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Írásbeli választ igényl ő kérdés !

dr . Kövér Lászl ó
az Országgy ű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr. Simicskó István honvédelm i
miniszterhez

„Valóban ki lehet szűrni pusztán pszichológiai vizsgálattal a Magyar Honvédségbe beépüln i
szándékozó szélsőségeseket? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság szeptember 29-i nyilatkozata szerint a
menekültválság hatására megn ő tt a katonai szolgálat iránt érdekl ődők száma.

A K/6476 . számon benyújtott kérdésemben arra hívtam fel Miniszter Úr figyelmét, hogy a szerz ődéses
és önkéntes tartalékos katonának jelentkezők számának emelkedése önmagában ugyan jó hír, azonba n
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a közleményben is említett menekültválság, valamint az elmúl t
hónapok kormányzati gyű löletkampánya következtében megnövekedhetett a széls őséges, radikáli s
szervezetekhez tartozó vagy azokkal szimpatizáló jelentkezők aránya, akiket leginkább az
idegengyű lölet és a széls őséges eszmék motiválnak. Ezért arról kértem tájékoztatást Miniszter Urtól ,
hogy mit tesznek a szélsőséges nézeteket valló személyek kiszűrése érdekében .

Miniszter Úr írásbeli válaszában arról tájékoztatott, hogy a jelentkez ők esetében az „alkalmasság i
vizsgálat részét képezi a pszichikai alkalmasság megállapítása, mely vizsgálat elemei orvos-szakma i
feltételek alapján lettek meghatározva, így az alkalmas a devianciák szakember általi felismerésére” .

Kérdezem Miniszter Urat, hogy a Honvédelmi Minisztérium álláspontja szerint valóban elégsége s
pusztán a pszichológiai vizsgálat elvégzése? Önök szerint az idegengy űlölő, szélsőséges nézeteket
vallók, illetve ilyen szervezethez tartozók beépülése nem jelent olyan nemzetbiztonsági kihívást, amive l
komolyabban szükséges foglalkozni?

Budapest, 2015 . október 27 .

Demeter Márta
országgyű lési képviselő
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