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határozata

Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetésér ő l

Az Országgyű lés — felismerve azt, hogy különösen most, a tömeges bevándorlás okozt a
válsághelyzetben, a honvédség jelenlegi állapotában Magyarország határainak védelme ne m
biztosított, s bár állampolgáraink jelentős része tevőlegesen is részt vállalna hazánk
védelmében, de jelenleg felkészítésükre, alapkiképzésükre sincs lehetőségük — a következő
határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy dolgozza ki annak feltételeit, hogy a z
önkéntes jelentkezésen alapuló és ilyen keretben elvégezhet ő alapkiképzésre, illetve
ellátható katonai szolgálatra a magyar fiataloknak ismét lehetőségük legyen .

2. Az 1 . pontban foglaltakat a következő elvek mentén szükséges megvalósítani :
a) lehetőség teremtése arra, hogy a 18 és 65 év közötti magyar állampolgárok a z

alapkiképzésre szabadon jelentkezhessenek, és erre való alkalmasságuk esetén azo n
részt vehessenek,

b) minden 18 év feletti férfi értesítőt kap az önkéntes katonai alapkiképzés lehetőségéről ,
majd saját maga döntheti el, hogy él-e vele ,

c) a honvédség utánpótlását biztosítani képes jelentkez ők ingyenes alapkiképzése ,
d) egy alapvető honvédelmi elméleti és gyakorlati ismereteken elsajátított, a szüksége s

helyzetben az ország védelmére bevethető erő biztosítása azzal, hogy őket hazánk
határain kívüli kiküldetésekbe nem vezényelhetik .

3. Az 1 . pontban foglalt katonai szolgálatot vállaló, és ebb ől 6 hónapot szabályosan
letöltő személyek részére a következő juttatások és kedvezmények kerüljene k
biztosításra:

a) a szolgálatteljesítés idejére az állam gondoskodik a szolgálatot ellátóknak szállásról ,
ruházatról, élelmezésről, orvosi ellátásról, valamint a kisebb személyi kiadáso k
fedezésére elegendő havi illetményről, amely a legkisebb öregségi nyugdíj összegének
kétszerese ,

b) a szolgálatot teljesített (volt) fels őoktatási hallgatók részére az állam a korábban felvet t
diákhitel visszafizetését — annak kamatmentessé tételével — megkönnyíti ,

c) a felsőoktatási felvételinél előnyt jelent (nyelvvizsgához hasonlóan) ,
d) a szolgálati időszak egyes ágazatokban és képzéseken szakmai gyakorlatként legye n

elismerhető ,
e) adókedvezmények biztosítása a munkáltatók részére önkéntes honvéd alkalmazás a

esetén, továbbá alapkiképzés és tényleges szolgálatteljesítés idejére állam i
kompenzáció biztosítása a munkáltatónak ,

f) a szolgálatteljesítés közben elhunytnak állami temetés biztosítása, özvegyének é s
gyermekének erre tekintettel állami juttatás igénybevétele lehet őségének
megteremtése .

4 . Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.
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Indokolás

Az Alaptörvény XXXI . cikk (1) bekezdése alapján „Minden magyar állampolgár köteles a
haza védelmére .” Az állam azonban nem biztosítja az ehhez szükséges alapkiképzést mé g
azoknak sem, akik azt önkéntes elhatározásból elsajátítanák .

Az erre történő jelentkezés lehetősége adott lenne minden magyar állampolgár számára, ak i
megfelel az önkéntes műveleti tartalékosokra vonatkozó elő írásoknak, viszont családi ,
munkahelyi vagy egyéb okokból nem tudja vállalni a tartalékosi szolgálatot, amely ige n
komoly igénybevételt jelent (3 évente kötelezően 6 hónap szolgálatellátás) .

A javaslat alapeleme, hogy minden alkalmas jelentkez ő kapjon egy katonai alapkiképzést ,
tegye le az esküjét, adott esetben kaphat rendfokozatot is, és egy fajta „nyugvó” tartalékos i
állományt hozzunk létre, akik behívását pl . minősített helyzethez köthetjük.

A korábban megszüntetett sorkatonai szolgálat komoly csapás volt hazánk önvédelmi erejére,
mivel feladatrendszerének ellátói nem kerültek teljes mértékben pótlásra . Az illegáli s
határátlépő tömegek hatására érezhetően megnőtt a lakosság körében a közbizalom a

Rendőrség, valamint a Honvédség irányába, így a katonai feladatellátás iránt is nagyobb a
fogékonyság . Tetézte ezt a közelmúltban történt, több európai országot érint ő
merényletsorozat és erőszakhullám is. Fentiekre tekintettel különösen indokolt a z

Országgyűlés elé terjeszteni az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetését .
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Országgyű lési képvisel ők
Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyű lésrő l szóló törvény 28 . § (4) bekezdése alapján — benyújtjuk „Az
önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetésér ő l” szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2016 . január .

Novák Előd Kulcsár Ger ly Mirkóczki Ádám

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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