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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az interpelláció címe: "Nemcsak a létszámon múlik a hon védelme!" 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Az új parlament megalakulása óta a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról, a Magyar Honvédség új
szervezeti  rendjének  kialakításáról,  a  Magyar  Honvédség  létszámáról  tárgyaltuk  a  Honvédelmi
Minisztérium előterjesztései alapján.

Szerepelt ezekben az engedélyezett létszámemelkedés úgy, hogy a honvédség létszáma még a 2013-
ban engedélyezett szintet sem éri el. Megjelent ebben a szervezeti rendszer átalakítása úgy, hogy az
eddig integrált modellről kettős irányításra változtatnák a Magyar Honvédség működését. Szerepelt
ebben az,  hogy újabb veszélyhelyzetet,  a  honvédelmi  veszélyhelyzetet  vezetnek be.  Ugyancsak
szerepelt javaslatban, hogy nemzetközi katonai parancsnokságot akarnak létrehozni, valamint hogy
honvédelmi államtitkári  tisztséget  kívánnak létrehozni.  Szerepelt  ebben számtalan olyan kérdés,
amelyről  a  Honvédelmi  Minisztérium úgy gondolta,  a  hatékony működése  szempontjából  ezek
fontos kérdések.

A költségvetési törvényben jelentősen magasabb összeg szerepel a honvédelem finanszírozására a
következő évre,  amely lehet  pozitív  lépés  is,  bár  komoly kétségünk van,  hogy az  abba foglalt
beszerzések kiadásai vajon túlárazások eredményeként kiknek a zsebében fognak landolni.

Tudja ön is és mi is, hogy bármilyen szervezet problémáját nem a szervezet felépítése, hanem a
szakmai alapokon nyugvó, elkötelezett emberek együttes munkája oldja meg.

Hiába  azonban  formálisan  a  honvédelem,  hiába  azok  az  erőforrások,  amelyek  a  hon védelmét
szolgálják, hiába mindazoknak a kiváló embereknek munkálkodása, akik akár a NATO szervezeti
rendszerében, akár a hazai viszonyok között próbálják a képességeket kialakítani és megőrizni, ha a
kormány  politikája  teljesen  ellene  megy  annak,  hogy  hazánkat  minél  kevesebb  atrocitástól,



problémától, nemzetközi konfliktusoktól kelljen a nemzetközi térben megvédeni.

Az is a hon védelmének nehézségét jelenti, ha egy ország nemzetközi politikai életében és a hazai
viszonyai  közötti  munkálkodásával a hazát elszigeteli,  olyan országok haragját  vívja ki,  akikkel
aránylag kiegyensúlyozott viszonya volt hosszú évtizedek óta. Ha megszegi egy kormány az írott és
íratlan közösségi szabályokat, a népek békés egymás mellett élésének alapvető feltételeit jelentő
szent ügyeket,  akkor hiába költ bármilyen nagy összeget a hon védelmére, bármennyire is több
tízezer embert integrál ebbe az rendszerbe, sőt, az egész társadalmat hadkötelezetté minősítheti, ha
olyan viszonyokat teremt, amelyek között nem tudja hazáját megvédeni más országok haragjától.
Ma már nem a fegyverek és a gyalog menetelő katonák létszáma óv meg egy országot a nemzetközi
konfliktusoktól, nem ezek a viszonyok nehezítik egy adott ország polgárainak életét, hanem olyan
gazdasági,  humanitárius,  erkölcsi  elszigetelés  és  visszautasítás,  amiben a haza polgárai  számára
fuldokló légkör teremtetik.

Kérdésem Önhöz, Miniszterelnök úr, nem gondolja-e, hogy sokkal hatékonyabban tudná megvédeni
hazánk polgárait bármilyen nemzetközi konfliktustól, ha barátságokat teremt és nem haragot, ha
közös tisztelet alapján működteti országunkat mind a szövetségi rendszerekben, mind a világ más
országaival,  nem a jogsértések mentén, s ha elfogadja végre, hogy a mi szerepünk nem a világ
irányítása, hanem annak támogatása?
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