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Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a

továbbiakban HHSZ) 85 . § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Honvédelmi é s

rendészeti bizottság – az Országgyűlés HHSZ 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése

alapján – a 2016. február 23-i ülésén „a honvédelmi feladatok

megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítésér ől, állapotáról és
fejlesztéséről” szóló, valamint „a honvédelmi politika megvalósításáról, a
Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről” szóló
beszámolókat (B/8339 ., B/2456 ., B/47., B/36., B/24 ., B/21. szám)
megtárgyalta és azokat a 9-14/2014-2018 . számú, mellékelt határozataival elfogadta.

Egyben jelzem, hogy a fentiekr ől dr. Simicskó István honvédelmi minisztert, a
beszámolók előterjesztőjét is tájékoztattam .

Budapest, 2016 . február 23 .

Tisztelettel :



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottságána k

13/2014-2018 . számú
határozata

a honvédelmi politika 2010 . évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség
felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló beszámoló

(B/24. szám)
elfogadásáról

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága az egyes házszabály i

rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 85 . §

(2) bekezdés a) pontja alapján „a honvédelmi politika 2010 . évi megvalósításáról, a

Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről” szóló beszámolót

(B/24. szám) elfogadja .
Indokolás

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

bevezethető intézkedésekr ő l szóló 2011 . évi CXIII . törvény 21. § (4) bekezdés alapján

a Kormány évente köteles a honvédelmi feladatok megvalósításáról, a honvédség
felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről beszámolni az Országgyűlésnek, ahogyan

erről a korábbi honvédelmi törvény is rendelkezett . A B/24. számú beszámoló
benyújtásával a törvényben foglalt kötelezettség teljesült . A Honvédelmi és rendészeti

bizottság, mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság — az Országgy űlésrő l

szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85 . § (2) bekezdés a)

pontjában kapott felhatalmazás alapján — a beszámolót a 2016 . február 23-i ülésén

tárgyalás alá vonta és megállapította,hogy a beszámoló részletes tájékoztatást ad ,
magában foglal minden szükséges információt a honvédelmi feladatok adott évi

megvalósításáról . Mindezek alapján a Honvédelmi és rendészeti bizottság a B/24 .
számú beszámolót elfogadta.

Budapest, 2016. február 23 .
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