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Tisztelt Képviselő Urak !

A Magyar Honvédség (MH) önkéntes tartalékos rendszerével kapcsolatban feltet t
kérdéscsomagra válaszolva tájékoztatom Önöket, hogy 2016 . február 3-án 3780 fő önkéntes
műveleti tartalékos katonával rendelkezett az MH, amelyből szolgálati járandóságban 3100 fő
önkéntes műveleti tartalékos katona részesült . Életkort tekintve a 45 év alatti önkéntes m űvelet i
tartalékos katonák létszáma 515 fő . A jelenlegi létszám adatokat figyelembe véve az
elkövetkező öt évben az életkor felső korhatár elérése miatt mintegy 200 fő kiáramlása várható .

Az önkéntes védelmi tartalékosok létszáma 1590 fő . A jelentős katonai múlttal és
szolgálati idővel rendelkező , szolgálati járandóságban részesül ő önkéntes műveleti tartalékosok
a katonai tapasztalataik által képviselt tudásukra tekintettel már az els ő időtől kezdve
zökkenőmentesen vesznek részt az MH mindennapi életében . Az MH célja, hogy az önkéntes
műveleti tartalékosok behívására továbbra is az egyéb leterheltség — civi l
elfoglaltság/feladatrendszer — figyelembe vételével kerüljön sor úgy, hogy mindeközbe n
megoldott legyen az önkéntes műveleti tartalékosok katonai szolgálatra történő felkészítése,
illetve alkalmazása.

Az önkéntes védelmi tartalékosok közül felkészítésre 2013 . és 2014 . évben egyaránt 19 5
fő , 2015 . évben 25 nap időtartamú alapkiképzésre 34 fő vonult be . A 25 napos kiképzésre vár ó
önkéntes műveleti tartalékosok száma 64 fő .

Az önkéntes műveleti tartalékosok 2016 . évi — a bevonultatások alapján tervezett —
alapkiképzésének rendjét a Honvéd Vezérkar főnök éves Kiképzési Intézkedése szabályozza. Az
ebben foglaltak szerint a 25 napos tartalékos alapkiképzés végrehajtására nemcsak az MH
Altiszti Akadémia, hanem — a bevonultatott állomány létszáma és területi megoszlása
függvényében — további alakulatok az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely őrség dandár
valamint az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt katonai szervezetei is készen állnak.
A fenti intézkedésben meghatározottak alapján, az MH kijelölt katonai szervezeteinél ,
mindösszesen — tervezetten — 10 hely őrségben kiképző századok kerülnek megalakításra .
Ezeknek a kiképző századoknak a feladata lesz többek között a tartalékos alapkiképzése k
levezetése .
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A 2015 . évi alkalmassági vizsgálatok során a hivatásos katonai szolgálatra jelentkez ők

14%-a, a szerződéses katonai szolgálatra jelentkez ők 41%-a, az önkéntes tartalékos katona i

szolgálatra jelentkez ők 26%-a bizonyult alkalmatlannak .

Az Önök által „ törvénymódosító javaslatcsomagként” definiált dokumentumho z

kapcsolódó észrevételére válaszolva tájékoztatom, hogy a dokumentumon a honvédelemről és a

Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló

2011 . évi CXIII. törvény 38 . § (7) és (8) bekezdésére hivatkozással feltüntetett „Nem

nyilvános!” kezelési utasítás található, amely nem azonos a minősített adat védelméről szóló

2009. évi CLV. törvényben foglalt minősítési szintekkel .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
2. melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Novák El őd és
Kulcsár Gergely országgyűlési képviselők „Mennyi tartalékossal rendelkezik a Magya r

Honvédség?” című, K/8665. számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február '(;)- eh
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