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A KR416 . számú, „Milyen sorsot szán a honvédelmi tárca a 101 . számú
Szigetvári Zrínyi Miklós Tüzérdandár személyi állományának, technikai eszközeinek
és a dandár elhelyezését biztosító területnek a rajta lévő ingatlanokkal együtt?" című
kérdésére a következő választ adom .

A pécsi tüzérdandár megszüntetésére az új haderőstruktúra kialakítására
készített tízéves részletes terv első időszakában, annak első ütemében - 2004 .
március 1 . - augusztus 31 . között - kerül sor. Ez időszakban végrehajtjuk a személyi
beszélgetéseket, rendezzük a személyi állomány sorsát . A technikai eszközök
számbavétele megkezdődött, átcsoportosításuk, kivonásuk 2004 . december 31-ig
megtörténik . A laktanya és a hozzá tartozó objektumok végleges átadását 2005-ben
tervezzük .

A személyi állomány más katonai szervezetekhez történő átcsoportosítását
megtervezzük, a mobilitási készség (felméréseink szerint megfelelő beosztás
biztosítása esetén az állomány 80 %-a vállalja a helyőrségváltást), az adott
beosztásra való alkalmasság, a minőségmegtartás elveinek figyelembevételével
lehetőséget biztosítunk a szolgálat más helyőrségben történő folytatására, ehhez
szükség esetén átképzési lehetőséget biztosítunk. Bizonyára lesznek olyanok is,
akiknek sorsát nem tudjuk a honvédségen belül megoldani, részükre a polgári életbe
való visszailleszkedéshez nyújtunk segítséget, míg a szolgálati nyugállományra
jogosultaknak lehetőséget adunk a nyugállományba vonulásra . A kvalifikált,
perspektivikus, a helyőrségváltást vállaló állományt a költözködés többletterheinek
kompenzálásával motiváljuk .

A haderő-átalakítás foglalkoztatáspolitikai feszültségeinek enyhítésére a
Honvédelmi Minisztérium és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
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években kezelni kívánjuk az átalakítás humánpolitikai hatásait . Létrehoztunk egy
tárcaközi szakértő csoportot, amely az egyes szervezetekre, helyőrségekre az
átszervezés, áttelepülés, megszüntetés feladatainak megkezdése előtt kidolgozza a
szükséges teendőket, a végrehajtás módját, megjelöli a felelősöket és a szükséges
forrásokat .
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A haderőreform által érintett katonacsaládok lakáshelyzetét az érvényben lévő
jogszabályok megnyugtatóan rendezik. Az a hivatásos katona, aki a HM
rendelkezésű szolgálati lakást határozatlan időre bérli, szolgálati jogviszonya
megszűnésével a meglévő bérleményét továbbra is jogszerűen használhatja. Az a
munkavállaló, aki a szolgálati lakást a honvédelmi szervvel fennálló jogviszony
megszűnéséig bérli, és a haderőreformmal összefüggésben szolgálati- vagy
munkaviszonya megszűnik, a helyi lakásgazdálkodási szervtől kérheti a HM
rendelkezésű szolgálati lakás végleges jellegű bérbeadását .

A 152 mm-es ágyútarackok közül 12 darabot a 25 . könnyű lövész dandárhoz
Tatára, 8 darabot az iskolákra és a Tapolcai Kiképző Központhoz a tüzér
szakállomány kiképzésére csoportosítunk át . Ezeket az eszközöket az új vontatott
tüzérségi eszközök beérkezéséig tartjuk rendszerben . A tüzérfelderítő üteg részei
ugyancsak Tatára kerülnek .

A dandár készletében lévő további lövegeket és sorozatvető eszközöket
kivonjuk, és átmenetileg inkurrencia raktárban helyezzük el, egyidejűleg
kezdeményezzük az ÁPV Rt-nek történő átadását . A szállító járműveket, logisztikai
támogató, kiszolgáló technikai eszközöket, kézifegyvereket, ruházati anyagokat,
egyéb anyagi készleteket kiválogatjuk, és felhasználjuk más katonai szervezetek
feltöltésére, vagy bevonjuk a központi készletbe .

A laktanya és a hozzátartozó épületek, valamint a dandár kezelésében lévő
földterületek jövőjével kapcsolatos döntések még nem születtek meg . A Kormány
foglalkozik a Honvédség átalakítása során eddig feleslegessé vált, és a jövőben
feleslegessé váló - jelentős erőforrást lekötő - eszköz- és ingatlan inkurrencia
kezelésének kérdéseivel .

Terveink szerint a honvédelmi célra nem tervezett, nagy értékű ingatlanokat a
tárca lakás- és szállóvásárlási, illetve építési programjában használjuk fel . A
programban nem hasznosítható ingatlanok a kormánydöntést követően -
igénybejelentés alapján, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság útján - térítésmentesen az
érintett önkormányzatok tulajdonába kerülhetnek . Azok a külterületi ingatlanok (lő- és
gyakorlóterek), amelyek ingatlanjogi rendezést kővetően „termőföld" kategóriába
kerülnek, a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezetnek adhatók át. Azokat pedig, amelyek a 2004 . évi költségvetési törvény
hatálybalépését kővetően nem kerülnek átadásra, várhatóan a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságnak adjuk át .

Tudjuk, átérezzük a katonacsaládok, a helyi munkavállalók helyzetét, de a
honvédség jövőbeni képességeinek kialakítása érdekében ezek a lépések
elkerülhetetlenek .
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