére kijelöl t
védősáv méreteit, a MH pedig a fenyegetettség arányának megfelelően, a NATO Reagáló
Erők beérkezéséig képes önállóan védelmi feladatok ellátására . "

Továbbá :

„Tájékoztatom Képviselő Urat, hogy a védelmi képességek felmérése és a biztonságpolitikai
környezet értékelése folyamatban van, ahogy felülvizsgálat alatt volt és van a Honvédelm i
Minisztérium működése, ezen belül pedig, gazdálkodása is . Az előbbi munka eredményeként
reális képet kapunk a hazánkat érint ő potenciális fenyegetésekről és kihívásokról, így az
esetleges veszélyekhez igazítható és aktualizálható Magyarország honvédelmi képessége . ”

Tisztelt Miniszter Úr!

Felteszem még egyszer a kérdést :

Hogyan reagál a Magyar Honvédség egy külső támadás esetén, amennyiben nem érkezn e
NATO segítség, avagy elegendő-e a Honvédség fegyverzete a határvédelemhez a jelenleg i
Magyarország területi-, földrajzi viszonyait figyelembe véve ?

Továbbá, áll-e rendelkezésre „gyorsreagálású hadtest” sürg ős határvédelemre, amennyiben
igen, úgy mekkora létszámmal és milyen mozgósítási idővel?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2013 . december 18 .
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