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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 32 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása. A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntök mindenkit a Honvédelmi és rendészeti bizottság kihelyezett ülésén.

Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. A jelenléti ív alapján kilencen
vagyunk jelen, és öt helyettesítést kaptam: Farkas Zoltánt Borbély Lénárd, Kocsis Mátét
Csampa Zsolt, Bíró Márkot dr. Simon Miklós, Mátrai Mártát Tóth Gábor és dr. Harangozó
Tamást Iváncsik Imre alelnök úr fogja majd helyettesíteni. Így az ülésünk határozatképes.

A napirend elfogadására kerül sor. Egy napirendipont-javaslatunk van: tájékoztató az
önkéntes védelmi tartalékos állomány kiképzéséről. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki
a napirendipont-javaslattal egyetért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Tizennégy, egyhangú.
A Házszabály 68. § alapján szót szeretnék adni dr. Vadai Ágnes és Balla Gergő

képviselőtársainknak. Ki az, aki biztosítja a hozzászólási jogot? Kérem, szavazzunk ebben a
kérdésben! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Úgy látom, hogy egyhangú.
Köszöntöm körünkben dr. Simicskó Istvánt, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti

államtitkárát, Juhász István vezérőrnagy urat (Felállva köszönti a bizottságot.), a Honvéd
Vezérkar törzsigazgatóját, Kovács vezérőrnagy urat is köszöntjük, valamint Horvát Ferenc
dandártábornok urat, a Magyar Honvédség dandárparancsnokát.

Átadnám államtitkár úrnak a szót.

Tájékoztató az önkéntes védelmi tartalékos állomány kiképzéséről

Dr. Simicskó István tájékoztatója

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr. Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Külön köszöntöm azokat, akik nem a
bizottság tagjait, de itt vannak, a Nemzetbiztonsági bizottság elnök asszonyát és más
képviselő urakat, a Jobbiktól is érkeztek, úgy tudom, ketten. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan
elfogadták a meghívásunkat, ez is mutatja, hogy egy fontos eseményre jöhettünk el ma.
Bizonyára a bizottság tagjai tudják, hogy milyen nagy célt tűzött ki a honvédelmi tárca maga
elé: szeretné a tartalékos rendszert felépíteni. Az első lépés előtt állunk, amelyről önök most
tapasztalatokat is szerezhetnek. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek és ilyen nagy a
érdeklődés.

Bizonyára tudják, hogy november 22-étől indult meg a tartalékosok lőkiképzése. Itt,
Püspökszilágy bázison és Szentendrén is körülbelül nyolc-tíz objektum területén folytak a
kiképzések. Itt most láthatnak majd egy bemutatót, amelyről természetesen majd a tábornok
urak részletesebb tájékoztatást is adnak tíz-tíz percben. Azonban természetesen az önök
számára az a hitelt érdemlő bizonyíték, ha láthatják is mindezt, hogy mire képesek az
újdonsült tartalékosok, úgyhogy lesz bemutató is, elég gazdag program áll előttünk. Én arra
kértem a tábornok urakat, hogy röviden adjanak majd tájékoztatást arról, hogy milyen
fázisokon mentek keresztül a most bemutatót tartó embereink; és természetesen a
továbblépésről is folytattunk már egyeztetést, hiszen volt a minisztériumban is egyfajta
megbeszélés erről, több ízben a sajtó számára is világossá tettük azt, hogy milyen további
lépéseket szeretnénk megtenni a tartalékos rendszer kiépítése érdekében. Most, ha jól tudom,
100-105 fő lesz jelen a helyszínen (Juhász István: Igen.), ők január 1-jétől a tartalékos
állományt, a védelmi tartalékot képezik majd.
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Az utolsó napon vagyunk itt egyébként. A holnapi nap folyamán van még egy tartalék
nap, ez Szentendrén van - a tartalékos tartalék napja -, ha a kiképzésből valaki hiányzott volna
vagy valamilyen hiányossága lett volna, akkor azt még a holnapi nap folyamán Szentendrén
letudhatja.

Összességében, ha az információim nem csalnak, akkor körülbelül 1800 fővel tudunk
indulni január 1-jétől már.

Úgyhogy nagyon köszönöm szépen még egyszer, hogy ilyen sokan eljöttek, nagyon
szépen köszönöm a bizottságnak, hogy lehetővé tették azt, hogy ma itt tarthassunk egy
bemutatót. Szeretném, ha ez egy sikeres bemutató lenne, szeretném, hogy mindannyian
megelégedéssel térhetnénk vissza a parlamenti ülésnapra. A programot úgy terveztük, hogy a
mai parlamenti ülésre mindenki időben visszaérkezhessen. Lesz a bemutatót követően egy
ebéd és ezt követően egy rövid sajtótájékoztató lesz a részemről, és utána ugyanúgy busszal
vissza lehet térni Budapestre, a Parlamentbe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még
egyszer, hogy a bizottság részéről eljöttek erre a mai bemutatóra.

Ennyit kívántam mondani, köszönöm, alelnök úr, a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor megadnám a szót Juhász
vezérőrnagy úrnak.

Juhász István tájékoztatója

JUHÁSZ ISTVÁN, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója: (Az előadást vetítés
szemlélteti.) Alelnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Azt a megtisztelő feladatot kaptam,
hogy a gyakorlati bemutató előtt röviden tegyek jelentést arról, hogy állunk a tartalékos
rendszer fejlesztésével kapcsolatban, illetve az önkéntes tartalékos rendszerről szeretnék
néhány dolgot elmondani, amely a mai napunk bemutatójának is a részét képezi.

Azt gondolom, önök előtt ismert, hiszen az ötpárti egyeztetés már e tekintetben
megtörtént, és az előkészítő feladatok elindultak, hogy a Magyar Honvédség fejlesztéséről
szóló miniszteri kompetencia alapján megkezdtük ennek a rendszernek a felállítását és a
kiképzési feladatok kidolgozását. Lényegében 2010. december 1., tehát néhány héttel ezelőtt
történt meg a miniszter úr által és a vezérkarfőnök úr által ennek a kiképzési programnak az
elfogadása és a jóváhagyása, és gyakorlatilag most abban a fázisban vagyunk, hogy valóban
több helyőrségben - később jelentek róla - megkezdődött az önkéntes védelmi tartalékosok
felkészítése, azzal a céllal, hogy 2011. január 1-jétől kezdve már ez a rendszer működjön, és
amennyiben szüksége van a Magyar Honvédségnek erre az állományra, behívhatók legyenek
és a feladataikat, amelyre egyébként a szerződés kötelezi őket - ők önkéntesen kötötték meg
ezt a szerződést -, végre tudják ezeket hajtani.

Ez a slide mutatja, hogy a Magyar Honvédség tartalék erői milyen felbontásban
tervezettek a jövőben alkalmazni, illetve erre készült el az a tervkomplexum, amelyről
korábban jelentettem. Látható, hogy a tartalékos rendszer alapvetően a haderő személyi
kiegészítését szolgálja. Az első komponensbe, a bal oldaliba tartoznak azok az erők, amelyek
békében is alkalmazhatók, és önkéntes alapon szervezve fogják ezeket a feladatokat
végrehajtani. A második komponens, amely kizárólag megelőző védelmi helyzetben, illetve
rendkívüli állapot idején alkalmazható, és nyilván jogszabályi kötelezettség alapján teljesíti
hadköteles feladatait.

Az önkéntes komponens tagjai, mint már mondtam és még egyszer kihangsúlyoznám,
vállalt önkéntes szerződés alapján állnak rendelkezésre, felkészítésükre a jelenlegi tervek,
illetve az elgondolások alapján évi maximum húsz-huszonöt nap állna rendelkezésre, ezt
követően pedig a következő időszakban mintegy tizenöt napot lehetne erre tervezni, és
összességében három évente hat hónap hossz időtartamban hívhatnák be valamilyen feladat,
nyilván szerződésben vállalt feladat végrehajtására.



- 7 -

Az első komponensen belül az önkéntes műveleti tartalék lenne az az erő, amely a
Magyar Honvédség szervezeti, magasabb harckészültségi feladatainak a biztosítását végezné.
Tehát ezekről az erőkről van szó a műveleti tartalékban, amelyekre nekünk szükségünk van
egy békétől eltérő időszakban, akár a gépjárművezetőt említem, akár az alparancsnoki
állományt vagy azokat a kurrens beosztásokat, amelyeket nem célszerű békében feltölteni.
Tehát lényegében ők a hadi állománytáblában rendszeresített feladataikat fogják végrehajtani
arra a speciális beosztásra, amire természetesen előképzettséget kapnak.

A második komponens volt az, amiről többet szeretnék beszélni, az önkéntes védelmi
tartalék erőkről, amelynek a feladatrendszerét, illetve rendeltetését a következő slide-on
jelenítettük meg. Tehát az önkéntes védelmi tartalékos feladatai alapvetően a
területvédelemben való részvétel, honvédelmi szempontból fontos katonai objektumok őrzés-
védelme lenne - a kritikus infrastruktúrát is szeretném idesorolni, hiszen tudjuk mindannyian,
hogy a Magyar Köztársaság területén több százával, ezrével találhatók azok az objektumok,
amelyek biztosítását, amennyiben más erők, itt elsősorban a rendőrség erői, nem lennének
képesek őrzés-védelem szempontjából lekezelni, itt a törvényi kötelezettség alapján a Magyar
Honvédség a törvényi kötelezettség alapján ebbe bevonható. Illetve ők működnének közre a
befogadó nemzeti támogatás feladataiban. A befogadó nemzeti támogatás feladatai már a
NATO-erőkkel való együttműködést célozná, hiszen bármilyen konfliktus alakul ki ebben a
régióban, ugye, a szövetség tagjaként, ebben a NATO is részt vesz ebben a feladatban, és az ő

fogadásukat, elhelyezésüket, mozgásukat, lényegében az alkalmazásukat a befogadó nemzeti
támogatás katonai feladatai vetnék le.

Illetve katasztrófavédelmi feladatok. Csak utalnék a legutóbbira, a kolontári
eseményeknek. A Magyar Honvédségnek jól működő riasztási rendszere van, kijelölt erői
vannak, kijelölt technikai eszközei, de nem mondja azt senki, és gondolom, mindenki
tisztában van azzal, hogy katasztrófa több is bekövetkezhet egy időben, ehhez létszám kell,
technika kell, felszerelés kell, illetve felkészített állomány kell. Tehát ennek a komponensnek
rendkívül fontos feladata lenne - már békeidőszakban is behívható erre a feladatra, hiszen
szerződésben vállalta - a katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.

Ami a konkrét kiképzését ennek az önkéntes védelmi tartalékos állománynak illeti.
Jelen pillanatban az állománytábla, ezt, ugye, megjelentettük: 2049 fő van, akikkel a személyi
beszélgetést lefolytatták a következő évre. Nyilvánvalóan az a feladatunk, hogy miután
tisztáztuk azt, hogy ki milyen felkészítéssel rendelkezik, 2011-ben kezdjük meg az
alapfelkészítésüket, a parancsnoki állomány felkészítését, illetve a továbbképzés
rendszerében, akinek szüksége van erre, ezeknek a továbbképzéseknek a végrehajtását. 2011.
évben 2200 volt annak a kontingensnek a száma, amelynek a felkészítését tervezzük.

Az önkéntes védelmi tartalékos felkészítése természetesen a törvényi szabályozók
alapján, három fázisban célszerű végrehajtani, hiszen nem lehet behívni három hónapra vagy
több hónapra ezeket az embereket, ez teljesen világos, ezért a törvényi lehetőségek
figyelembevételével mi első évben, mint már jeleztem korábban, egy maximum 20-25 napos
felkészítést terveznénk. Ez képezné valójában az alapfelkészítésüket az alapfeladatokra, amit
az előző slide-on önök láttak. Ezt követően történne meg a szinten tartó felkészítésük, egy
maximum 15 napban, ennél kevesebben, nyilván, aki már valamilyen felkészítésen átesett és a
vizsgákon átesett, annál ez szűkíthető. Ennek a rugalmas kiképzési rendszerét meg fogjuk
találni és meg fogjuk alkotni. És, mint jeleztem, az alkalmazás,a felkészítés eredményeként
maximum 6 hónap lenne három év viszonylatában.

Az a fázis, amit a mai napon látnak, az alapfelkészítés lenne. Nyilván az őrzés-védelmi
feladatok, amelyekre a jelen pillanatban koncentráltunk, hiszen ezek azok, amelyek a Magyar
Honvédség számára rendkívül fontosak. Tehát az első fázis tárgykörei, amit önök látnak, azt
fogják eredményezni, hogy sikeres vizsga után ezek a katonák, amennyiben erre a feladatra
valóban igénybevételre kerülnek, képesek lesznek az őrzés-védelem feladatait, az őrség
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feladatait, minden olyan feladatot, amely a szolgálati szabályzat és a különböző katonai
szabályzatokban az ezzel kapcsolatos feladatot megelőzően mint végzettséget kötelezően
előírja számukra. Itt egy háromnapos felkészítést terveztünk ennek az állománynak, és
körülbelül ezek azok a tárgykörök, amit a mai napon gyakorolnak, és elsősorban a lőkiképzés
lesz, amit a mai napon önöknek be fogunk mutatni.

Mint ahogy az államtitkár úr is jelezte, ez a feladat megkezdődött, a felkészítésük
december elejétől. December közepéig, 16-án fogjuk, a héten befejezni lényegében a felvett
állomány felkészítését, és mint ahogy láthatják minden olyan regionális komolyabb katonai
központban, ahol ez a feladat tisztességesen előkészíthető és végrehajtható, bevonásra került.
Ennek egyik eleme a püspökszilágyi gyakorlótér, ahol a Támogató Dandár irányítása katonai
vezetésével hajtjuk végre ezeket a feladatokat. Erről pedig a Támogató Dandár parancsnoka,
Horváth tábornok úr fog egy rövid jelentést tenni.

Tehát a végrehajtott feladatokat szerettük volna felvillantani. A jogszabályi háttér
kialakításra került, illetve január 1-jétől ez élni fog. A védelmi tartalékos állománnyal
szembeni követelményeket meghatároztuk, ennek alapján kiadásra kerültek azok az
állománytáblák, amelyekkel ezt az állományt fel lehetett venni. A személyi beszélgetések
eredményeként valóban olyan 1800 főnél járunk jelen pillanatban, akik ebben az önkéntes
védelmi tartalékos rendszerben szerettek volna részt venni, és katonai szervezetek
parancsnokai - a kiadott utasítások alapján - a felvételüket már rendezték. Tehát már egy
minimális létszám van hátra a 2049-es állománytábla feltöltéséig, és így, úgy gondolom,
január 1-jéig ez a feladat biztosítható. Végrehajtásra kerültek azok a pszichikai, egészségügyi
alkalmassági vizsgálatok, amely minden őrkatonával szemben és ilyen rendszerbe bevont
katonának kötelező. Mint ahogy látják a slide-on, szerződésekkel előrehaladtunk, mondom, a
mai napon 1900 körül volt a jelentés. És nyilván folyamatban van még, de a kiképzésen önök
már látni fogják, ennek az állománynak a felszerelése, és lényegében a konkrét kiképzés
derekánál tartunk most.

Nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna nagyon röviden jelenteni az
önkéntes tartalékos rendszerről, azon belül az önkéntes védelmi tartalékosokról szóló
elgondolás tekintetében, illetve hogy a kiképzésük jelen pillanatban hogyan áll.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérőrnagy úr. Megadnám a szót Horváth tábornok
úrnak.

Horváth Ferenc tájékoztatója

HORVÁTH FERENC, az MH Támogató Dandár parancsnoka: (Az előadást vetítés
szemlélteti.) Alelnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Feladatom rövid
tájékoztatást adni a bemutatásra kerülő lőkiképzés komplex foglalkozás végrehajtásáról. A
jelentésemet két részben építettem fel, először szeretném bemutatni a Magyar Honvédség
Támogató Dandár Kiképző Bázisát és Lőterét, majd azt követően a komplex foglalkozásról és
a lövészetről szeretnék szólni.

Jelenleg a Magyar Honvédség Támogató Dandár Kiképző Bázis és Lőtér,
Püspökszilágy területén tartózkodunk. Mint a vázlaton is látszik, ez Budapesttől északkeleti
irányban mintegy 50 kilométerre helyezkedik el. A bázis Püspökszilágy község északnyugati
térségében, a községtől mintegy két kilométerre, a Nagy-szóri-völgyben található. A völgy
környékén keleti irányban Püspökhatvan, északi irányban Csővár, északnyugati irányban
pedig Penc és Rád települések találhatók. A bázis és környékének nagy része a Natura 2000
védelme alatt áll; a területen jelentős és változatos állat- és élővilág található. Itt ered és
Vácnál jelentős vízhozammal a Dunába torkollik a Gombás-patak.
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A Támogató Dandár és alárendelt szervezetei ezen a bázison hajtják végre a kiképzési
foglalkozásokat, többek között biztosítják a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei, a
Honvéd Vezérkar alárendeltjei, a Magyar Honvédség tábornoki állománya, az
Összhaderőnemi Parancsnokság Budapesten elhelyezett katonai szervezetei, a Katonai
Biztonsági Hivatal, a Katonai Felderítő Hivatal és külön engedélyek alapján a rendvédelmi és
egyéb szervezetek lövészeteinek, menetgyakorlatainak és sportrendezvényeinek, kiképzési
feladatainak végrehajtását.

Évente megrendezésre kerül a Magyarországra akkreditált katonai és légügyi attasék
lövészete, valamint a nemzetközi regionális járőrbajnokság.

Itt kerülnek végrehajtásra az Országos Atomenergia Hivatal és a Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs Központ szervezésében a mozgólaboratóriumok összemérési
gyakorlatai, illetve a központ vegyész szakkiképzési foglalkozásai.

Valamint a Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem évente törzsgyakorlás
formájában hajtja végre a harctéri sérüléses javító csoportjainak szakkiképzését, a bázis
tantermeinek, objektumainak és amikor megérkeztek, láttak itt egy Mi-8-as helikoptert, annak
a felhasználásával.

Évente végrehajtásra kerül kiemelt feladatként a Magyar Honvédség szintű híradó és
informatikai közös felkészítés, és a felkészítésre bevonásra kerülnek a Magyar Honvédség
katonai szervezetei is.

Ehhez kapcsolódóan végrehajtottuk a vezérkarfőnök úr vezetésbiztosító és -támogató
csoportjának kiképzését, valamint az általunk biztosítandó tábori ellátó csoportnak a teljes
kitelepüléssel történő kiképzését.

A bázis felépítése. A bázison gyalogsági, pisztoly, kézigránátdobó és robbantási
gyakorlópálya helyezkedik el. Itt, ahol most vagyunk, az objektumok területén négy tanterem
és egy társépület áll rendelkezésre, étkezdével, parancsnoki és szolgálati épületekkel és
alakuló terekkel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rátérnék a lőkiképzési komplex foglalkozás
bemutatására. A foglalkozáson jelen lévő és kiképzendő állomány részt vett két nap elméleti
felkészítésen, amelyen oktatásra kerültek az alapvető szolgálati szabályzat, alaki, híradó,
egészségügyi és általános lőkiképzési feladatok.

A második napon írásbeli vizsgát tettek, melynek eredményeként ma végrehajtják azt
az éles lőgyakorlatot, amelyet itt az önök számára is bemutatnak.

A lőkiképzési komplex foglalkozás felépítését az alábbiak szerint szerveztük, ami a
vázlaton látható. Az 1. számú foglalkozási hely: lőgyakorlat-ismeret, biztonsági
rendszabályok oktatása és a lőtéren alkalmazott jelek és jelzések oktatása.

2. számú foglalkozási hely: tüzelési fogások gépkarabéllyal és pisztollyal, ennek az
oktatását hajtjuk végre.

3. számú foglalkozási hely: célzás, irányzás oktatása és gyakorlása különféle
segédeszközökkel.

4. számú foglalkozási hely: figyelés, távbecslés, célfelderítés végrehajtása.
5. számú foglalkozási hely: fegyveranyag-ismeret, fegyverek szét-, összeszerelésének

gyakoroltatása.
6. számú foglalkozási hely: lőszeranyag-ismeret, tárazás és töltés, ürítés

begyakoroltatása.
7. számú foglalkozási hely: gépkarabély alaplőgyakorlat végrehajtása.
8. számú foglalkozási hely: pisztoly szakalap-lőgyakorlat végrehajtása.
9. számú foglalkozási hely: fegyverek karbantartása.
Természetesen terveztünk még további négy foglalkozási helyet, ezeken azon lövők

felkészítését fogjuk végrehajtani, akik esetlegesen nem megfelelő eredményt értek el, és utána
ismételten visszavisszük a kiképzésbe.
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Amit önök számára be szeretnénk bemutatni, ez az 1-es számú bemutatóhely, ez az
önkéntes védelmi tartalékos állomány felszerelésének és ruházatának bemutatása. A 2-es
számú foglalkozási helyen a célzásirányzás oktatását különböző segédeszközökkel. Azt
követően a gépkarabély alaplőgyakorlat végrehajtását mutatnánk be önöknek, majd a pisztoly
szakalap-lőgyakorlat végrehajtását. Ez volna kint, a lőtéri területen. Onnan visszajőve pedig a
bázis bejáratánál bemutatnánk egy dinamikus harcászati bemutatót, amely során az önkéntes
védelmi tartalékost, illetve az általa őrzött objektumot ért támadás elhárítását mutatnánk be,
illetve a támadással mi a tevékenysége az őrnek és az őrségnek egyaránt.

A bemutatón az éleslövészeteket eredményesen végrehajtott önkéntes védelmi
tartalékos állomány vehet részt.

Minden foglalkozási helyen a parancsnokok részletesen jelenteni fognak önöknek az
oktatási célokról, az elsajátítandó feladatokról és a végrehajtás rendjéről.

Jelentem, befejeztem. Köszönöm a figyelmet.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, tábornok úr. Szeretném megköszönni államtitkár úrnak
és tábornok uraknak a tájékoztatót.

Javaslatot szeretnék tenni a tisztelt bizottságnak, hogy egy körben lehessen kérdezni,
illetve véleményt elmondani. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kinek van véleménye,
kérdése az itt elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úrnak adom meg a
szót.

IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr.
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget, a meghívást, hogy a bizottsággal itt
lehetünk és megnézhetjük, hogyan zajlik a kiképzés.

Köszönöm szépen az elhangzott tájékoztatókat. Ebből azt látom, hogy a vezető és
végrehajtó állomány a tőle elvárható és megszokott pontossággal, precizitással és szakmai
odaadással végzi a munkáját, amihez gratulálok.

A kérdésem az államtitkár úrhoz szól, és a kérdésem lényege kifejtés nélkül, mert nem
hiszem, hogy a mai napon folytatnunk kellene azt a vitát, ami egyébként, azt hiszem,
mindannyiunk számára világos, hogy miben tér el az álláspontunk, én most ennek csak egy
részterületére szeretnék kitérni: a tájékoztatóból úgy tűnik, mintha valóban a törvényi háttere
vagy a jogi alapja már létezne annak a kiképzésnek, ami itt zajlik, de mindannyian tudjuk,
hogy a parlament egyelőre még nem hagyta jóvá. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan dologra
folyik a kiképzés, ami még nem létezik, jogi értelemben semmiképpen nem. Akár
nevezhetnénk ezt egy bölcs előrelátásnak is, én azonban egy kicsit ilyen eltúlzott, elsietett
olyan kapkodásnak vélem a politikai vezetés részéről, amit nem hiszem, hogy bármi
indokolna.

Szeretném megerősíteni azt a véleményemet, amit korábban már elmondtam, hogy
örülök annak, hogy az új honvédelmi vezetés igen nagy figyelmet kíván fordítani a tartalékos
képzésre. Ugye, azt is tudhatjuk mindannyian - kapunk is ezért éppen elég szidalmat
utódainktól -, hogy a mi időnkben ez nem volt rendesen kidolgozva, nem jól működött, ugyan
létezett az önkéntes tartalékos állomány mint kategória, csak igen szerény létszámmal.
Szerintem igaztalan vádak is elhangzanak eközben, ami úgy szól, hogy a szolgálatot
befejezőktől senki nem kérdezte meg, hogy kívánnak-e tartalékos szolgálatot folytatni. Én
nem hiszem, hogy ez valóban így volt vagy így lehetett.

Szóval államtitkár úrtól azt szeretném megkérdezni, hogyan értékeli ezt a mostani
helyzetet. Szerintem célszerűbb lett volna megvárni, amíg a parlament jóváhagyja, és utána
egy ilyen felkészülés után, amit itt a szakmai vezetés elvégzett, gördülékenyen és rövid időn
belül hozzá lehetett volna fogni ahhoz a képzéshez, amit itt most megtekintünk.
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Mindamellett, amit elmondtam, a véleményünk a védelmi tartalékos állomány
létrehozásával és a konkrét feltöltés módjával kapcsolatban változatlan: nem értünk egyet
azzal, hogy a civil, polgári őrző szervezetek dolgozóit egyrészt foglalkoztatják is, a tervek
szerint a HM száz százalékos tulajdonában lévő társaságnál, másrészt amellett, hogy ott
dolgoznak, védelmi tartalékos állományt is képeznek.

De azt hiszem, nem ez a mai nap célja, hogy erről vitát folytassunk. Én ezt szeretném
kérdezni, hogy mi indokolja ezt a sietséget vagy azt a szerintem figyelmetlenséget, sőt, inkább
másként fogalmazok: kicsit számomra azt sugallja a dolog, mintha az egy mellékes művelet
lenne, hogy a parlament jóváhagyja, megtárgyalja, megelőlegezzük, hogy ez úgyis átmegy,
elfogadják, hiszen ez megszokott dolog, ha egy ülésen előterjesztenek valamit, és ott kiderül,
hogy ja, hogy az nem pontosan jó lesz a bizottság minden tagjának, akkor előterjesztenek
majd egy újabb változatot, ami már mindenkinek jó. Tehát azt hiszem, hogy érdemes lenne
szakítani ezzel a kialakult módszerrel, meg kellene várni, már csak a testületnek járó tisztelet
miatt is, hogy a parlament hagyja jóvá, teremtse meg valóban a jogi alapokat, a törvényi
kereteket, és aztán történjen meg, aminek meg kell történnie, ha már a többség így akarja.

Végül van még egy kérdésem, hogy a bemutatott slide-sorozatot megkaphatnánk-e,
mert azt hiszem, hogy jobb áttekintést nyújtana mindannyiunk számára. (Az elnök bólint.) Ez
biztos?

ELNÖK: Igen.

IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úrnak adom meg a szót.

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem volt szándékom szólni,
viszont az Iváncsik alelnök úr által elmondottak mindenféleképpen generáltak bennem némi,
akár még indulatot is, mert az elmúlt húsz esztendőben sikerült trianoni szintre süllyeszteni a
Magyar Köztársaság védelmi szintjét. Akkor ezt most még fel is olvasta nekünk, hogy
próbáljuk valamilyen szinten gyorsan pótolni, még ha néha a kapkodás is beletartozik ebbe a
dologba, ez enyhén szólva kissé abszurd vagy morbid. Már csak azért is, miután az elmúlt
évtizedekben túléltünk szerencsésen egy délszláv háborút a szomszédban, miközben
korántsem biztos, hogy rendelkeztünk megfelelő potenciállal ahhoz, hogy a saját határainkat
meg tudtuk volna védeni. Bár NATO-tagállamként talán számíthattunk volna a barátokra, de
azért sokkal jobb, ha az ember saját maga rendelkezik olyan potenciállal, hogy meg tudja
magát védeni és ne hagyatkozzon a barátra, ha egyáltalán van.

A másik fele a történetnek pedig, hogy épp elég katasztrófasorozat áll az ország
mögött, és uram bocsá’, ha nem lesz szerencsénk, még előttünk is, mert a cunamin és a
vulkánkitörésen kívül, bár azt sem lehet garantálni, még bármi előfordulhat az elkövetkező
időszakban, és ehhez megfelelő védelmi erőre van szükség.

Tehát ha egy kicsit előrébb szaladt a kocsi, mint a ló, az még talán nem is annyira baj,
az a lényeg, hogy halad.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Vadai Ágnes képviselő asszony!

DR. VADAI ÁGNES országgyűlési képviselő (MSZP): Köszönöm a szót, alelnök úr.
Tisztelt Bizottság! Először is köszönöm a lehetőséget, hogy szót kaphatok a Házszabály
alapján. Én ugyan nem vagyok a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagja, de az önkéntes
tartalékos rendszert elég jól ismerem, hiszen Simicskó államtitkár úrral, mondhatom azt, hogy
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dolgoztunk ezen közösen; övé az érdem, ne felejtsük el, hogy beterjesztette a legelső
javaslatot, amelyen ugyan még sokáig kellett dolgozni, hogy elfogadható legyen, de aztán
sikerült végül egy olyan megoldást összehozni, amit a parlament szinte valamennyi pártja
támogatott. Akkor az a megoldás nem ez a megoldás volt, és ezt Iváncsik alelnök úr elég
világosan elmondta.

Én köszönöm szépen a tábornok uraknak és természetesen a katonáknak, hogy ilyen
sebességgel végrehajtották a politika által kijelölt feladatot, de azért szögezzük le, hogy itt
nem születik semmiféle új védelmi tartalékos meg egyáltalán tartalékos rendszer. Ezek az
emberek, akiket most kiképez a Magyar Honvédség, akik, ha jól olvastam a slide-on, három
évente hat hónapra lesznek alkalmazhatók, és ezt Juhász tábornok úr egy bólintással talán
megerősíti (Juhász István bólint.), ők a jelenleg biztonsági őrként dolgozó civilek, akiket
január 1-jétől a Magyar Honvédség - nyilvánvalóan politikai utasításra - beöltöztet
egyenruhába. Az nagyon érdekes lesz, amikor megnézzük most az egyenruhát, de én igazából
nem a mostani egyenruhára leszek kíváncsi, hanem arra leszek kíváncsi, hogy fél év múlva
milyen egyenruhában lesznek ezek az emberek, mert vagy akkor nem mondtak igazat, amikor
én kérdeztem, vagy most nem állnak úgy a dolgok, de az én ismereteim szerint a Magyar
Honvédségnek nincs ekkora tartaléka egyenruhában és felszerelésben, hogy kétezer embert be
lehessen egyszerre öltöztetni a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyenruhába, főleg
azért, mert mindannyian tudjuk, legalábbis, aki járt ruhaboltban, én jártam ruhaboltban, hogy
a Magyar Honvédség egyenruhái folyamatosan mérethiányosak, és gonddal küzd a Magyar
Honvédség aktív állománya is abban az irányban, hogy egyenruhával rendelkezzen. Úgyhogy
nyilván most itt látni fogunk egy nagyon jól előkészített bemutatót, de én azt gondolom, hogy
igazából egy fél év múlva lesz érdekes.

Az önmagában nekem egy meglepetés, hogy azt írjuk, hogy három évente hat hónapra
alkalmazhatók. Nem tudom, hogy fognak ennyi önkéntes védelmi tartalékost leakasztani
Magyarországon, aki innentől kezdve őrizni fogja azt a, ha jól tudom, 57 objektumot, amely a
Magyar Honvédség számára fontos. Ez természetesen azt jelenti, hogy változatlanul vegyes
őrzés lesz a Magyar Honvédségben, hiszen lesz 57 objektum, amit a mostani biztonsági őrök -
 január 1-jétől védelmi tartalékosnak nevezzük őket - fogják őrizni, és a maradék objektumot,
amiből több van, és ezt talán megerősítik nekem a tábornok urak, hogy 57-nél több van a
Magyar Honvédség vagyonkezelésében, azokat meg nyilván civil biztonsági őrök fogják
őrizni. És itt jön a következő kérdés: amikor én megkérdeztem államtitkárként - és erre
emlékeznek a tábornok urak -, hogy miért nem katonával őriztetjük laktanyáinkat, akkor
bemutattak nekem egy számítást, amely azt bizonyította, hogy katonával őriztetni a laktanyát,
többe kerül, költségesebb, mint a civilekkel. Eltelt egy fél év, és most kiderül, hogy olcsóbb
kiképzett katonával őriztetni a laktanyákat, mint civilekkel. Én nem gondolom, hogy fél év
alatt ekkorát változott volna a világ. Leginkább az államtitkár urat kérdezném erről, hogy
készült-e ezzel kapcsolatosan számítás, és hogy megkaphatnám-e ezeket a számításokat, hogy
milyen költségekkel jár egyébként a nyilvánvalóan sokkal több védelmi tartalékos kiképzése,
mint kétezer, hiszen ha három évente hat hónapot tölthetnek védelmi tartalékosok ebben a
szerepkörben, akkor nyilván végeztek számításokat, hogy az a következő három évben
mennyi embert jelent, milyen költséggel. Úgyhogy szerintem ezt a költség részét is érdemes
lenne megnézni.

Egyébiránt pedig, amit Iváncsik alelnök úr mondott, szerintem nagyon helyénvaló. Bár
mi most azért jöttünk el, hogy a katonák irányába kifejezzük a tiszteletünket, a munka iránt,
azt azért szögezzük le, hogy nem ez volt a korábbi megállapodások lényege; és nem
gondolom, hogy az önkéntes védelmi tartalékosok a Magyar Köztársaság határait fogják
védeni, és őszintén szólva azt sem gondolom hogy Kolontár típusú ipari katasztrófában
fognak menteni, mert nincs meg az a felszerelés, amivel egyébként azokat az embereket ki
lehet oda küldeni. Ha a Magyar Honvédség vezetői abban gondolkodnak, hogy ipari
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katasztrófa esetén oda küldenének közvetlenül a katasztrófa után védelmi tartalékosokat vagy
akár műveleti tartalékosokat, akkor óva inteném őket ettől, merthogy a Magyar
Honvédségnek van kiképzett alakulata, amelynek ez a feladata, akiket erre képeztek ki.

Úgyhogy még egyszer köszönöm a lehetőséget, és a tábornok uraknak és a katonáknak
pedig további sok sikert és jó erőt, egészséget kívánok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több kérdés, vélemény a bizottság
részéről. Megadnám a szót az államtitkár úrnak.

Dr. Simicskó István válaszai

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a
szót, elnök úr. Válaszolnék a felvetett kérdésekre, amennyiben az információim engedik.

Iváncsik alelnök úr a törvényi háttér kérdéskörét firtatta, és egyfajta elsietettséget vél
felfedezni a tartalékos rendszer kiépítésében. Én azt szeretném mondani - és köszönöm, hogy
részben Tóth Gábor képviselő úr már válaszolt erre -, hogy a 2004. évi CV. törvény, a
honvédelmi törvény, ha jól emlékszem, 83. §-a szól a tartalékos rendszerről, tehát ha úgy
fogjuk fel, hat év mulasztást kell most, lehet hogy kicsit gyorsan, de minél gyorsabban
letudnunk szerintem. Semmiféle elsietett lépés nincsen a honvédelmi tárca részéről, elég
komolyan foglalkoztunk már a nyár folyamán is ezzel a kérdéskörrel. Az, hogy most pontosan
a jogalkotás időzítése, fázisa eléri-e, hogy január 1-jétől éppen már tartalékosok álljanak a
laktanyában, ezt nyilván lehet kritikával illetni, semmiféle tiszteletlenség a parlamentáris
demokratikus rendszer irányában nem volt szándéka, nem ez vezette a honvédelmi tárcát,
amikor ezt a rendszert el akarta vagy el akarja indítani. Szerintem jogalkotóként van
felelősségünk, hogy ezt a mulasztást lerójuk. Sajnos az elmúlt hat évben nem történt erre
vonatkozóan semmiféle konkrét lépés. Valóban volt egy országgyűlési határozat, amelyben
egyeztettünk Vadai Ágnes akkori államtitkár asszonnyal, valóban sok közös nekifutás volt az
én részemről is. Itt most kaptunk egy eléggé hangsúlyos parlamenti felhatalmazást a magyar
társadalom tagjaitól, és szeretnénk dolgozni. Nem azt mondom, hogy forradalmi időszakot
élünk, de azt mondom, hogy igenis az alkotás lehetősége elérkezett, és szeretnénk dolgozni,
szeretnénk dolgozni valamit, ezt az állóvizet mindenképpen megmozgatni, mert az ország
biztonságát ez a lépés erősítheti, és - sokszor elmondtam - nemcsak az ország biztonságát
erősíti, nemcsak a honvédség képességeit növeli, hanem egy fontos társadalmi momentum,
egy fontos társadalmi esemény is ez, hiszen a honvédség nyithat a társadalom felé, és a
tartalékos rendszer pontosan alkalmas arra, hogy minél szélesebb körben a magyar társadalom
tagjai magukénak érezhessék a honvédelem ügyét. Úgyhogy én ezt fontos és komoly
dolognak tartom.

Ez egy első lépés, ezt elmondtuk több ízben, nem ez a végcél, nem ez az állapot, amire
azt mondhatjuk, hogy most már nyugodtan hátra dőlhetünk a székünkben, hanem szeretnénk
további lépéseket tenni a tartalékos rendszer kiépítése érdekében, és stabil, világos,
egyértelmű rendszert szeretnénk felépíteni.

Egy fontos társadalmi igény mutatkozott meg arra vonatkozóan - és ez több ízben meg
is jelent -, hogy ne civil biztonsági őrző-védő emberek őrizzék a működő alakulatokat. Ezt
több ízben én magam is elmondtam a parlamentben. Azt is elmondtam, hogy szükség van a
civil őrző-védő cégekre, hiszen munkát adnak, ezért fontos szereplői a magyar munkáltatói
világnak, de az mégsem helyes és nem ad jó arculatot a Magyar Honvédségről, ha civil
biztonsági őrző-védő emberek őrzik a működő alakulatainkat. Ezért aztán ezen fontos
társadalmi igényt megérezve az új kormány, bizony gyorsan akart tenni, hogy ez teljesüljön,
és megváltoztassuk ezt a képet a Magyar Honvédségről. Ez a Magyar Honvédség presztízsét
is jelentős mértékben emelheti egyébként.
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Szeretném megnyugtatni alelnök urat, hogy nem mellékes műveletnek tekintjük az
Országgyűlés felé való jogalkotói munkát, hanem fontosnak érezzük ezt. Így tudtuk ütemezni,
tehát nincsen más lehetőség. Most ülhetnénk esetleg két ünnep között is, ez is lehetőségként
fennáll, de ezt nem tartottuk indokoltnak. És közben pedig a munkának is meg kell indulni,
mert pont, amit Vadai Ágnes képviselő asszony mond, mégpedig egy komoly kritikát
fogalmaz meg velünk szemben, hogy nem születik semmiféle új tartalék és a biztonsági őrök
beöltöznek egyenruhába. Nem erről van szó, ezt azért elő kell készíteni, itt kiképzésről van
szó, ennek időt kell adni. Ezért vagyunk itt, hogy ennek tanúbizonyságát adják az emberek,
akik ezen a kiképzésen átestek. Miközben megdicsérik a tábornok urakat, dicsérik, hogy
milyen gyors és kiváló munkát végeztek és kiképezték ezeket az embereket, aközben
gyakorlatilag a kiképzést meg a gyakorlást vonják kétségbe, hiszen ha itt pusztán átöltözésről
lenne szó, akkor nem kellett volna kiképezni őket. Azért a kiképzésnek, bízzunk már annyira
a katonáinkban, hogy tudják azt, hogy milyen alapfeladatokat kell elsajátítani ezeknek az
embereknek a lőkiképzésben, alaki ismeretben, alaki képzésben, szabályzatismeretben,
egészségügyi ismeretekben. Ha elismerjük a katonáink munkáját, márpedig én is elismeréssel
tudok szólni az elmúlt féléves munkáról, ezt megelőzendően is ezt tudom állítani, akkor
higgyük már el, hogy nem pusztán átöltöztetésről van szó, hanem igenis a katonáink
megtették a szükséges tudásanyag átadását annak érdekében, hogy ezek az emberek, ezek a
biztonsági őrök magasabb szinten tudják művelni a saját szakmájukat, ami egyébként az
ország számára meg a honvédség számára is hasznos. Tehát itt több érdeket próbáltunk meg
egy irányba terelni, és úgy érzem, hogy ennek volt értelme és ez sikeres.

Konkrétan a költségek vonatkozásában azt tudom mondani, hogy nem tudom
képviselő asszony, amikor államtitkár volt vagy alelnök úr látott-e olyan kimutatást, hogy az
adott alvállalkozó, az adott cég, amely biztonsági őrzés-védelemmel foglalkozott, pontosan,
egzakt módon, mérhető módon mennyibe került, hogy hány áttéten ment keresztül… (Dr.
Vadai Ágnes bólint.) Vadai Ágnes képviselő asszony bólogat. Egy biztos, hogy most ez a
rendszer átláthatóbb lesz, mi erre törekedtünk. Tekintettel arra, hogy itt egy új képesség jön
létre a Magyar Honvédségen belül, ezért azt most pontosan számszakilag megmondani, hogy
ez hány forintba kerül, igen nehéz. Ezt úgy kell elhelyezni, hogy a honvédelem rendszerében
próbáljuk meg látni pont ezt az új védelmi tartalék elemet, mert hogy mennyivel erősödött a
honvédelmünk vagy mennyivel erősödött a Magyar Honvédség képessége, ezt igen nehéz
számszakilag megmondani. Mi abban bízunk, hogy hosszú távon ez egy átláthatóbb,
kiszámíthatóbb és adott esetben olcsóbb rendszer lesz. Most a jelenlegi állapotában nem
tudom megmondani, hogy mennyibe kerül, egy biztos, hogy a ruházat rendelkezésre állt, a
vezérkarfőnök úr azt a tájékoztatást adta nekünk, hogy volt készleten, nem az első osztályú
minőség, egy használt minőség, de ez kifejezetten alkalmas arra, hogy ezek az emberek
egyenruhában tudják ellátni a feladatukat. Bakancs is rendelkezésre állt. Ez, nem tudom, 68
mintájú vagy hányas mintájú, de amiben még én is sorkatona voltam. Ez a barna színű…
(Juhász István: 80 mintájú!) 80 mintájú bakancs. Én ’86-87-ben voltam sorkatona, ebben a
bakancsban szolgáltam másfél éven keresztül. Tehát azt hiszem, hogy egy objektum őrzésére
megfelelő lesz. Az emberek ráadásul ezt vállalták. Visszatérve a törvényi háttérre, ezt nem
mondtam el, nagyon fontos elem, hogy önkéntes alapon szerződést kötöttek a honvédséggel.
A szerződésnek tehát jogszabályi ereje van. Tehát szeretném hangsúlyozni, szó sincs arról,
hogy bármilyen törvénysértés történt volna.

Úgyhogy köszönöm szépen az észrevételeket és hogy rávilágítanak esetlegesen ennek
a rendszernek a buktatóira vagy a nehézségeire. Ezek is előrevisznek, tehát köszönöm szépen,
hogy elmondták a kritikai észrevételeket is. De kérném azért a támogatásukat a további
lépések megtételéhez.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
A bizottsági ülést ezennel bezárom. Tájékoztatnám képviselőtársaimat, hogy a

tábornok urak vezetésével elmennénk a foglalkozási helyekre és megtekintenénk a
foglalkozásokat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc)

(A bizottság tagjai és az ülés résztvevői a továbbiakban megtekintették az MH Támogató
Dandár Kiképző Bázis és Lőtéren a lőkiképzési komplex foglalkozást.)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó


