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Tisztelt Elnök úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi )(XXVI.
törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24. )

OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján „Minisztériumok közötti együttműködés
keretében, kívánják-e bővíteni a területvédelmi önkéntes tartalékos katonák
tevékenységi körét?” címmel, írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Dr.
Simicskó István miniszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Kormány tervei szerint minden járásban felállításra kerülnek az önkéntes területvédelm i
tartalékos katonákból álló századok. Több ezer katonáról van szó, akiknek tevékenysége
elsősorban minősített, illetve háborús helyzetre koncentrálódik. Békeidó'ben -- a kiképzés
mellett - elsősorban természeti, vagy egyéb katasztrófák elhárításában, esetleg a határszakasz
megerősített védelmében vesznek részt.

A mezőgazdaságban évtizedekre visszamenőleg, mind a kistermelői, mind a nagyüzemi
gazdálkodóknál jelentős problémát jelent a betakarítás előtt a termények védelme . Nem
elfelejtve a gazdák saját felelősségét és feladatát, úgy gondolom, hogy az államnak is va n
feladata-e tekintetben. A meglévő mező- és vadőri szolgálatok, polgárőrök és a rendőrség ,
egyrészt forrás, másrészt ember hiány miatt ezt a feladatot nem tudják kell ő hatékonysággal
ellátni . Hatalmas területek hevernek emiatt parlagon, mert a gazdák nem hajlandóak rajt a
dolgozni, mondván minek, ha amit vetek, gondozok, úgyis ellopják.

November elején a Parlament Mezőgazdasági Bizottságában meghallgattuk Fazekas Sándo r
földművelésügyi minisztert. Ezen az ülésen felvetettem a miniszter úrnak, hogy a tárcá k
közötti együttm űködés keretében (FM, BM, HM) a mező- és vadőrök, a polgárőrök és
rendőrök, valamint a területvédelmi önkéntes tartalékos katonák bevonásával szervezetten ,
helyben, a szükséges időszakokban, koordinált jár őrözéssel — megfelelő intézkedési jogkörrel
— hatékonyabbá lehetne tenni a helyi földek, gazdaságok védelmét . A miniszter úr az ötletet
jónak találta .

A fentiek alapján tisztelettel kérdezem a Miniszter Urat :

„Minisztériumok közötti együttműködés keretében, kívánják-e bővíteni a
terüIetvédeImi önkéntes tartalékos katonák tevékenységi körét?”

Tisztelettel várom Miniszter úr válaszát!

Budapest, 2017. november i6 .

ónya Péter
független országgyűlési képviselő
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