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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megállapítás, elfogadása

CSAMPA ZSOLT, a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
mindenkinek. Tisztelt Bizottság! Elsőként a határozatképességünk megállapítására kerül sor.
Dr. Kocsis Máté elnök urat én magam fogom helyettesíteni, Ágh Péter képviselőtársamat
Borbély Lénárd, dr. Simon Miklóst Kulcsár József, Földi Lászlót Tóth Gábor, Juhász Ferenc
képviselő urat pedig Harangozó Tamás fogja helyettesíteni. Így megállapítom, hogy 11 fő van
személyesen jelen, 5 adott helyettesítést, így 16 fővel a bizottságunk határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz
képest nincs változás a napirendi javaslathoz képest. Az 1. napirendi pontunk a
katasztrófavédelmi feladatok ellátásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
T/1642. számú törvényjavaslat, Rubi Gergely országgyűlési képviselő úr önálló
indítványának tárgysorozatba-vételéről kell döntenie majd a bizottságnak. A második
napirendi pontunk a veszélyhelyzetben alkalmazható intézkedések hatékonyabbá tételéhez
szükséges törvény módosításáról szóló T/1415. számú törvényjavaslat, Mesterházy Attila
országgyűlési képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba-vételéről kell döntenie a
tisztelt bizottságnak. A harmadik napirendi pontunk a Magyar Honvédség részletes bontású
létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/1671.
számú országgyűlési határozati javaslat általános vitája. A negyedik napirendi pontunk a
Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel
összefüggő módosításáról szóló T/1667. számú törvényjavaslat általános vitája. (Megérkezik
az ülésre Rubi Gergely.)

Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirenddel. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 19 igen.
Közben megérkezett Rubi Gergely képviselőtársunk is.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. A
katasztrófavédelmi feladatok ellátásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
T/1642. számú törvényjavaslat

Most akkor rátérnénk az első napirendi pont megtárgyalására. Az első napirendi
pontunk a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló T/1642. Számú törvényjavaslat, Rubi Gergely képviselőtársunk önálló indítványa.
Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk. Az előterjesztő, valamint a
kérdésben hatáskörrel rendelkező Belügyminisztérium és Honvédelmi Minisztérium
képviselői meghívást kaptak. Köszöntöm körünkben Eiselt György helyettes államtitkár urat a
Belügyminisztérium részéről, várhatóan érkezik tudomásom szerint dr. Simicskó István úr, a
HM államtitkára, Dankó István főosztályvezető urat és Kádár Pál főosztályvezető-helyettes
urat, ezredes urat is köszöntöm a körünkben.

Elsőként megadnám a szót az előterjesztőnek, ezt követően a tárcák állásfoglalását
szeretném kérni, végül pedig képviselői hozzászólások, kérdések, vélemények következnek
egy körben. Az előterjesztő ebben az esetben kíván-e szólni? (Rubi Gergely: Nem.) Esetleg
valaki, államtitkár úr?

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Csak azt az
álláspontot tudom kifejteni, hogy az idén tavasszal kialakult rendkívüli időjárás, illetve a
vörösiszap-katasztrófa után kialakult helyzetben a katasztrófavédelmi szervek helytálltak,
azonban jelenleg mindenki előtt ismert, hogy a katasztrófavédelmi törvényben a
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vezetésirányítás területén vannak javítandó kérdések. Ezért a kormány elrendelte a koncepció
kidolgozását, amit e hónap közepén megtárgyalt, elfogadott, ez alapján széles társadalmi vitát
kialakítva szándékozik a kormány tavasszal kialakítani azt a törvényt, ami már ezeknek a
követelményeknek is megfelel.

Erre tekintettel sem támogatja a kormány az előterjesztést, illetve az előterjesztés
tárgysorozatba-vétele esetén figyelembe kell vennie a tisztelt bizottságnak, hogy ez érinti ezek
után az alkotmányt, a honvédelmi törvényt, illetve számos kapcsolódó törvényt. Köszönöm.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen Kérdezem a képviselő urakat, a bizottságot van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény. (Nincs jelzés.) Nincs.

Akkor ki az, aki egyetért a T/1642. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével, ki
az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 18 nem.

A bizottság 1 igennel és 18 nemmel a tárgysorozatba-vételt elutasította.
Köszönöm szépen, államtitkár úr.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről. A veszélyhelyzetben
alkalmazható intézkedések hatékonyabbá tételéhez szükséges törvénymódosításokról
szóló T/1415. számú törvényjavaslat

Áttérnénk a második napirendi pontra: A veszélyhelyzetben alkalmazható
intézkedések hatékonyabbá tételéhez szükséges törvénymódosításokról szóló T/1415. számú
törvényjavaslat, Mesterházy Attila képviselőtársunk önálló indítványa. Kijelölt bizottságként
a tárgysorozatba-vételről kell ismét döntenünk. Az előterjesztő, valamint a kérdésben
hatáskörrel rendelkező Honvédelmi Minisztérium képviselői meghívást kaptak.

Elsőként megadnám a szót az előterjesztőnek, illetve az előterjesztő nevében
Harangozó Tamás képviselő úrnak, utána a tárca részére megadnám a szót, utána pedig
képviselőtársaim kérdést, véleményt fogalmazhatnak meg.

Harangozó Tamás képviselő úr!

Dr. Harangozó Tamás (MSZP) szóbeli előterjesztése

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki
emlékszik a sajnálatos kolontári, devecseri történésekre, és arra, hogy a kormány utána
viszonylag gyorsan, sőt megítélésünk szerint túl gyorsan és nem teljesen átgondoltan, azonnal
törvényalkotással kívánt magának olyan eszközöket megnyitni, amely a kormány saját
megítélése szerint szükséges ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben az állampolgárok védelmét el
tudja látni.

Mindenki emlékszik arra, hogy ez a törvény milyen módon került elfogadásra, tehát a
parlament plenáris ülésén került kiosztásra, nálunk ugyan a bizottságban már előtte egy órával
itt volt, de a képviselők, akár kormánypárti, akár ellenzéki képviselők konkrétan az elfogadás
előtt néhány órával láthatták a szövegét.

Akkor a Magyar Szocialista Párt frakciója azt döntötte, és ezt kommunikáltuk is, hogy
természetesen veszélyhelyzetben, ilyen rendkívüli helyzetben a kormánynak meg kell adni a
lehetőséget arra, hogy az állampolgárok védelmében el tudjon járni. Bár már akkor is
fenntartásaink voltak a konkrét megoldással, de jeleztük, hogy ezt a területet alkotmányosan,
jogszerűen, és a kormánynak nem túlzott és aránytalan eszköztárat biztosítva, be fogunk adni
egy törvényjavaslatot, amely kifejezetten szakmai, nem politikai dokumentumként azt
kívánná rendezni, hogy a jövőben nem egy ilyen hirtelen megoldásként, egyébként egy
borzasztó helyzetre adott gyors válaszként, hanem hosszú távon kiszámíthatóan és jogszerűen
ezeket a helyzeteket hogyan lehetne a Magyar Köztársaság területén rendezni.
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Ez a törvényjavaslat erre tesz kísérletet, azt szeretnénk, és azért szeretnénk kérni a
tárgysorozatba-vételét, mert saját megítélésünk szerint természetesen azt gondoljuk, hogy
szakmailag ez megfelelő mozgásteret ad a kormánynak. Ellenben, vagy pontosan ezzel együtt
a jogállamiság keretein belül van, kiszámítható és visszaélésre nem adhat okot, illetve
amennyiben erre kerülne sor, akármilyen emberi vagy más mulasztás miatt, akkor is
megfelelő garanciális szabályokat tartalmaz a tekintetben, hogy a kormánynak onnantól
kezdve a magántulajdon szentsége alapján, mint alkotmányos alapelv alapján kártérítési
felelősséggel kell rendelkeznie.

Egyébként a kormánynak lehetőséget biztosít az együttműködési kötelezettség alapján
ugyanúgy, hogy egyébként a mostani törvényben meglévő eszközökön túl is kontrollálni tudja
a cég működését, biztosítja azt is, ami az egyik legfontosabb cél volt most is, hogy ez a
bizonyos érintett cég a kártérítésben, a kármentesítésben is megfelelően részt vegyen, a
vagyonát kimenekíteni ne tudja, a felelősség elől elbújni ne tudjon. Ennek most a hosszú-
hosszú technikai részleteibe nem mennék bele, de alapvetően akár a felügyelőbizottsági
jogkör állami kézbe vételéig, illetve a menedzsment jogkörének a korlátozásáig is elmegy, de
szeretnénk leszögezni, hogy ez a törvényjavaslat megítélésünk szerint semmiféle önkényre és
visszaélésre nem tud okot adni, míg megítélésünk szerint a jelenleg hatályban lévő törvény a
maga néhány mondatával és egyébként túl tág eszközrendszerével ezt a próbát valószínűleg
nem állná ki.

Még egyszer röviden azt szeretnénk kérni, nyilván meghalljuk majd most a kormány
álláspontját, hogy a tárgysorozatba-vétellel, illetve az általános vitára bocsátással majd
egyáltalán a szakmai vitát tudjuk megkezdeni arról, hogy ezt a területet megnyugtatóan és
jogszerűen rendezni tudjuk a jövőben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca véleménye?

DR. DANKÓ ISTVÁN főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A Honvédelmi Minisztérium nevében tudok a tárgysorozatba-vétellel
kapcsolatban most egy előzetes álláspontot mondani.

A tárca nem támogatja ezt a módosító javaslatot, és pontosan a képviselő úr által
említett előzményekre tekintettel. A kormány javaslatát az Országgyűlés október 11-én
elfogadta a 2010. évi CXIII-as törvényt, amivel ezt az itt részletezett helyzetet kezelni
kívánta. Ez a kezelési mód, amit a törvénymódosítás lehetővé tett, ez a problémák
áthidalására teljes mértékben alkalmas, és egy ettől eltérő koncepció beemelése a honvédelmi
törvénybe majd a katasztrófavédelmi tevékenység átfogó, a kormány által előkészítés alatt
álló koncepciója keretében képzelhető el. De ebben a pillanatban a Hbt. módosító javaslatban
érintett változtatását a tárca nem tartja időszerűnek és támogathatónak. Köszönöm.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e esetleg kérdés,
vélemény e tekintetben. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs több kérdés, vélemény,
hozzászólás, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a T/1415. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételét támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem.

A bizottság 4 igennel és 15 nemmel a tárgysorozatba-vételt nem támogatta.

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.)
országgyűlési határozat módosításáról szóló H/1671. számú határozati javaslat

Tisztelt Bizottság! Áttérnénk a harmadik napirendi pontunkra, a Magyar Honvédség
részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) országgyűlési határozat módosításáról
szóló T/1671. számú határozati javaslat általános vitájára.
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Köszöntöm körünkben dr. Simicskó István államtitkár urat. Megkérem államtitkár
urat, hogy röviden ismertesse a módosítás lényegét. Államtitkár úr, öné a szó!

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár szóbeli előterjesztése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Alelnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Miniszteri értekezlet volt és onnan
érkeztem ide, úgyhogy elnézést a késésért.

A magyar jogrend kötelezővé teszi, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot a
Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról és a belső állományarányáról. Ez az eddigi
gyakorlat is, ezért fordultunk a tisztelt bizottság felé, hogy az önök támogatását elnyerjük
ehhez a célkitűzéshez, amely elsősorban úgy foglalható össze, hogy annyiban módosul az
eddigi országgyűlési határozat, hogy a katonai felsőoktatásban részt vevő hallgatók képzése
részben katonai szervezet keretében zajlik. Természetesen ezt szeretnénk abba az irányba
továbbfejleszteni, hogy a katonai nevelést és a szocializációt is, illetve a katonai életpályára
való felkészítést is tovább erősítsük és fokozzuk. Ugyanakkor pedig nemzeti
hagyományainkat, katonai hagyományainkat is szeretnénk erőteljesebben megjeleníteni az
elkövetkezendő időszakban. Ezért a Magyar Honvédség Ludovika-zászlóaljat szeretne
létrehozni a felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók részére.

Ennek a keretét szolgálja elsősorban a bővítendő létszám. Ez összességében egy 600
fős bővítést jelent, ha jól emlékszem (Dr. Kádár Pál: Hallgatói vonatkozásban.), igen,
hallgatói vonatkozásban. A másik fontos célkitűzés pedig az önkéntes tartalékos státuszok
kérdésköre. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára fontos és támogatandó célkitűzés. A
múlt héten pénteken volt egy ötpárti egyeztetés ebben a kérdéskörben. Szeretné a tárca 8 ezer
tartalékos státusznak a létesítésével segíteni a honvédség békeidőszaki felkészülését és az
ország biztonságát.

Az önök előtt fekvő országgyűlési határozati javaslat részletesen tartalmazza, hogy a
tiszti létszám milyen módon alakul, 5510 fő tiszthelyettes, 8270 legénységi állomány, a
szerződéses és honvéd tiszthelyettes-jelöltek esetében pedig 7630, és itt van a 600 fő, amiről
beszéltem, a honvéd tisztjelölt-állomány vonatkozásában. Kormánytisztviselő, köztisztviselő,
közalkalmazott, ügyészségi alkalmazott és munkavállaló 3650 fő lenne. Összességében
legfeljebb 25660 fő. Ez szerepel az előterjesztésben, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy
támogassa. Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés,
vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Iváncsik Imre alelnök úr!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy
gondolom, hogy a két napirendi pont, ez és a következő szorosan összefügg egymással,
részletesen majd a következő napirendi pont keretében szeretnék véleményt kifejteni, viszont
most kénytelen vagyok utalni arra, ami majd akkor el fog hangzani.

Azt gondolom, hogy az az országgyűlési határozat, ami ma rendelkezik a részletes
bontású létszámról, az megfelelően biztosítaná az önkéntes tartalékos rendszer működtetését.
Semmiképpen nem látom indokoltnak, elsietettnek érzem, erőltetettnek ezt a 8 ezer főre való
hivatkozást. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a későbbiekben kifejtendő ellenvélemény
miatt ezt a határozati javaslatot sem támogatjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még valakinek
véleménye, kérdése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én szeretnék azért egy rövid kiegészítést
tenni, és kérni az ellenzéki képviselőtársaimat azzal kapcsolatban, hogy támogassák az
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országgyűlési határozati javaslatot és a benyújtott törvénymódosító határozatot. Már csak
azért is, mert a nemzeti ügyek kormánya, ha úgy nézzük, akkor elszánt a tekintetben, hogy
egy erős magyar honvédséget építsen, és a jövőre egy hosszú távú koncepció alapján
gyakorlatilag egy jól kiszámítható életpályát mutasson fel a katonáknak. Azt, hogy a Magyar
Honvédség létszámát a mostani kormányzat növelni szeretné, ez is azt mutatja, hogy nem
leépítünk, hanem stabilizálni és erősíteni szeretnénk a Magyar Honvédséget, valamint az
ország védelmi képességét is.

Én nem keverném össze a létszámot a tartalékokkal, mert a kettő nem ugyanaz. A
benyújtott részletes bontás a Magyar Honvédség létszámáról, összlétszámáról szól, az
önkéntes tartalékos rendszert – ahogy államtitkár úr is fogalmazott – létszámban szeretnénk
ezt jobban megerősíteni. Azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amelyek jövőre mutatóak.
Ennyi lett volna csak egy rövid kiegészítésem.

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még valakinek hozzászólása, véleménye, kérdése.
(Nincs jelzés.) Nincs. Akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a H/1671. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Megállapítom, hogy 15 igennel, 3 nemmel és 1 tartózkodással bizottságunk általános
vitára alkalmasnak találta.

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy ajánlásunkat szóban kell hogy
előterjesszük. Mivel szerdán kezdődik a plenáris ülésen az országgyűlési határozat általános
vitája, kérdezem, ki az, aki vállalja a plenáris ülésen, hogy bizottságunk álláspontját szóban
elmondja. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen a bizalmat. (Derültség.) Akkor én mondom el.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény,
valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló T/1667. számú
törvényjavaslat

 Áttérnénk a negyedik napirendi pontunkra, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő
módosításáról szóló 1667. számú törvényjavaslat általános vitájára. Szeretném felkérni
Simicskó István államtitkár urat rövid bevezetőjére, hogy miért volt szükség és miért van
szükség erre a törvényjavaslatra. Államtitkár úr, öné a szó!

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár előterjesztése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Valóban összefügg részben az előző előterjesztés módosítási
szándéka a most előttünk fekvő törvénymódosítási szándékkal, hiszen a létszámról, a létszám
bővítéséről is döntött a tárca, és ehhez kértük az Országgyűlés, az önök támogatását.
Természetesen a 2004. évi CV. számú honvédelmi törvény módosítása is indokolt, tekintettel
arra, hogy egyrészt a tartalékos rendszer kiépítésének a folyamatát a tárca előrehozta. Azt
hiszem, hogy önök közül mindannyian jól ismerik azt a problémát, amellyel szembesülnünk
kellett az elmúlt időszakban. Egyrészt azzal, hogy a Magyar Honvédség nem rendelkezik
kellő mértékű tartalékokkal, sem személyi, sem anyagi vonatkozásban. Itt most a személyi
tartalék rendszerét szeretnénk kiépíteni a Magyar Honvédségnek, és szeretnénk előrehozni
azt, amit az elmúlt kormányzati ciklusban egy országgyűlési határozat formájában az
Országgyűlés elfogadott, mégpedig 2010. január 1-jétől indult volna meg a tartalékos rendszer
kiépítésének a lehetősége.

Ez azt jelentette volna, hogy minden évben 400 fővel bővült volna a tartalékos
rendszer, ez tíz év távlatában is mondjuk 4000 főt célozhatott volna meg. Mi úgy láttuk, hogy
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ez nem túl dinamikus és nem túl erőteljes szándék abba az irányba, hogy tényleges
tartalékokkal rendelkezzen a Magyar Honvédség. Ezért a honvédelmi tárca vezetése úgy
döntött, hogy élünk a lehetőséggel és felgyorsítjuk ezt a folyamatot.

Ezért 2011. január 1-jei hatállyal szeretnénk elindítani az új rendszert. Ezért
fordultunk a bizottsághoz.

A törvénymódosítási javaslatban felépítettük és egyértelműsítettük a tartalékos
rendszer elemeit. Egyrészt védelmi, másrészt műveleti, harmadrészt kiképzett tartalékosok és
potenciális hadkötelesek kategóriáit alkalmazza a törvény. Szeretném hangsúlyozni, hogy
azokat a vizsgálatokat lefolytattuk, amelyek egyfajta hatékonysági elemeket tartalmaznak,
tehát úgy látjuk, hogy teljesíthető ennek a törvénymódosításnak következtében a tartalékos
rendszer kiépítésének az első állomása. Ez teszi indokolttá elsősorban a törvénymódosítást,
hogy önökhöz fordultunk. A másik fontos szempont pedig az, hogy a honvédelmi tárca
vezetése úgy döntött, hogy a magyar állam függetlenségét megtestesítő ereklyéket minél
teljesebb körben igyekszünk védelmezni és óvni. Többek között a Szent Koronára gondolunk
itt elsősorban és a köztársasági elnöki palotára.

Tehát szeretnénk, ha a honvédség jobban bevonásra kerülne ezekbe a folyamatokba,
ezekbe a nemzet szempontjából fontos létesítmények és szentségek védelmébe. Tehát a
tárcának ez egy fontos célkitűzése. Ennek is meg kell teremteni a jogszabályi alapját, tehát
ilyen típusú őrzési feladatokat is ellátna a Magyar Honvédség a jövőben.

A törvénymódosító javaslat harmadik fontos eleme pedig a katonai nyilvántartási
rendszer hatékonyabbá tétele, pontosan azért, hogy rendelkezzen a honvédelmi tárca
megfelelő adatokkal, amely a tartalékosokra vonatkozik, hiszen tudjuk, hogy az
adatnyilvántartás nem pusztán egy technikai kérdés, nem pusztán papír kérdése, hanem azért
van, hogy ha az országban mozgósítást kell elrendelni, akkor már rendelkezésre álljanak azok
az információk, amelyekkel időnyereséget tudunk elérni.

Tudjuk azt, hogy a 2004. évi CV. honvédelmi törvény ezt nem rendezte tisztességesen,
ezért aztán most ezzel a módosítással igyekszik a tárca hatékonyabbá és működőképesebbé
tenni a rendszert.

Alapvetően ezen szempontok azok, amelyek legalábbis főbb csapásirányok, amelyek a
2004. évi CV. honvédelmi törvény módosítását jelentik. Természetesen ha vannak kérdések,
akkor igyekszem azokra válaszolni.

A tartalékos rendszert illetően szeretném ismételten elmondani, hogy a pénteki nap
folyamán egy ötpárti egyeztetést tartottunk, ahol valamennyi frakció, valamennyi párt
képviseltette magát, elég részletesen érintettük a tartalékos rendszer elemeit, feladatrendszerét
és az ütemezését is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés,
vélemény van-e. Iváncsik alelnök úr!

Kérdések, vélemények

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én először három kérdést
szeretnék feltenni, és majd ha kaptam választ, utána kívánok véleményt nyilvánítani.

Az első kérdésem, hogy mi indokolja azt a tervezett változtatást, amely szerint a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának vétójogot terveznek
biztosítani a honvéd vezérkar csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei és osztályvezetői
kinevezését megelőzően? A másik: ha jól olvassuk a tervezetből, akkor az derül ki, hogy egy
korábban hatályos szabályozás megváltozik, amely szerint a honvédségi szállítóeszközök és
munkagépek térítés ellenében eddig csak állami szerveknek voltak átengedhetők, a javaslat
ezt a korlátozást megszünteti. Milyen konkrét céllal? Tehát milyen elképzelés van, milyen
célokra kívánják használni még ezeket az eszközöket?
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Végül azt szeretném megkérdezni, hogy az önkéntes tartalékosok egy ilyen dinamikus
létszámfeltöltése, fejlesztése milyen forrásokból tervezett megvalósítani? Illetve egy alkérdése
ennek, hogy az a bizonyos sokat emlegetett 75 millió forint, amely a jövő évi költségvetés-
tervezetben szerepel, az milyen feladatok elvégzésére elegendő? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.  Kérdezem a bizottságot, van-e még kérdés. Harangozó
Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság!
Szeretném megkérdezni, hogy jól értem-e a törvényjavaslat rendelkezéseit a tekintetben, hogy
tulajdonképpen itt az önkéntes tartalékos egyenruha viselésében nem történik más, minthogy
a jelenlegi FBÖ, illetve ami még meredekebb, magánbiztonsági cégek munkavállalóit fogja a
kormány ezzel a javaslattal felruházni azzal a lehetőséggel, hogy a Magyar Köztársaság
Honvédségének egyenruháját viselje, az FBÖ tekintetében, ha jól értem, akkor a Magyar
Köztársaság Honvédségének fegyverét is használhassa. Ez milyen koncepcionális megoldás
része? Tehát értettük mi, a kampányban elhangzott, hogy az nem jó megoldás, hogy
magánbiztonsági cégek, illetve nem a honvédség őrzi a saját objektumait. Ugye, azt mindenki
érti, hogy ez a megoldás ebben a tekintetben egy teljes álságos és mindenkit átverő megoldás,
hiszen ugyanazok az emberek, ugyanúgy magáncégek munkavállalói fogják őrizni ezeket az
objektumokat, csak még, ami egyszerűen számomra teljesen érthetetlen, és remélem, csak
félreértettem, hogy magáncégek magánjogviszony alapján lévő munkavállalói fognak a
Magyar Honvédség egyenruhájában állni, az objektumokat őrizni ezen javaslat szerint. Ezt
akkor jól értem-e, mert ha igen, akkor ez azért elég meredek megoldásnak tűnik. Talán a
kormány is belátta azt, hogy ennek a megoldásnak talán nem csupán – és ezt a rendészet
területén is láttuk az elmúlt években – elsősorban a korrupció volt a legfontosabb oka, hanem
az, hogy egy objektum védelmére, például a rendőrségnél két éve kiképzett rendőröket
elpazarolni vagy a honvédségnél egyébként kiképzett és felszerelt honvédeket elpazarolni
anyagi erőforrás szempontjából is indokolatlan. Ezért kerültek ezek a megoldások egyébként
bevezetésre az elmúlt időszakban, ezen lehet vitatkozni. De ez, amit most itt látunk, ez
pontosan mind a két megoldásból a legrosszabbat ötvözi, legalábbis mi így látjuk.

Azt szeretném kérdezni a Honvédelmi Minisztérium részéről, hogy a SZÉF szétverése,
amit már a rendészeti törvényben is megtettek, itt látom, ebbe is bekerült, hogy ezt miért
tartják olyan fontosnak. Én úgy emlékszem, hogy ha valami, akkor a SZÉF igen jól tudott
működni, ez a Szektorális Érdekegyeztető Fóruma a fegyveres és rendvédelmi szerveknek,
hogy ennek a szétverése miért olyan fontos az új kormánynak?

Én is azt szerettem volna megkérdezni, hogy a megerősített Honvédelmi Minisztérium
hogyan éli meg azt, hogy egy belvárosi ügyvéd fogja megmondani, hogy ki lehet a Magyar
Honvédség vezérkarának csoportfőnöke, főcsoportfőnök-helyettese és osztályvezetője. Ezen
kívül amit újdonságként, bár az előző kérdésekben nem hangzott el, szeretnék kérdezni
leegyszerűsítve, hogy mit keres a csizma az asztalon, tehát azt szeretném kérdezni, hogy a
honvédség a legfőbb népképviseleti szerv épületében mit fog keresni, és ha itt lesznek, akkor
szeretném megkérdezni, hogy mégis hány katonára számítsunk itt, a parlamentben, egy
század, egy ezred vagy hányan fognak itt állomásozni a Korona védelmében? Azt gondolom,
hogy ha valaki a jogállamot is ezt az alkotmányosságot, amit legalábbis Nyugat-Európában
annak hívnak, komolyan veszi, akkor a honvédséget ilyen feladatra nem hiszem, hogy
megbízná. A többi kérdés elhangzott. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy van-e esetleg kérdés, vélemény? (Nincs
jelzés.) Nincs. Csak annyit szeretnék azért hozzátenni itt a képviselő úrnak a hozzászólásához,
hogy adjuk meg mindenkinek a tiszteletet. Egy belvárosi ügyvéd, ha most a közigazgatási
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államtitkár úrra gondolt abban, amit itt felsorolt, azért azt gondolom, hogy egymás irányába
azért a minimális tiszteletet adjuk meg. Átadnám a szót államtitkár úrnak.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr. Nagyon fontos kérdések és szempontok, kritikai észrevételek hangzottak el. Részben
egyébként nyilván annak tudható be, ami az önkéntes tartalékos rendszerre vonatkozik, hogy
lehet, hogy érdemes lett volna és lehetővé tettük ezt, hogy önök is részt vehessenek ezen az
egyeztetésen. Vadai Ágnes elnök asszony, képviselő asszony vett részt, tehát azért arra
kérném önöket, hogy mindenképpen egyeztessenek vele, tehát a pénteki nap folyamán több
órát szántunk erre az egyeztetésre… (Iváncsik Imre: Természetesen ez megtörtént, államtitkár
úr) Helyes, helyes, ezt örömmel hallom. (Iváncsik Imre: Magától értetődő!)

Akkor amire tudok, válaszolok. Ami a vétójogra vonatkozó kérdés volt, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vonatkozásában, azért bizonyára látják azt a
törekvést, azt a kormányzati célkitűzést, hogy egységes közszolgálati rendszert szeretnénk
kiépíteni, átjárhatóságot és sok minden mást szeretnénk létrehozni, többek között az új
közszolgálati egyetem létrehozási szándéka is erre vonatkozik. Ezért nemcsak a katonák
esetében, osztályvezetők, főosztályvezetők vonatkozásában van egy ilyen típusú egységes
rendszer, hanem már a kormány indulásakor is valóban a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium rendelkezett ezzel a lehetőséggel. Egy egységes központi nyilvántartó rendszer
alakul ki, amelyben mindenféle fontos személyi kérdéseknél természetesen tájékoztatni kell a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékeseit. Nem hinném, hogy ez azzal járna,
hogy bármelyik helyettes államtitkár vagy államtitkár a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium esetében megakadályozhatná azt, hogy mondjuk a Honvédelmi
Minisztériumban a honvédelmi miniszter kit kíván kinevezni. Egyszerűen egy egységes
rendszer, egy áttekinthető, világos rendszer létrehozásáról van szó.

Természetesen ezt majd a működés meg fogja mutatni, hogy jó-e ez a rendszer vagy
sem. Azt kérném önöktől, hogy kellő türelemmel és önmérséklettel figyeljék a személyi
döntéseket, amelyeket a kormány hoz. Tudnék mondani, de nem akarok most a bizottság
ülésén azzal foglalkozni, hogy az önök nyolc évében megfelelő módon történt-e a személyek
kiválasztása vagy pedig nem. Azt hiszem, hogy várjunk egy kicsit, nézzük meg, hogy jól
működik-e a kormány, és gondolom, hogy önök is le tudják majd vonni a következtetést
abból, hogy az eredmények láttán igenis, jól működik az új magyar kormány.

Ami viszont az önkéntes tartalékos rendszert illeti, és akkor a végére hagynám a
szállítóeszközök kérdéskörét, amit Iváncsik alelnök úr tett fel. Az önkéntes tartalékos
rendszerről – mint mondottam volt – valóban egy nagyon érdemi és mindenre kiterjedő ötpárti
megbeszélést tartottunk a pénteki nap folyamán, hogy mire elegendő a 75 millió forint, és
hogy miért ilyen gyorsan töltjük fel ezt a rendszert. Azt hiszem, hogy ez egy politikai szándék
kérdése, és a kormánynak megadatott a cselekvés lehetősége.

Igen, mi nem fogadtuk el azt a célkitűzést, amit önök kitűztek maguk elé, hogy évente
400 fővel bővítjük a tartalékosok körét, mi szeretnénk ezt dinamikusabban végrehajtani és
képviselni. Az ehhez szükséges forrásokat is rendelkezésre bocsátjuk.

A 75 millió forint valóban arra elegendő most ebben az első évben, hogy azt az első
komponenst, amelyből a tartalékos rendszer áll, az úgynevezett védelmi tartalékot felépítsük.
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy szó sincs arról, amiket önök állítanak, hogy itt egyszerűen
átöltöztetésről lenne szó és magánbiztonsági cégek őriznék a laktanyákat. Itt arról van szó,
hogy a Magyar Honvédség szerződést köt azokkal az emberekkel, akik önkéntes alapon – a
szerződés nyilván nem kötelező, mind a két félnek a ráutaló magatartása szükséges ehhez, sőt
az egyetértése és a beleegyezése szükséges ehhez, miért zárnánk ki azokat az önkéntes
tartalékos rendszerből, akik egyébként nap mint nap katonai objektumokban szolgálnak? A
mai napig nap mint nap találkoznak katonákkal, világosan látják és tudják a katonai élet
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sajátosságait, lehetővé kívántuk a számukra tenni azt, hogy a tartalékos rendszer elindul,
kiképzésben részesülnek, amennyiben ők ezt vállalják: alaki kiképzés, szabályzatismeret. Ott
is bejelentettem az ötpártin, és itt is szeretném a bizottság tagjai felé elmondani azt, hogy a
honvédelmi tárca szeretné önöket meghívni egy ilyen kiképzési napra, amelyen pontosan az
első komponensen belül is a védelmi tartalékosok kiképzését mutatná be. Tehát egy nyílt
napon, ahol önök is láthatnák azt, hogy milyen módon készültek fel ezek az emberek arra,
hogy hatékonyabban védjék az adott objektumokat, és egyébként pedig alkalmazhatóak
legyenek mondjuk katasztrófahelyzetekben is.

Tehát ez nem álságos megoldás, ez egy ésszerű, logikus megoldás, és adja magát,
hogy ezzel foglalkoznunk kell.

Természetesen a következő lépés: nem elégedünk meg azzal, hogy itt elértük a végső
állapotot, ez egy első, induló lépés. Menet közben nyilván lesznek majd tapasztalataink,
amelyek lehetőséget adnak arra, hogy korrigáljuk a rendszert, amennyiben valamilyen negatív
jelenséget észlelünk. Természetesen azt kérjük önöktől, hogy önök is tegyék meg ezt, hogy ha
ilyen típusú észrevételük vagy javaslatuk van.

A következő lépés, a nagy lépés valóban 2012. január 1-jétől fog bekövetkezni,
amikor már a műveleti tartalék komponensét építjük ki, erősítjük meg. Itt elsősorban azokra
gondolunk, akik leszerelt szerződéses katonák vagy hivatásos katonák, akik még egészségi
állapotukból adódóan, szakmájukból, szakmai felkészültségükből adódóan alkalmasak arra,
hogy a tartalékos rendszert erősítsék. 13 ezer körül van azoknak a leszerelt, a rendszerből
kikerült, volt szerződéses katonáknak a száma, akik egyébként ma nincsenek megszólítva.
Tehát a rendszer nem működik.

Tehát szeretnénk őket megszólítani, szeretnénk velük szerződést kötni. Természetesen
ez egy nagy munka, ehhez az önök támogatása is szükséges, és támogatás szükséges a
munkaadói oldal részéről is. Ennek a részleteit kidolgozzuk és a jövő év első negyedévében a
bizottságot tájékoztatni fogjuk arról, hogy hol állunk ezzel a fejezettel, ezzel az üggyel.

A végén pedig elérnénk azt a rendszert, a rendszer teljességét, amikor kiképzett
tartalékosok vannak még, egy második komponensben, ahol a nyilvántartási rendszer
működőképes, ahol akik egyébként nem kívánnak szerződést kötni a Magyar Honvédséggel,
de mégis kiképzésben részesültek, tehát a volt szerződésesek, a volt hivatásosok, ezek az
emberek bekerülnek egy nagy adatbázisba, és nyugodt szívvel számíthatunk rájuk. És csak a
negyedik körben lenne szükség, ha nagyon nagy baj van a potenciális hadkötelesekre, a mai
hatályos törvény alapján is potenciális hadköteleseknek nevezik a 18-40 év közötti
férfiembereket. Ez pont az a korrekt megoldás, hogy nem szeretnénk többletterhet róni a
magyar állampolgárokra, és ha valamilyen baj éri az országot, akkor szépen ebben a
fokozatrendszerben haladunk egyre mélyebbre, és egyre szélesebb társadalmi kört tudunk
megszólítani. De természetesen csak akkor, ha nagyon nagy baj van.

Ma a 2004. évi CV. honvédelmi törvény alapján gyakorlatilag a legnagyobb baj a
rendkívüli állapot lenne, amikor háború van, ekkor lehetne egyébként elméletileg az általános
hadkötelezettséget visszaállítani, valamint a megelőző védelmi helyzet esetében.

Tehát összességében: azt tudom mondani, hogy akik ma őrzik a laktanyákat, valóban
civil biztonsági cégek emberei, a Magyar Honvédség szerződést köt ezekkel az emberekkel,
egyenként, személyi elbeszélgetéseknek köszönhetően vállalják önkéntes alapon ezt a
feladatot, körülbelül 15-20 százaléka nem fogja vállalni, a többiek, amennyire folynak a
megbeszélések, folynak az egyeztetések, vállalják ezt a feladatot a haza védelmének erősítése
érdekében. Azt szeretném elmondani, hogy jelentős mértékben növekedni fog a működő
katonai objektumok biztonsága ennek betudhatóan, tehát hogy egyenruhában, a Magyar
Honvédség által rendelkezésre bocsátott egyenruhában, valóban bakancsban meg fegyverrel,
tehát nem gázspray-vel fogják őrizni ezeket a laktanyákat, már ez önmagában egyébként egy
erősítést jelent, hiszen valóban tovább kell lépniük, és a fegyveres biztonsági őrzés irányába
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mozdul el a rendszer. Törvényesen bejelentett munkaviszonyról van szó ebben az esetben
természetesen, kiképzett katonákról lesz szó, alapkiképzésben részesülnek, tehát ennek
köszönhetően szerintem több legyet lehet ütni – most elnézést a kifejezésért – egy csapásra,
tekintettel arra, hogy társadalmi elvárás volt az, hogy ne civilek, hanem egyenruhás katonák
őrizzék a laktanyákat, és viszonylagosan olcsón építsük fel a rendszert vagy kezdjük el ennek
a rendszernek a kiépítését.

Úgy érzem, hogy a tárca kellő körültekintéssel állt neki ennek a munkának, és én
bízom benne, hogy el fogjuk érni a célunkat, amely egy működőképes tartalékos rendszer
kialakítását jelenti. Mondom: itt nem állunk meg ennél a folyamatnál, ez egy első, kezdeti kis
lépés, és valóban nem ez jelenti a végső állapotot, nem ez fogja jelenteni azt, hogy na, most
akkor nyugodtan hátradőlhetünk és elvégeztük a dolgunkat. Nem, haladunk tovább ezen az
úton és szeretnénk teljessé tenni a tartalékos rendszert.

A SZÉF szétverésére vonatkozó észrevétel: az ágazati egyeztetés folyamata, most
Harangozó képviselő úr pont nem figyel, csak szeretném elmondani, hogy ő vetette fel a
SZÉF-re vonatkozó kérdést. Tehát az ágazati egyeztetés folyamatosan működik, tehát szó
sincs arról, hogy itt mi szétvernénk bármit is. Sőt, a HÉF is működik, éppen az elmúlt héten
ültem le a HOSZ-szal, tehát a katonaállomány országos szakszervezetével, a HODOSZ-szal, a
Honvédségi Dolgozók Országos Szakszervezetével, a BEOSZ-szal és számos más
szervezettel. Szeretnénk olyan bérmegállapodást elérni, amely számukra is elfogadható,
szerettem volna, és sikerült is megnyugtatni őket abban a kérdéskörben, hogy nem jár senki
sem rosszabbul. Tehát jogos az aggodalom a nyugdíjpénztár vonatkozásában, ebben a
kérdéskörben is előremutató tárgyalásaink vannak, semmiféle pénzt nem szeretnénk tőlük
megvonni és elvonni, szeretnénk a személyi állomány lehetőségeit bővíteni és erősíteni.

A parlamentben való őrzésvédelem kérdésköre, ami szintén felmerült az előbb.
Szeretném megnyugtatni a képviselő urat és a bizottság tagjait is, hogy nem lesznek nagy
erőkkel jelen, tehát nem ezredre gondoltunk, nem hadosztályra gondoltunk. Természetesen
ennek a részleteit most dolgoztuk ki. A Belügyminisztériummal lefolytatjuk a megfelelően
szükséges egyeztetéseket. Szeretnénk magasabb szintre emelni az őrzésvédelmet, és
szeretnénk méltóságteljessé tenni a Szent Korona őrzését. Azt hiszem, hogy ha ön azon
aggódik, hogy most katonák lesznek a parlamentben, nem tudom, hogy mi a jobb, hogy most
akkor rendőrök vannak, az nem baj, ha katonák vannak, az baj. Ilyen alapon itt Kádár ezredes
úr is bent tartózkodik a parlamentben, talán nem hiszem, hogy ez probléma, tehát ha katonai
egyenruhában, a Magyar Honvédség egyenruhájában, vagy bármilyen más olyan
díszöltözetben vannak, amely természetesen a magyar katonai hagyományokat testesíti meg,
ezek szerintem erősítik az önbecsülésünket, kifejezik azt a szándékunkat, hogy igenis,
hagyományainkat, szokásainkat, nemzeti ereklyéinket tiszteljük, becsüljük, óvjuk. Számos
más országban igen nagyra becsülik a különböző díszalegységeket, gondoljanak csak a
londoni őrségváltásra, a királyi gárdára és másokra. Azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok.

Természetesen semmiféle ilyen túlzott mértékű, pátoszos, rossz értelemben vett,
túlzott mértékű magyarkodásról szó sincs, egyszerűen arról van szó, hogy a katonai
hagyományainkat szeretnénk ilyen módon megjeleníteni, szerintem a honvédség
presztízsének, tekintélyének, megítélésének ez jelentős mértékben használ. Úgyhogy a
szándék ez, a Belügyminisztériummal ebben a megállapodás gyakorlatilag megvan. Persze,
lehetne abba az irányba is menni, hogy akkor magáncégek emberei őrizzék a Koronát is,
természetesen nem erről van szó. Az sem jobb, ha a rendőrök őrzik, azt hiszem, ha van egy
ilyen szándék, hogy katonák őrizzék, én ezt messzemenőkig tudom támogatni, és a tárca
álláspontja az, hogy ennek a részleteit kidolgozzuk, illetőleg már meg is van, és a
Belügyminisztériummal megállapodunk ebben az ügyben is.

Mi volt még, ami elhangzott? A szállítóeszközök kérdésköre, alelnök úr tette fel ezt a
kérdést. Azt hiszem, és majd kiegészítenek a kollégáim, de lehetnek olyan helyzetek is, az
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elmúlt időszak azt mutatta, hogy valóban lehetnek akár társadalmi szervezetek vagy
önkormányzatok is, akik igényelhetnek honvédségi járműveket. A vörösiszap-katasztrófa
kapcsán is például az önkormányzatok igényelhettek és igényelték is, az árvízi védekezésnél
is. Tehát az én információim szerint a törvény módosításának ezen célkitűzése mögött ez a
szándék, ez a szempont szerepel.

Összességében talán ennyit gondoltam válaszolni, és köszönöm szépen, hogy
meghallgattak. Nem tudom, hogy a kollégáim kívánnak-e kiegészítést tenni. (Dr. Dankó
István: Köszönöm, nem.) Amennyiben nem, akkor visszaadom a szót elnök úrnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy visszaadja a szót. Kérdezem a
bizottságot, hogy vélemény van-e? Harangozó képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Államtitkár úr, csak azt szeretném mondani, a
többit most nem erőltetném, csak visszatérnék itt a parlamenti dologra. Tehát azt az
alkotmányból is tudjuk, és úgy általában is, hogy a honvédség nem a belső rend fenntartására
létrehozott szerve a Magyar Köztársaságnak, hanem kifejezetten a külső integritás védelmére,
és nem a saját állampolgáraival vagy az ország belső rendjével kapcsolatos teendői vannak,
kivéve nyilván a veszélyhelyzetet, de egyéb esetben kifejezetten tiltott ez minden normális
országban. Én csak azért tettem ezt szóvá, mert a protokolláris őrzés, amiről beszél, a
hagyományok őrzése természetesen nagyon fontos, és abszolút támogatható is lehet akár.
Hogy ezt most a Köztársasági Őrezred nem tudta ezek szerint tisztességesen megcsinálni,
azzal én vitatkoznék, de mindenkinek szíve-joga, hogy ezt megváltoztassa.

Ebben a törvényben viszont fegyveres őrzésről beszél a Parlament épületében a
Magyar Honvédség jogköreként, amire én azt mertem mondani, hogy szerintem ez már
összeegyeztethetetlen azzal, ami egyébként az alkotmányos szerepe a honvédségnek.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Iváncsik alelnök úr!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr arról beszélt,
hogy nagyon fontos a mi támogatásunk a vázolt törekvések megvalósításához. Ezt én is így
gondolom. Másrészt utalt egy ötpárti egyeztetésre, ami a múlt hét pénteken volt. Szeretném
most már a jegyzőkönyvben is megerősíteni, hogy magától értetődően mandátummal érkezett
a képviselőnk, és írásbeli tájékoztatást adott, ami itt van előttem most is, az ott
elhangzottakról.

Mi korábban, amikor kormányoztunk, a hasonló témában megrendezett egyeztetéseket
a törvényjavaslatok benyújtása előtt tettük meg. Talán most is szerencsésebb lett volna, ha így
történik az egyeztetés.

Minden kétséget kizáróan támogatjuk azt a szellemiséget, amely már korábban egy
nagy egyetértésben tükröződött, amikor az előző szabályozást a mi kormányunk javaslatára az
Országgyűlés jóváhagyta. Tehát fontos feladatnak tartjuk továbbra is, egyetértünk a
kormánynak azokkal a törekvéseivel, amely akár még a gyorsításra is vonatkozik, és arra,
ahogyan államtitkár úr fogalmazott, hogy tényleges tartalékokkal rendelkezzen a Magyar
Honvédség. És ha úgy látják, hogy indokolt is, és a feltételei is megvannak, még bátorítom is
önöket arra, hogy akkor gyorsítsanak ezen a tempón, és ehhez természetesen mi is megadjuk a
támogatást.

Viszont ez, hogy most több komponensről beszélünk, egy kicsit nehezen követhető is
volt számomra mindaz, amit az államtitkár úr mondott, hogy akkor most ez két komponens
vagy három, mert amikor a kiképzett tartalékosokról beszélt, akkor megint második
komponensként hangzott el, de előtte kettőt már felsorolt.
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Úgy érzem, hogy ez az önkéntes védelmi tartalékos – mondjuk így – komponens egy
kicsit ilyen erőltetettnek tűnik, a szabályozása elnagyolt. Mi nem tudunk erre másképpen
tekinteni, minthogy a kormány abból kiindulva, hogy teljesítse az ezzel kapcsolatos nagy ívű

elképzeléseit és ígéreteit, most beöltözteti katonai egyenruhába azokat az őrzéssel foglalkozó
embereket, akik ezt a feladatot ellátják. Nem érezzük, hogy ettől valóban tényleges tartalékkal
rendelkezik a honvédség, vagy hogy ők beszámíthatók abba a körbe, amelyre amikor – még
egyszer hangsúlyoznám – nagy egyetértéssel megállapodtunk ennek a létrehozásában és egy
ilyen mérsékelt ütemű, évről évre történő kiépítésében, akkor megállapodtunk. Azt hiszem,
hogy ez most ennek a megállapodásnak a felrúgását jelenti.

Egyáltalán nem értünk egyet azzal a folyamattal, ami jól tetten érhető, a Köztársasági
Őrezred hónapok óta zajló leépítésével, és nagyon határozottan tiltakozunk az ellen, hogy
katonák fegyveresen őrizzék a Magyar Köztársaság Parlamentjében azokat az ereklyéket,
amelyekről szó van. Tehát jó volna, ha nem értenénk félre egymást. Harangozó képviselő úr is
utalt arra, hogy örülünk annak, ha a katonák bármilyen protokolláris feladatot kapnak a
főparancsnokkal kapcsolatban vagy akár még az ereklyékkel kapcsolatban is, ez legyen a
kormánynak a szíve-joga eldönteni. Viszont az pedig hadd legyen már a mi szívünk joga,
hogy országgyűlési képviselőként legyen, lehessen arról nagyon markáns véleményünk, hogy
helyeseljük-e a fegyveres őrzést a Parlament épületében. Nagyon határozott álláspontunk az,
hogy ezt nem helyeseljük és tiltakozunk ellene.

A következő mozzanat, amiről államtitkár úr beszélt, itt szeretném megint kifejteni a
véleményünket. Úgy fogalmazott, hogy nagyon helyes, ha egy egységes közigazgatási
rendszert alakítanak ki. Itt arról van szó, hogy egy tájékoztatás, egy központi nyilvántartás
valósuljon meg, ami szerintem más, és valóban helyeselhető, mint ami itt szerepel. Ugyanis itt
vétójogot biztosítanak egy másik minisztérium állami vezetőjének, ami az én megítélésem
vagy a mi megítélésünk szerint indokolatlanul csorbítja a honvédelmi miniszternek a tárcája
vezetéséért viselt felelősségét. Nem tartjuk ezt jó megoldásnak, nem is tartjuk indokoltnak, és
teljesen szükségtelen.

Így első közelítésben én nem tudom másnak tekinteni, nem központi nyilvántartásnak,
hanem egy központi kontrollnak tudom tekinteni, hiszen a vétójog mi mást jelenthetne,
minthogy van egy szupervízor, aki gondolom, nemcsak a honvédséggel, hanem az összes
tárcával kapcsolatban rendelkezik ilyen jogosítványokkal. Ez egyfajta ilyen komisszári feladat
az én szememben, hogy van egy megbízható ember, aki megvizsgálja a mások
megbízhatóságát is ebből kiindulva. Azt hiszem, hogy ha egy felelős politikus vezet egy tárcát
– márpedig erről van szó -, egy felkészült, a tárcájáért felelősséget érző, azért odaadóan
dolgozó vezetőről, semmi nem indokolja, hogy az ő hatáskörét elvonjuk, és egy másik tárca,
egyébként alacsonyabb beosztású vezetőjének a kezébe helyezzük. Ha egy minisztert
megbízunk azzal, hogy egy ilyen köztársasági intézményt, egy ilyen hihetetlenül fontos
intézményét a köztársaságnak, mint a honvédség, egy személyben irányítson, semmi nem
indokolja, hogy ő ne kapjon teljes hatáskört arra, hogy a beosztott vezetőinek a kinevezéséről,
díjazásáról és minden egyébről megfelelően döntsön.

Egy kicsit furcsa, hogy ellenzéki képviselőként érvelek éppen az önök miniszterének a
jogköre mellett, de én ezt tartom logikusnak és egyedül elfogadhatónak.

Ami pedig a szakszervezeteket illeti, nem támogatjuk és nem értünk egyet a Szolgálati
Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának a megszüntetésével. Azt nagyon helyeslem,
amit államtitkár úr mondott, mi magunk ebben hosszú éveken át példát mutattunk, de azt
hiszem, hogy a kormányok színezeteitől függően korábban is nagyon komoly érdekegyeztetés
zajlott a honvédség vezetése és a honvédségben dolgozókat képviselő különböző
szakszervezetek és reprezentatív érdekképviseleti szervezetek, és még a nem reprezentatív
érdekképviseleti szervezetek vezetői között is. Ennek nagyon jó haladó hagyományai vannak.
Szerintem ez a bizonyos fórum, aminek most a megszüntetését tervezik, azt a célt szolgálta és
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szolgálhatná a jövőben, ha nem szüntetnék meg, hogy az ágazat egy egységes
érdekegyeztetést is folytathasson. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan ügyek, amelyek igazán
jól ezen a szinten egyeztethetők, és nem kellene a szakszervezeteket megfosztani attól a
lehetőségtől, hogy egy ilyen szinten is egyeztessék és képviseljék az álláspontjukat a
kormánnyal szemben. Úgyhogy ezt nem támogatjuk.

Amit a személyi állomány juttatásaival és bérével kapcsolatban mondott az államtitkár
úr, megfogadom a tanácsát. Nagyon türelmesen és figyelmesen tekintek a honvédség
vezetőire abban a tekintetben, hogy vajon, konkrétan és érdemben mi fog ebben az ügyben
történni. Kibontakozott közöttünk egy vita, most már másodszor utalok erre bizottsági ülésen,
ahol mi mondjuk a magunkét, önök is mondják a magukét, közben önök azt feltételezik, hogy
mi vagy személy szerint én tájékozatlan vagyok, és még azt se tudom, hogy, és emezt se
tudom, hogy. Megpróbálok a lehető legjobban hozzáállni az ügyhöz és számításokat végezni,
de amíg csak annyi hangzik el az önök részéről – és ez nagyon jó dolog, ezt a múltkor is
elismertem -, hogy feladatot kapott az illetékes vezető arra, hogy vizsgálja meg, dolgozza ki,
hogy a bevezetendő szabályok alapján milyen helyzetbe kerülnek az állománykategória egyes
keresetű, bizonyos keresetű dolgozói, és van egy olyan szándék a honvédelmi miniszter vagy
a minisztérium vezetése részéről, hogy azt a célt tűzték ki, hogy senki ne járhasson
rosszabbul. Én ezt elhiszem önöknek, hogy itt valóban van ilyen szándékuk. Nem derül ki a
költségvetésből, hogy ennek van-e forrása, vagy hogy konkrétan milyen módon akarják
megoldani. Ha ténylegesen és valóban meg fogják oldani, akkor ezt üdvözölni fogom,
mindaddig, amíg pedig ezt nem fogjuk látni, természetesen sürgetni, követelni, kérni,
javasolni fogjuk azt, hogy ez megtörténjen, mert nem tartjuk elfogadhatónak, ha ez elmarad.
Köszönöm szépen.

Végül szeretném azt mondani, hogy mindezen indokok alapján nem tartjuk általános
vitára alkalmasnak a törvényt, nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Egy pár gondolatot szeretnék még én is
elmondani a magam részéről, illetve a Fidesz-frakció részéről. Akár az ötpárti egyeztetéssel
kapcsolatban, ahol felmerültek bizonyos kérdések akár ellenzéki képviselőtársaink részéről,
akár részünkről is. Úgy látom és azt gondolom, hogy a mostani benyújtott törvényjavaslat
nemcsak az önkéntes tartalékos rendszerről beszél és szól, hanem azért van számtalan olyan
eleme is, ami azért rámutat arra, hogy most a nemzeti együttműködés kormányának miért is
fontos a katona, miért is fontos mondjuk az első számú katona, mert alelnök úr itt az előbb
mondjuk azt többek között nem emelte ki, hogy a vezérkari főnök erősebb jogosítványokkal
fog majd rendelkezni, mint az ő időszakukban. Az ő időszakukban a közigazgatási államtitkár
volt az, aki sokkal erősebb jogosítványokkal rendelkezett.

A szakszervezetekkel kapcsolatban csak annyit szeretnék kiegészítésül elmondani,
hogy engem is megkerestek a szakszervezetek, a jövő héten én is le fogok velük ülni. Úgy
látom és azt gondolom, hogy részünkről, az ágazat részéről és az ágazati szakszervezetek
részéről a kommunikáció a kormány és a kormánypártokkal a szakszervezetek irányába
szerintem teljesen tökéletes és normális.

Rátérve a tartalékos rendszerre. Az valós és igaz, hogy az elmúlt nyolc évben
folyamatosan, többek között Simicskó államtitkár úr volt az, aki napirenden tartotta az
önkéntes tartalékos vagy éppen tartalékos rendszert, vagy mikor hogyan becéztük és hívtuk
ezt a leendő szervezetet. Én azt azért mindenféleképpen szeretném kérni az ellenzéki
képviselőtársaimtól, hogy azért méltányolják és gondolják át azt, hogy a mostani
kormányzatnak az az eltökélt szándéka, hogy igenis, ezt a rendszert beindítsuk, igenis, ezt a
rendszert gyakorlatilag elindítsuk. Az elmúlt nyolc évben valljuk be őszintén, hogy ez a
rendszer ilyen asztal mögött, asztaloknál, különböző helyeken való beszélgetésekben
kimerült, és gyakorlatilag az, hogy elindult volna egy valós vagy bármilyen szintű folyamat,
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annak elemeit nem igazából tapasztaltuk, nem láttuk. Egy országgyűlési határozatban
maximum megjelent a plenáris ülésen, és arról ejtettünk egy pár szót, de az elmúlt nyolc
évben gyakorlatilag erre mutató jelek nem voltak.

Ahogy államtitkár úr is elmondta, ha kiszámoljuk azt, hogy az előző kormányzatnak
mondjuk a tartalékos rendszernek a feltöltése hogyan valósult volna meg, akkor körülbelül azt
lehetett volna látni, hogy – ha pontosan emlékszem a két számra – tíz év alatt 4 ezer tartalékos
lett volna. Azt gondolom, hogy ennél többet elbír a rendszer. Ha és amennyiben vannak olyan
agilis magyar állampolgárok, legyen az hölgy vagy férfi, aki részt szeretne, részt kíván venni
ebben a rendszerben, akkor meg kell nyitni a lehetőséget és meg kell nyitni a kaput, és nem
lekorlátozni és leszabályozni kellene.

Azt látom és azt gondolom, hogy ez a mostani benyújtott törvényjavaslat pont ezt
szolgálja, hogy a lehetőségeket biztosítjuk.

Úgy érzem, hogy a Magyar Honvédség ebben az évben azért rendesen felmutatta és
kimutatta azt, hogy katasztrófahelyzetekben és egyéb helyzetekben is gyakorlatilag neki
szüksége lenne egy tartalékra. Pontosan az önök által megfogalmazott professzionális
katonákat bizonyos esetekben gyakorlatilag ha 24-48 órára bevetjük, utána legyen egy olyan
váltás, aki őket leváltja, akár legyen az a tartalékos rendszerből fakadóan akár önkéntes
tartalékos, mindegy, hogy hogyan hívjuk, a lényeg az, hogy legyen egy váltása ezeknek az
embereknek.

Úgy látom és azt gondolom, hogy ez a mostani beterjesztés valós célokat fogalmaz
meg. Ahogy az ötpárti egyeztetésen elmondtam, a puding próbája az evés, a tárca belefogott
abba, hogy egy kicsit korábbra hozta ezt az időpontot. Én azért megadnám azt a lehetőséget a
tárcának és azt a biztatást is várnám az ellenzéki képviselőtársaim részéről, hogy igenis, akkor
tessék csinálni, és akkor mutassák meg. Ennyi lett volna az én kiegészítőm.

Még alelnök úr kíván szólni, utána Simicskó államtitkár úrnak adnám meg a szót.

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék reagálni mindarra,
amit most az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatban mondott.

Azt szeretném mondani, hogy Simicskó államtitkár úrnak az elkötelezettségét, kitartó
kezdeményezéseit, sőt tudományos munkásságát ebben az ügyben hallatlanul nagyra
értékelem és nagyon nagy szimpátiával figyelem régóta. Igyekeztem is annak idején a saját
felelősségemből a szerény lehetőségek közepette, amennyire csak lehetett, támogatni ezt a
munkásságot. Most pedig azzal szembesülhetünk, ő maga is, hogy a hosszú felkészülési
időszak után íme, megbízatási lehetőség van állami vezetőként ennek a megvalósítására. És
még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, mert én a legfontosabbnak ezt tartom, hogy minden
abba az irányba mutató - amiről már beszéltem és nem akarok újra kitérni rá – érdemi lépést
támogatni fogunk, és minden olyat ellenezni, amiről mi azt gondoljuk, hogy csak látszat, hogy
nem a lényegről szól, hogy nem azt a célt szolgálja, amit mi magunk is támogatandónak és
elfogadhatónak tartunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó!

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár válaszai a vitában
elhangzottakra

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Azzal kezdeném,
hogy zárjuk le, ha lehet, ezeket a személyi kérdéseket, márpedig ami arra vonatkozott, mert
ismét visszatértünk ebbe az irányba, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
államtitkárának milyen hatásköre van és milyen jogosítványai vannak. Én ha jól emlékszem,
és köszönöm egyébként alelnök úrnak a tárca melletti kiállását, én ezt tolmácsolni fogom a
miniszter úr irányába, hogy esetlegesen a miniszteri hatáskör csorbítását látja ön ebben, akkor
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ezt érzékeltessem, hogy ön messzemenőkig kiállt a honvédelmi miniszter hatáskörének az
erősítése mellett. De ha jól emlékszem, az önök időszakában is volt egy kormányzati
személyügyi központ, amelyet mi gyakorlatilag továbbfejlesztettünk, vagy továbbvittünk, ott
is volt előzetes véleményeztetési joga, ha jól emlékszem, talán pont ebben a státuszban lévő

államtitkárnak. Ugyanerre a körre vonatkozott az előzetes véleményeztetési jogkör, lehet,
hogy nem volt benne vétójog, ezt elismerem. Ez valóban egy erősebb központosított hatalom,
de azt hiszem, hogy a hatékonyság érdekében ezt megköveteli a helyzet.

A kormány első döntései között volt az, hogy ezt a hatáskört odaadta a KIM-nek, mi
ehhez igazodtunk, és ennek szellemében járunk el. Természetesen ezeket a törvényeket
betartjuk.

Az, hogy most itt a csoportfőnökségek rendszerében mi visszatértünk a „J” struktúrára
és a csoportfőnökök a szervezeti rendszer hierarchikus szintjein főosztályvezetői besorolás alá
esnek és ilyen értelemben a KIM államtitkára rálátással bír és véleményezi az
előterjesztéseket személyi kinevezések előtt, azt hiszem, hogy ebben nem látunk, nem
láthatunk semmiféle kivetnivalót. Tekintettel arra, hogy egyetlenegy esetben sem vétózta meg
eddig a honvédelmi miniszter személyi kinevezéseit az államtitkár úr.

A Korona őrzése vonatkozásában. Egyetértek, valóban nem a belső rend védelme
elsődlegesen békeidőszakban a feladata a Magyar Honvédségnek, de a hatályos Hbt. alapján,
tehát a ma hatályos honvédelmi törvény alapján a honvédség erői, alakulatai közreműködnek
az állami protokollban. Tehát ha ezt protokolláris feladatnak tekintjük, márpedig tekinthetjük
részben annak is, én nem zárnám ki annak a lehetőségét, hogy bizonyos ereklyéket őrizzenek
a magyar katonák, akár fegyverrel is. Most gázspray-vel mégsem állhatnak ott, hogy
néznének ki. Azért adjuk meg ennek a komolyságát.

Természetesen nem azért jönnek be a díszegységeink vagy alegységeink, hogy
bárkiben kárt okozzanak a fegyverükkel, de mégiscsak meg kell jeleníteni azt, hogy a Szent
Koronát erővel is őrzik és képviselik a magyar nemzeti értékeket és érdekeket.

Tehát a külső őrzés továbbra is a Köztársasági Őrezred feladatköre lenne a jelenlegi
elképzelések alapján, tehát a Parlament kapujaiban ellenőrzéskor, bármikor nem katonák
fognak állni, hanem rendőrök fognak állni, a Köztársasági Őrezred emberei, csak ezt az egy
feladatot venné át a Magyar Honvédség, hogy a Szent Koronát őrizzék. Természetesen
egyetértek önökkel abban, hogy ezt minél gyorsabban egyértelműsíteni kell, és közölni kell az
érintettekkel, tehát valóban én értem azt a bizonytalanságot, amit adott esetben a Köztársasági
Őrezred emberei most érezhetnek. Mielőbb a végére fogunk ennek jutni, de van egy ilyen
szándék. Én azt hiszem, hogy ez egy jó gondolat. Nyugodtan fel lehet sorakozni mellé,
semmiféle hátrányát ennek nem látom.

Tehát nem az a cél, hogy itt valamilyen katonai puccsot készítsünk elő, zárójelben
jegyzem meg. Tehát nem hinném, hogy a Szent Korona őrzésével megbízott katonai
parancsnok egyszer csak be akar ülni a házelnöki székbe. Tehát nem ez a cél, hanem az a cél,
hogy méltó módon őrizzük a Koronát, és az a cél, hogy ebben a feladatban, amelynek vannak
komoly katonai hagyományai, a magyar történelemben komoly hagyományai vannak a
Korona őrzésének, szeretnénk ezt hangsúlyosabban és jelentősebben megjeleníteni a jövőben.

Ami pedig a tartalékos rendszert illeti, lehet, hogy nem voltam egyértelmű, ezért
elnézést kérek alelnök úrtól, lehet, hogy a komponens szót valóban több ízben alkalmaztam.
Akkor nevezzük úgy, hogy két komponens van, jó? Tehát az egyértelműség kedvéért. A két
komponensen belül két-két elem van. Akkor az első komponenst nézzük meg. Az első
komponensen belül van egy védelmi tartalék. A védelmi tartalék az első lépésben kiépített
rendszer lenne, amelyben valóban a laktanyák őrzés-védelme is benne van, tehát azokkal az
emberekkel – amit az előzőekben elmondtam, az megállja a helyét, tehát gyakorlatilag
lefolytatjuk a személyi elbeszélgetéseket és kiképzésben részesülnek ezt követően ezek az
emberek, és így válnak majd a védelmi tartalék részévé, de ehhez még szeretném hozzátenni
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azt, hogy a Befogadó Nemzeti Támogatásban is szerepet tudnak vállalni ezek az emberek,
tehát kiegészítő jelleggel. Természetesen a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses
állományának az alapvető feladata a Befogadó Nemzeti Támogatás kiépítése, de ez az első
komponens első elemében lévő védelmi tartaléknak is feladata lesz, és a katasztrófa-
elhárításban, a katasztrófák elleni védekezésben is alkalmazhatóak, bevethetőek lesznek
ennek az elemnek a katonái, a tartalékosai.

Nem akarom most itt hosszasan indokolni, nyilván egy árvízi katasztrófánál vagy a
vörösiszap-katasztrófánál is vannak őrzés-védelmi feladatai a Magyar Honvédségnek. Tehát
ha közreműködünk, akkor adott esetben ezek az emberek, ennek az elemnek meghatározott
csoportjai felhasználhatóak kitelepített területek őrzésére, elhagyott házak őrzésére, hiszen
sajnos, a fosztogatás ilyenkor elő szokott fordulni, amelyeket érdemes elkerülni.

A második eleme lenne ennek az első komponensnek ez a műveleti tartalék. Ez
gyakorlatilag egy teljes értékű tartalék, hiszen azon nyomban beállhat a hivatásos vagy a
szerződéses katona helyére, tehát egy normális katonai képességgel felvértezett elemről van
szó. Ténylegesen bevethető, hiszen ők már rendelkeznek, mi arra számítunk, hogy elsősorban
azokat célozzuk meg majd a műveleti tartalék kialakításakor, ez lenne majd 2012. január 1-
jétől, akik már voltak katonák, rendelkeznek megfelelő szintű kiképzettséggel, tehát a volt
szerződésesek. Természetesen nyitottá tesszük a rendszert, tehát szeretnénk átjárhatóságot is
biztosítani majd a rendszerben, abban az értelemben, hogy azért akár a felsőoktatásban
tanulók számára is lehetővé tenni, de akkor gondoskodni kell majd a kiképzésükről.

A második komponens pedig békeidőszakban úgy néz ki, hogy van egy kiképzett
tartalékos köre, és van egy potenciális hadköteles kör. Gyakorlatilag ez egy adatbázis, tehát
békeidőszakban. Háborús időszakban vagy meghatározott minősített időszakban gyakorlatilag
ők mozgósíthatóak, hiszen az adatbázisukról rendelkezik a katonai nyilvántartás, a kiképzett
tartalékosokról. Tehát hozzájuk tudnánk fordulni, ha már fokozódik úgymond a feszültség
vagy a nemzetközi helyzet.

Az utolsó körben lenne a második komponensen belül a negyedik elem, ha úgy tetszik,
ez a potenciális hadkötelesek köre, akikhez csak tényleg a legutolsó helyzetben, ha tényleg
háború van és nagyon nagy veszély van, akkor tudnánk fordulni. Ők nem rendelkeznek
kiképzéssel, alapkiképzésben nem részesültek, tekintettel arra, hogy a 18. életévüket betöltött
és a 40. életévük között lévő emberekről van szó, de a jelenleg hatályos Hbt. alapján rájuk is
lehet számítani. Az egy más kérdés, hogy milyen módon, milyen körülmények között lenne
kellő idő a kiképzésükre, a felkészítésükre, de mondom: ez az utolsó eset lenne vagy az utolsó
kör lenne, akihez fordulhatnánk baj esetén.

Tehát így nézne ki a rendszer. Nem tudom, sikerült-e világosabbá tenni a
koncepciónkat, az elképzelésünket. Szeretném megköszönni alelnök úrnak az elvi egyetértését
és a támogatását, még a gyorsításra vonatkozó kijelentését is. Természetesen mi azt
szeretnénk, ha ebben nemzeti egyetértés lenne. Tehát semmiféle trükköt, semmiféle álságos
megoldást nem szeretnénk alkalmazni, pusztán az ésszerűség és a lehetőségek köre az, amely
behatárolja a mi tevékenységünket.

Ez valóban egy gyors, viszonylag olcsó megoldás, ami az első lépést illeti, de ésszerű
és adja magát. Egy fontos társadalmi igénynek akartunk eleget tenni, hogy ne civil biztonsági
őrző-védő emberek álljanak a működő katonai alakulataink bejáratánál vagy laktanyáink
bejáratánál. Ez az első lépés. És mondom: kérném, hogy a rendszer egészét tekintsék, ne csak
az első lépést, az első pillérét, és természetesen várjuk az önök véleményét, észrevételeit,
javaslatait, pontosan azért, mert mondom: mi úgy tekintjük, hogy ez nem pártpolitikai kérdés,
nemcsak a kormány célkitűzése, hanem ez egy nemzeti ügy.

Szeretném hangsúlyozni itt is, sokszor elmondtam már, nem pusztán katonaiképesség-
növekedésről van szó, ez sokkal több annál. Azért mondom azt, hogy ez nemzeti ügy, mert
valóban a civil világ felé tud nyitni a Magyar Honvédség, átszövi egymást a civil világ a
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katonai világgal, és ez nem biztos, hogy káros. Pont azért, mert ilyen módon nem bezárjuk a
katonákat a laktanyába, hanem kinyitjuk a laktanyákat, rálátással bír a civil világ a honvédség
működésére a tartalékos rendszeren keresztül is, és a valós, igazi civil kontroll így tud
érvényesülni.

Tehát miközben önök esetleg aggódnak azon, hogy a katonák bejönnek a parlamentbe
és a Szent Koronát őrzik fegyverrel, aközben a civil kontroll valójában az elmúlt években
abban testesült meg, hogy az adott szakbizottság vagy az adott civil politikusi világ ellenőrizte
a honvédség működését. Ez kevés. A valós civil kontroll akkor teljesül ki, ha a társadalom
tagjai is részt vehetnek a honvédelem ügyében, rálátással bírnak a katonai élet visszásságaira
és milyenségére, és ezen keresztül lehet valós és tartalmas civil kontrollt létrehozni, és ezen
keresztül lehet valóban nemzeti üggyé tenni a haza védelmének ügyét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy államtitkár úr kimerítő választ adott
minden kérdésre, véleményre. (Iváncsik Imre: Teljesen kimerültünk tőle.) Lehet, hogy már ő
is kimerült.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kérdésekre
válaszoltam. (Iváncsik Imre: Abszolút korrekt volt!)

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Alapos és korrekt volt, ahogy alelnök úr is itt mellettem mondja. Kérdezem
akkor a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a T/1667. számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságával. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 4
nem.

Tehát 15 igennel és 4 nemmel a bizottságunk általános vitára alkalmasnak találta a
törvényjavaslatot.

Ajánlásunk ismételten szóban kell hogy elhangozzon. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy ki az, aki úgyszintén szerdán esetleg el kívánja mondani az álláspontot a bizottság
részéről. (Iváncsik Imre: Én kisebbségi véleményt szeretnék mondani.) Kisebbségi vélemény
már van az alelnök úr részéről. A többségi véleményt ki kívánja elmondani? (Nincs jelzés.) Jó,
akkor a többségi véleményt én magam el fogom mondani.

Tisztelt Bizottság! Még tájékoztatást szeretnék adni azzal kapcsolatban, hogy
megkereste a bizottságot, illetve meghívást kaptunk Peter Zangl főigazgató úr, a humanitárius
segélynyújtással foglalkozó EU bizottsági főigazgatóság vezetőjének büféebédjére, most
pénteken. A felkérő levelet mindenki megkapta. Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy
aki részt kíván venni a rendezvényen, azt a bizottsági titkárságon jelezze most, a bizottsági
ülés után.

A napirendi pontjaink végére értünk. Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot,
hogy szerdán, 11 órakor lesz a következő bizottsági ülést. Az ülést bezárom. Köszönöm
szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


