
A Magyar honvédség 

Összhaderőnemi Parancsnokság 

szakmai-tudományos  folyóirata

sereg szemle
„Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, 

és jó vitézi resolutio!”

(Zrínyi Miklós) 
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EL Ő S Z Ó

A világ változó követelményeihez alkal-
mazkodva Magyarország az átalakuló bizton-
ságpolitikai környezet új kihívásai közepette 
sem mondhat le arról, hogy a honvédelem 
továbbra is össznemzeti ügy maradjon, ezál-
tal minden felelősen gondolkodó állampolgár 
részt vállalhasson a haza védelmében. Rész-
ben ennek biztosítása érdekében került az ön-
kéntes tartalékos rendszer kialakításra, ami a 
haderő-átalakítás fontos mozzanata volt.

Ugyan az elmúlt évek tapasztalata azt mu-
tatta, hogy a Magyar Honvédség csak mini-
mális számú önkéntes tartalékossal számol-
hatott, azonban a társadalom oldaláról mind 
több jel mutatkozik arra, hogy az eszmei és 
fi zikai értékeik védelme érdekében tettre kész 
állampolgárok egyre nyitottabban fordulnak 
a Honvédség ezen intézménye felé.

A hadkötelezettség békeidejű megszün-
tetésével hazánkban megváltozott a haderő-
szervezés alapfi lozófi ája. A cél egy kis létszá-
mú, magasan kvalifi kált, önkéntesekből álló, 
professzionális haderő fenntartása és fejlesz-
tése, szakítva a hadkötelezettségen alapuló 
tömeghadsereg-szervezési elvekkel és cél-
kitűzésekkel. A honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 
értelmében a korábbi tartalékos katona foga-
lom békében új értelmezést nyert, helyébe az 
önkéntes tartalékos katonai állomány került.

A Magyar Köztársaság honvédelmi fel-
adatait a NATO szövetségi tagságból eredő 
előnyök kihasználásával tervezi ellátni, ennek 
megfelelően az egyes katonai képességek biz-
tosítására a NATO kollektív védelmi rendsze-
re keretében kerül sor. A Magyar Honvédség 
katonaállománya békében hivatásos és szerző-
déses, valamint önkéntes tartalékos állományú 
katonákból áll, mely minősített időszakban 
– az Országgyűlés döntését követően – kie-

gészül a hadkötelezettség alapján szolgálatot 
teljesítőkkel.

A 2001-ben létrehozott önkéntes tartalékos 
katonai szolgálat iránt való érdeklődés össz-
társadalmi szinten azonban éveken keresz-
tül alacsonynak mutatkozott, a rendszer nem 
biztosítja a jogalkotó szándékának megfelelő, 
a Magyar Honvédség működése támogatá-
sához szükséges valós tartalék-képességet. 
Mindezekre tekintettel a honvédelmi miniszter 
elrendelte az önkéntes tartalékos rendszer fe-
lülvizsgálatát, amely kezdeményezés találko-
zott a H/4553 önálló képviselői indítvány mó-
dosított szövegében megfogalmazottakkal. A 
képviselői indítvány nyomán a parlamenti pár-
tok egyedülálló egyetértésére is támaszkodva 
megszületett a Magyar Honvédség önkéntes 
tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szó-
ló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat.

Az ezen döntések nyomán meginduló, a 
Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rend-
szerét érintő felülvizsgálathoz és fejlesztéshez 
kapcsolódóan széleskörű szakmai forrásku-
tatás és elemzés került végrehajtásra, illetve 
az érintett honvédelmi szervezetek szakértői 
mellett külső szakértők és társadalmi szerve-
zetek is bevonásra kerültek.

Ennek a jelenleg is folyamatban levő, az 
egész Honvédséget érintő, a honvédelmi tárca 
keretein is túlmutató és a társadalom érdeklő-
dését is mind inkább felkeltő munkának egy-
fajta hozadéka az tudományos konferencia, 
amelynek 2009. november 27-én Székesfehér-
váron, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnoksága adott otthont.

A konferencia célja volt, hogy megvilágít-
sa a terület szerteágazó voltát, erős társadalmi 
beágyazottságát; az előadások középpontjába 
az önkéntes tartalékos munkáltatójának kom-
penzációja került.
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Köszöntöm Önöket a Tudományos Konfe-
rencián, a rendezvény helyszínválasztása nem 
véletlen, Székesfehérvár egyike azoknak a vá-
rosainknak, amelyről elmondható, hogy minden 
történelmi korban meghatározó szerepe volt az 
ország katonai életében, a MH életében. Ez a 
stratégiai szerep mind a mai napig megmaradt, 
hiszen a város ad otthont az Összhaderőnemi 
Parancsnokságnak. Annak a katonai szerve-
zetnek, amelyik a Honvédelmi Minisztérium 
Oktatási és Tudományos Tanácsának javaslata 
alapján a katonai szervezetek között elsőként 
kapta meg a Honvédelmi Minisztérium Tudo-
mányos Kutatóhelye elismerő címet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A tudomány és a haza védelmének ügye 

az elmúlt időszak során szorosan összefonó-
dott. A katonáskodás és a tudományos kutatás 
egymással párhuzamosan, sokszor egymás 
értékét fokozva működött. Zrínyi Miklós és 
mások a XVII. Századtól kezdve kiváló had-
tudományi írók, nemzeti politikusok és had-
vezérek voltak. A Zrínyi után Tóth Ágoston, 
aki honvéd ezredesként a hadtudomány egyik 
legkiválóbbika volt, és a magyar térképészet 
kiemelkedő alakjává vált. De a tudósok so-
rába lehet említeni Czecz János kiváló peda-
gógust, nyelvészt, térképészt, akinek katonai 
karrierje az 1848-49-es szabadságharc idején 
kezdődött, tábornoki kinevezésekor alig volt 
26 éves. A szabadságharc bukása után emig-
rációba kényszerült, de választott hazájában, 
Argentínában is maradandót alkotott. Ő hozta 

létre Buenos Airesben a Katonai Akadémiát, 
aminek 25 éven keresztül igazgatója is volt. 
És a sort folytathatnám 1848-49-es szabad-
ságharc másik jelentős katonai stratégájával, 
Görgey Artúrral. A kiváló kémikus Ilosvai 
Lajos így nyilatkozott Görgeyről: Az első 
született magyar kémikus, aki a kémia világ-
birodalmában a nevét megörökítette. Tudom, 
hogy Görgey nevére a magyar honvédség ka-
tonái büszkék, de szeretném elmondani, hogy 
a magyar tudomány is hasonló büszkeséggel 
tekint rá, és a magyar kémikusok pedig kü-
lönösen. És hogy folytassam a természettu-
dományok sorát, a bécsi katonai akadémiát 
végzett Bolyai Jánosról sem feledkezhetem 
el, aki zseniális matematikusként tulajdon-
képpen megalapozta a XX. századi elméleti 
fi zikai és matematikai 

Hölgyeim és Uraim, a nevek alapján nehéz 
eldönteni, hogy melyikük az, aki katonaként, 
vagy egy adott tudományág művelőjeként 
alkotott maradandóbbat, az utókor a magyar 
haza számára. A válasz nem könnyű, egy 
azonban biztos, munkásságukkal nagyban 
hozzájárultak a hadtudományok és más tu-
dományok, döntően a természettudományok 
fejlődéséhez. Ez az iménti felsorolás nem 
lenne teljes, ha nem szólnék a jelen kiváló 
tudósairól, köztük is elsősorban prof. M. Sza-
bó Miklós nyugállományú altábornagy úrról, 
hadtörténészről, a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem egykori rektoráról, aki az aka-
démia levelező tagja, majd rendes tagja lett, 
számos kitüntető cím birtokosa, és számos 

DR.  SZEKERES  IMRE:  A  MAGYAR  HONVÉDSÉG 
ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  

TUDOMÁNYOS  KUTATÓHELLYÉ  MINŐSÍTÉSÉRŐL 
SZÓLÓ  OKIRAT  ÁTADÁSA
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tudományos testület tagja. Az ő publikáció-
ja, akik forgatják, a magyar királyi honvéd 
légierőről, a magyar katonaság felsőoktatási 
rendjéről, és Magyarország II. világháborús 
történetéről szólnak. Azt gondolom, hogy 
ebbe a sorba szervesen illeszkedik az is, hogy 
ez év november 10-i hatállyal a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem szenátusa címzetes 
egyetemi docenssé nevezte ki Benkő Tibor 
altábornagy urat, Hazuga Károly vezérőrnagy 
és Orosz Zoltán vezérőrnagy urakat, valamint 
Varga László mk. dandártábornok urat a 12. 
légvédelmi rakétaezred parancsnokát. Azt 
gondolom, hogy joggal büszkék lehetünk 
arra, hogy a Magyar Honvédség tudományos 
portfoliójában ilyen kiváló és elismert szak-
emberek dolgoznak. Tábornok Urak, minden 
elismerésem az Önöké.

Tisztelt Altábornagy Úr! A Tudomá-
nyos Kutatóhellyé minősítés egyúttal kö-
telezettséget is jelent a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnoksága számára. 
Kérem, hogy a jövőben is folytassák a jog-
előd katonai szervezetek által örökül ha-
gyott komoly tudományos munkát, amelyet 
a parancsnokság reményeim szerint a jövő-
ben is felvállal. Úgy vélem, hogy az eddigi 
munkájuk eredményességét mi sem igazol-
ja jobban, mint a doktorandus hallgató és 

a tudományos fokozattal rendelkező állo-
mány jelenlegi magas létszáma. Elismerés-
re méltó a parancsnokság kiterjedt bel- és 
külföldi kapcsolatrendszere csak úgy, mint 
a katonai szervezet tudományos munkavég-
zést segítő tekintélyes mennyiségű kötetből 
álló igazi szakkönyvtára. És természetesen 
fontos az is, hogy a parancsnokság gondo-
zásában megjelenő szakmai körökben jól 
ismert és igen népszerű periodika a Sereg 
Szemle is része ennek a tudományos al-
kotó munkának. Meggyőződésem, hogy a 
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Pa-
rancsnoksága szerteágazó napi, szakmai, 
gyakorlati feladatainak köszönhetően ma-
ximálisan eleget tesz a Tudományos Kuta-
tóhellyel szemben támasztott igen magas 
követelményeknek. Kérem, hogy a tudásuk 
szerint legmagasabban a jövőben teljesít-
sék feladataikat, amellyel hozzájárulnak a 
hadtudományok és más tudományos terü-
letek magas szintű műveléséhez, a kutatási 
eredmények közkinccsé tételéhez. Ehhez 
kívánok Önöknek eredményes munkát és 
sikereket a következő időszakban. 

Altábornagy Úr! A Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos 
Kutatóhellyé Minősítő Határozatát kívánom 
Önnek átadni!
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A mai napon 
egy olyan téma tu-
dományos feldol-
gozásának lehe-
tünk tanúi, amely 
széles politikai 
támogatással jött 
létre. Az önkéntes 
tartalékos rend-
szer kialakításáról 
van szó, amely a 
Magyar Honvéd-
ség jövőjét jelen-

tősen befolyásoló rendszer fejlesztéséhez 
kapcsolódik.

A Magyar Honvédség itthon és a világ 
számos országában nap mint nap számot ad 
katonái felkészültségéről. Bizonyítja alkal-
masságát alkotmányos alaprendeltetéséből 
eredő feladatai ellátására. Katonáink stabil, 
folyamatosan vezetett és jól szervezett struk-
túrában látják el feladataikat. Szolgálatuk sok 
áldozatot és kitartást követel tőlük és csa-
ládjaiktól egyaránt, elhivatottságuk nélkül a 
Magyar Köztársaság védelme nem lenne biz-
tosítható.

A honvédelem elmúlt éveinek történé-
sei igazán korszakalkotónak, túlzás nélkül 
történelmi jelentőségűnek nevezhetőek. 
Megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, 
békében az állampolgárokat nem terheli az 
a kötelezettség, amely sok-sok éven át ko-
moly terhet jelentett a fi atal felnőttek élet-
kezdésében, a családok mindennapjaiban. 

Ma az ország védelmét kizárólag olyan 
személyek biztosítják, akik ezt a feladatot 
önként vállalják, akár élethivatásként, akár 
szerződéses jogviszonyban eleget téve fel-
adataiknak.

A rendszerváltás utáni Magyarország csa-
ládok százezreit közvetlenül is érintő közjogi 
döntése volt ez a változás, melynek kereteit 
2005. januárjától az új honvédelmi törvény 
határozza meg. És ez a változás volt az, 
amely valós kihívások elé állította a Magyar 
Honvédség 2002-ben kialakított önkéntes tar-
talékos rendszerét. 

A honvédelem új keretei mögött széles 
társadalmi támogatottság áll. Társadalmi bi-
zalom, amelynek meg kell felelnünk. Az új 
honvédelmi rendszer egyik lényegi eleme a 
Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rend-
szere, amely – mára már egyértelműen látszik 
– a jelenlegi szabályozási keretek között nem 
képes betölteni rendeltetését az elvárt színvo-
nalon. 

Ezért is vagyunk ma itt, hogy a tudomá-
nyos élet fórumait és erőforrásait is kiaknáz-
va tágabb perspektívát adjunk annak a mun-
kának, amely előttünk áll. Előttünk, Ma-
gyarország felelős politikusai előtt, legyen 
az kormánypárti vagy ellenzéki, a szakmai 
kamarák képviselői, a katonai vezetők előtt, 
valamint a jogalkotó és végrehajtó hatalom 
bármely szinten közreműködő reprezentán-
sai előtt.

Közös ügyünk ez, a honvédelem közös 
ügye.

DR.  SZEKERES  IMRE:  
A  MAGYAR  KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI  MINISZTERE.  

AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS  RENDSZER 
FEJLESZTÉSE  –  ÖSSZNEMZETI  ÉRDEK
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mára csak kevesen emlékeznek arra, hogy 

az önkéntes tartalékos rendszert megalapozó 
elvi koncepciót már 1999-ben elfogadta a 
Honvéd Vezérkar Katona Tanácsa, amelyre 
épülve megkezdődött a szakmai kidolgozói 
munka. A rendszer alapvetése az volt, hogy 
szükséges egy olyan tartalékképesség kiala-
kítása, amely az önkéntesség bázisán marad-
va szavatolja a Magyar Honvédség szükséges 
tartalékképességeit. Ez a célkitűzés lényegé-
ben a mai napig változatlan, néhány dolog 
azonban új értelmezést nyert.

Visszatekintve az időben, a sorkatonai 
szolgálat időtartamának fokozatos csökken-
tése miatt 2001-re a korábbiakban jellem-
zőnek mondhatónál objektíve alacsonyabb 
felkészültségű sorkatonák szereltek le, és a 
kiképzettségük egyre kisebb mértékben felelt 
meg a Magyar Honvédség tartalékosokkal 
szembeni követelményeinek.

A sorkatonai szolgálat békeidejű megszün-
tetését követően, hazánkban megváltozott a 
haderőszervezés alapfi lozófi ája. A cél a kis 
létszámú, magasan kvalifi kált, önkéntesek-
ből álló, professzionális haderő fenntartása 
és fejlesztése, szakítva a hadkötelezettségen 
alapuló tömeghadsereg-szervezési elvekkel 
és célkitűzésekkel.

Erre fi gyelemmel, az önkéntes tartalékos 
rendszer életre hívása során meghatározó 
szempont volt, hogy a hadköteles tartalékos 
katonák békében csak önkéntes jelentkezés 
alapján voltak vezényelhetők az országhatá-
ron kívüli feladatra, ami a NATO tagságból 
eredő követelményeknek nem felelt meg. Az 
új feladatok teljesítése a tartalékos hadkötele-
sek igénybevétele mellett csak önkéntes tar-
talékos katonákkal volt megvalósítható, akik 
jogállása a hivatásos és szerződéses állomány 
jogállásával mutat rokonságot. Az önkéntes 
tartalékos rendszer létrehozatalának tehát 
deklarált célja az önkéntes haderő kiegészíté-
sének és utánpótlásának biztosítása volt.

Az önkéntes tartalékos katona szolgálati 
rendeltetése nem azonos a korábbi időszak 
tartalékos katonáinak rendeltetésével. A pro-
fesszionális haderő tartalékos állományát 
békében elsősorban az önkéntes tartalékosok 
jelentik, míg minősített időszakban a hadkö-
telezettség visszaállítását követően, rendel-
kezésre áll a lakosság kiképzett hadköteles 
állománya is. 

A januárban elfogadott Nemzeti Katonai 
Stratégia egyértelműen fogalmaz: belátható 
időn belül nincs realitása egy hagyományos 
fegyveres harcot jelentő konfl iktusnak ha-
zánkban.  Ez azt jelenti, hogy minősített idő-
szak sem kerül kihirdetésre – így a Magyar 
Honvédség békében is elérhető tartalékát 
kizárólag az önkéntes tartalékos katonák je-
lentik. Felkészítésüket és alkalmazásukat erre 
fi gyelemmel kell terveznünk.

Tisztelt Vendégeink!
Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a 

haderő számos folyamatban lévő és lezárt 
fejlesztése mellett, a Magyar Honvédség 
egyetlen, békeidőszakban is rendelkezésre 
álló tartalékaként az önkéntes tartalékos állo-
mánynak kell megjelennie. 

A szakmai igényt és a politikai konszen-
zust, amely a rendszer működéséhez kapcso-
lódik, mi sem bizonyítja világosabban, mint-
hogy 2008-ban a Honvédelmi Minisztérium 
a parlament döntését alig megelőzve kezdte 
meg az önkéntes tartalékos rendszer teljes 
körű felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy 
megalapozza a rendszer fejlesztését.

A felülvizsgálat kiterjedt az önkéntes tarta-
lékos rendszer szakmai hátterére, feladatrend-
szerének elemzésére, a működés feltételeinek 
jogi hátterére, a jogállási kérdések vizsgála-
tára, valamint a munkaerő-piaci környezet 
értékelésére is. 

A felülvizsgálattal párhuzamosan áttekin-
tettük a NATO tagállamok tartalékos rendsze-
reinek működését is, feldolgoztuk a NATO 
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Katonai Bizottsága tartalékosokra vonatkozó 
ajánlásait is, a kapcsolódó műveleti követel-
ményeket.

A felülvizsgálatról készült jelentés összeál-
lítása során nagy hangsúlyt fektettünk a tárca 
szakembereinek, a tudományos- és szakmai 
élet jeles képviselőinek javaslataira, a közvé-
lemény-kutatási adatokra és az érintett társa-
dalmi-, illetve munkaadói képviseleti szerve-
zetek véleményére. Széleskörű tudományos 
szakirodalom feldolgozását követően kerül-
tek kidolgozásra a rendszer fejlesztésének le-
hetséges irányaira vonatkozó javaslatok. 

Az önkéntes tartalékos rendszer felülvizs-
gálatáról készült jelentés tartalma alapján az 
Országgyűlés felhatalmazást adott és egyben 
feladatot is szabott a végrehajtó hatalom szá-
mára a rendszer fejlesztésére. 

A fejlesztendő önkéntes tartalékos rendszer 
célja, hogy – a minősített időszaki hadköteles 
tartalékosoktól függetlenül – valós tartalékot 
biztosítson békében is a Magyar Honvédség 
részére, a költséghatékonyság szempontjaira 
is fi gyelemmel, meghatározott esetekben biz-
tosítsa az állandó állomány szükségszerinti 
kiegészítését, és időleges helyettesítését. 

Az önkéntes tartalékos rendszer közvetett 
módon kifejezésre juttatja továbbá, hogy a 
honvédelem nemzeti ügy, az abban történő 
közreműködés nem kizárólag az aktív szol-
gálatot ellátók privilégiuma, a Magyar Hon-
védség védelmi feladatainak ellátásában – a 
katonai szolgálathoz kapcsolódó, szükséges 
követelményeknek megfelelés esetén – bárki 
részt vállalhat akkor is, ha nem tekinti élethi-
vatásának, vagy főfoglalkozásának a katonai 
szolgálatot. 

Jelenleg a legfontosabb célkitűzésünk az, 
hogy a fejlesztési javaslatok alapján elvégzett 
feladatokat követően a Magyar Honvédség 
felkészült legyen a tényleges jelentkezők fo-
gadására és kiképzésére, ennek jogi keretei 
minden vonatkozásban egyértelműek és vilá-
gosak legyenek.

A jogi keretek kialakítása során nem sé-
rülhet az önkéntes tartalékos szolgálat leg-
fontosabb alapelve: az önkéntesség. Ezzel 
egyidejűleg azonban nem kerülhetnek hát-
térbe a Magyar Honvédség és a haza fegy-
veres védelmének érdekei sem. Az önkéntes 
tartalékos szolgálatra vonatkozó szerződés 
megkötését követően az érintett a Magyar 
Honvédség valós tartalékképességeként kell 
megjelenjen, s innentől kezdve nem bízható 
saját belátására, hogy milyen feladatok el-
látásában működik közre. Ezt a mindenkori 
műveleti igények, és az érintett kiképzettsé-
ge függvényében a Magyar Köztársaság ne-
vében a Honvédség határozza meg. Az ön-
kéntes tartalékos szolgálat tehát a mi elgon-
dolásunk szerint nem egyfajta „hobbikato-
naság”, hanem komoly felelősség és embert 
próbáló feladat a haza védelme érdekében. 
Az önkéntes tartalékos katona tehát nem 
másodrangú katona, hanem az azonos felké-
szítést követően a hivatásos és szerződéses 
katonákkal azonos harcértéket képvisel. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az önkéntes tartalékos rendszer honvédel-

mi és katonai jelentőségéről már korábban is 
sokan és sokat beszéltünk. Engedjék meg ne-
kem, hogy a fejlesztés egy másik aspektusára 
is felhívjam a fi gyelmet.

Ez a másik aspektus a honvédelem terü-
letén jóval túlmutat. Az önkéntes tartalékos 
rendszer nem lebeghet légüres térben, annak 
társadalmi elfogadottsága és beágyazottsá-
ga alapvető jelentőségű. Magam úgy vélem, 
ezen a területen a legnehezebb áttörést elér-
nünk, de meggyőződésem, hogy nemzeti kon-
szenzuson alapuló következetes munkával és 
valós szakmai igényeken alapuló hosszú távú 
tervezéssel nem lehetetlen elérnünk a sikert. 
A döntéshozatal valamennyi szintjén el kell 
érnünk, hogy a döntés-előkészítők és a dön-
téshozók egyaránt megértsék a tartalékképzés 
szükségességét, a rendszer pilléreit jelentő, a 
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honvédelmi ágazaton kívül jelentkező támo-
gatórendszer jelentőségét.

A siker egyik feltétele a munkáltatók szá-
mára kialakítandó kompenzációs/ösztönző 
rendszer jelentősége. A cél annak biztosítása, 
hogy a munkahelyétől szolgálatteljesítés-
re időlegesen távollévő önkéntes tartalékos 
munkavállalónak ne kelljen félnie attól, hogy 
szolgálata miatt elveszti munkahelyét, vagy 
az elhelyezkedésnél hátránnyal indul más 
munkavállalókkal szemben. Ennek biztosítá-
sa érdekében nem kizárólag a munkavállaló 
védelmét, hanem a munkáltató méretének 
megfelelően differenciált anyagi kompenzá-
ció lehetőségét is szükséges megteremteni, 
amely mellett erkölcsi elismerési formák ki-
alakítása is indokolt. 

Nagy súlyt helyezünk az egyes érdekvé-
delmi szervezetekkel – különösen az Or-
szágos Érdekegyeztető Tanáccsal – történő 
együttműködésre. Számítunk és szükségünk 
van az elengedhetetlen támogatásukra, hogy 
egy olyan rendszert hozzunk létre, amely 
megelégedettséggel tölti el mind a munka-
vállalókat, vagyis az önkéntes tartalékos 
szolgálat teljesítését vállalókat, mind a mun-
káltatókat. 

Olyan társadalmi szinten hatást gyakorló 
projektre van szükség, amely ráirányítja az 
ország lakosságának – benne a munkáltatók 
– fi gyelmét a honvédelem szükségszerűen 
jelentkező igényeire, képes elfogadtatni az 
ezzel járó áldozatokat a társadalom minden 
tagja részéről. 

A rendszer fejlesztésének további eleme 
– amelytől én magam is személyesen sokat 
várok – az a teljes lakosságot célzó program, 
amelynek eredményeképpen az állampolgár-
ok szélesebb ismeretekkel rendelkeznének a 
honvédelem jelentőségéről, a Magyar Hon-
védség szerepéről és feladatairól. 

Ez az általános ismeret-bővítés legegysze-
rűbben a különböző szintű oktatási intézmé-
nyekben szervezetszerűen folyó oktatás és 

képzés keretében valósítható meg és a hazafi -
as gondolkodás erősítésével a munkáltatókra 
is közvetett hatást gyakorol, illetve növelheti 
a toborzás eredményességét is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Láthatják, hogy a feladat nem mindennapi 

és rendkívül összetett, egymástól távoli szak-
területek együttműködését feltételezi.

Miniszterségem évei alatt mindvégig a 
szakmai konszenzusra és a rendszerszemlé-
letű megközelítésre törekedtem. Meggyőző-
désem, hogy az együttműködés a záloga egy 
olyan Magyarországnak, amelynek honvéd-
elme nem csupán az ezért felelős miniszté-
rium ügye lesz a jövőben, hanem a nemzet 
egészéé.

Az előttünk álló feladat a politikai szintű 
konszenzuson túl az ágazatok közötti együtt-
működést és együttgondolkodást is feltétele-
zi, ezért is hívtuk meg erre a fórumra a parla-
menti pártok mellett a szakmai kamarák és a 
társminisztériumok képviselőit.

Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az 
Önök politikai és szakmai támogatása 
mellett mi indíthattuk el azt a folyamatot, 
amely eredményeként évről-évre többen 
érzik saját ügyüknek a haza védelmét és 
jelentkeznek a jövőben tartalékos katonai 
szolgálatra. 

Biztos vagyok benne, hogy a Honvé-
delmi Minisztérium előterjesztései képe-
sek biztosítani, hogy a Magyar Honvédség 
2012. január 1-jétől megkezdje a fokozato-
san 4000 főre bővülő önkéntes tartalékos 
katonai rendszer működtetését és azok a ma 
még nyitott kérdések, melyek a rendszer 
fejlesztésével összefüggésben még egyez-
tetés alatt állnak, rövidesen megválaszolás-
ra kerülnek. 

Az első lépéseket megtettük. Az Ország-
gyűlés engedélyezte a Magyar Honvédség 
létszámának szükséges bővítését, a szolgá-
lati törvényünk pedig a rendszer fejlesztését 
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megalapozó jelentős módosítás előtt áll. A 
módosításcsomag a parlamenti pártok egyön-
tetű támogatása mellett született meg, és itt 
említhetném akár az előzetes ötpárti egyez-
tetés eredményességét, akár az Országgyűlés 
bizottságainak támogató döntéseit.

Mindemellett a Kormány is meghozta 
szükséges döntését, feladatot szabott az egyes 
részfeladatok kidolgozására. Figyelemmel a 
rendszer kialakításának széles politikai támo-
gatottságára, a feladatok egyes elemeinek – a 
bevezetésének – következő kormányzati cik-
lusra történő ütemezése nem okozhat problé-
mát a kidolgozás során.

A munka tehát megkezdődött, és reménye-
ink szerint nem is áll meg mindaddig, amíg 
a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos ké-
pessége nem éri el a szükséges szintet.

Hölgyeim és Uraim!
E gondolatok jegyében szeretném megkö-

szönni, hogy megtisztelik jelenlétükkel tu-
dományos konferenciánkat, hogy elfogadták 
meghívásunkat. 

Bátorítom Önöket az aktív részvételre, a 
rendezvény második felében pedig lesz lehe-
tőség arra, hogy kérdéseiket, indítványaikat 
is megtegyék, kritikájukat megfogalmazzák. 
Egy ilyen jellegű rendezvény mindig plusz 
adalékul szolgál a kidolgozónak, döntésho-
zónak egyaránt; számos kiváló, eddig csak a 
fejekben vagy szűk szakmai körökben létező 
gondolat kaphat most teret és lehetőséget. 

A továbbiakban gondolkodjunk együtt, és ír-
junk együtt egy új fejezetet a Magyar Honvédség 
történetéhez, legyünk részesei történelmének.

Köszönöm a fi gyelmüket!
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Engedjék meg, 
hogy egy apró 
személyes gon-
dolattal nyissam 
meg konferencia-
beszédemet és 
visszatekintsek 
az időben. 1993-
1994 nekem je-
les időszak volt. 
Abban az időben 
Baján sorkatonai 
szolgálatot telje-

sítettem a Mészáros Lázár lövészdandár köte-
lékében, R-148-as távírászként a vezetésbiz-
tosító századnál. Amikor a konferencia szer-
vezőivel és elnök úrral arról beszélgettünk, 
hogy mit is mondhatnék, hogy is kezdjem a 
mai felszólalásomat, arra gondoltam, hogy 
szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy én 
akkor, 1993-94-ben hogyan éltem meg a sor-
katonai szolgálatomat. Elmondhatom azt is, 
hogy én találkoztam tartalékos katonákkal. 

Egy olyan rendszerben éltünk, amikor 
már tudtuk jól, hogy a Varsói Szerződés 
már a múlté, a NATO irányába kacsingat-
tunk, de ugyanakkor a déli szomszédunktól 
valamilyen szinten veszélyeztetve érezte 
magát az ország. Ilyen körülmények közt 
érkeztek be alakulatunkhoz a tartalékosok. 
Századomnak feladata volt, hogy biztosítsa 

bejövetelüket, aztán pedig közös kiképzésen 
kovácsolódtunk össze velük, egy idősebb 
korosztállyal a gyakorlótéren. Nem volt 
egyszerű feladat, de fel voltunk rá készül-
ve és most azt jelenthetem önöknek, hogy 
sikeres volt. Sikeres volt, azért mert az az 
állomány már 5-6-7 éve leszerelt, tapasztalt 
katonákból állt, de mi magunk is tudtunk 
nekik újat mutatni. Tudjuk, hogy ennyi idő 
egy rendszer életében igen hosszú időszak 
és komoly változásokat hozhat. Abban az 
időben úgy éreztem, hogy akik bejöttek és 
együtt lehettem velük a gyakorlótéren, ők is 
fontosnak érezték a haza védelmét, volt ben-
nük egyfajta hivatástudat. Azt gondolom, 
hogy ez egy követendő példa a jövőben. Ha 
ebben a mederben tartjuk a dolgokat, akkor 
azt látjuk és tapasztaljuk, hogy maga a tar-
talékos szolgálat igen fontos, a haza védel-
me alkotmányos alapjogunk és alkotmányos 
kötelessége minden magyar állampolgár-
nak. Akkor azt tapasztaltam, hogy azok a 
tartalékos katonák megértették ezt. 

A következő gondolataim lehet, hogy kri-
tikusak lesznek. Engedjék meg, hogy a szak-
mát félretéve most a politikus szóljon belő-
lem. Véleményem szerint egy tudományos 
konferencián helye van olyan gondolatnak, 
amit a politikának is meg kell fogalmaznia. 
Kicsit önfelismerően, kicsit önbeismerően, 
kicsit önkritikusan is be kell vallani, hogy 

CSAMPA  ZSOLT:  
ORSZÁGGYŰLÉSI  KÉPVISELŐ.  AZ  ORSZÁGGYŰLÉS HONVÉDELMI  

ÉS  RENDÉSZETI  BIZOTTSÁG TAGJA,  AZ  OGY  HR  BIZOTTSÁG  
ELNÖKÉNEK KÉPVISELETÉBEN.

GONDOLATOK  AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS 
RENDSZER  FEJLESZTÉSÉRŐL
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valójában volt egy rendszer, ami működött, 
majd utána ez a működő rendszer valahogyan 
annulálódott. Majd ezek után nagy hévvel 
beléptünk a NATO-ba és el kezdtünk gon-
dolkodni egyfajta tartalékos rendszer kiala-
kításában. Már egy olyan rendszerben, ami 
korábban megvolt és a miniszter úr is utalt rá, 
hogy a Honvéd Vezérkar már dolgozott ezen, 
de a megvalósítás váratott magára. Váratatott 
magára azért, mert hiába volt egyfajta poli-
tikai szándék 2000-ben - és itt említhetném 
61/2000-es országgyűlési határozatot, amit 
dr. Simicskó István képviselőnk nyújtott be 
- amit az akkori parlament nagy többséggel 
elfogadott. Az elfogadást követően jött egy 
kormányváltás és ezután 2003-ban az akko-
ri kormányzat, illetve az akkori honvédelmi 
tárca vezetése annulálta ezt az országgyűlési 
határozatot. Folytathatnám a sort és mondhat-
nám azt, hogy rendben, elfogadjuk a döntést, 
de köszönhetően a társadalmi nyomásnak és 
nem utolsósorban Simicskó István képvi-
selőtársamnak, aki szívós munkával, az Or-
szággyűlés asztalán, napirenden tartotta ezt a 
kérdést. Mindezt tette azért, mert ő maga és 
több képviselőtársunk is fontosnak tartotta, 
pártállástól függetlenül a bizottságban, hogy 
ez a kérdés - az önkéntes tartalékos rendszer 
kialakítása - napirenden legyen. 

Ha az elmúlt időszakot vesszük fi gyelem-
be, rengeteg négy- és ötpárti egyeztetésen 
vagyunk túl. Eljutottunk oda, hogy most a 
törvényjavaslat a Ház asztalán fekszik. Egy 
olyan törvényjavaslat, amely többek között 
az önkéntes tartalékos rendszerről is szól, 
melynek néhány markáns, meghatározó ele-
me már benne van a törvényben, másrészről 
más egyéb, a hivatásos és szerződéses kato-
nák hétköznapjait érintő javaslatokat is tartal-
maz. A Hjt-módosításban rögzítve van, hogy 
2012-től szeretnénk már 4000 fő tartalékost, 
illetve annak a folyamatos feltöltéséről van 
szó. Nem mehetünk el amellett, hogy meg-
kérdezzük, hol áll a tervezése és kivitelezése 

annak, hogy el is tudjunk jutni addig, hogy 
2012. január 1-vel az első önkéntest tudják 
fogadni. Hol van ez biztosítva és tervezve – 
ez a kritika hangja –, hol van letervezve és 
megtervezve az elkövetkező 2 év. Beszélünk 
arról, hogy 4000 ember. De ezt a 4000 főt 
hogyan fogom alkalmazni? Raj, szakasz, szá-
zad vagy zászlóalj kötelékben, vagy egyszerű 
törzsbeosztásokban? Mibe fogjuk ezeket az 
embereket beöltöztetni? Azt gondolom, ezek 
kardinális kérdések. Főleg, hogy a jövő évi 
büdzsé számait megnézve a Magyar Honvéd-
ség 70 milliárd forint mínusszal indít. Kardi-
nális kérdések ezek főleg akkor, ha fi gyelem-
be vesszük azt is, hogy az aktív katonáknak a 
védőfelszerelése, gyakorló ruhájának beszer-
zése olykor-olykor problémás. Amikor kriti-
kát fogalmaz meg az ember, amikor kérdése-
ket tesz fel, azt azért teszi, hogy jobbító szán-
dékkal előrevigye a rendszert. Azt gondolom, 
ha a tárca elkezdi a 4000 ember tervezetését, 
akkor fog szembesülni azzal a problémával, 
hogy - bocsánat a kifejezésért - alájuk többek 
között eszköz kell. 

Lehet, hogy van elegendő gépkarabélyunk, 
és lőszerünk, de a kérdés az, hogy mire biz-
tosítom le ezeket az embereket. Lehetnek 
olyanok, akik különleges, speciális képessé-
gekkel rendelkeznek, és lehetnek, akiből csak 
egyszerű lövészkatona lesz.

Az a kérdés, hogy mire van szükség, mit 
szeretnénk? Lehet, hogy azt mondjuk: szük-
séges lenne 1-2 harckocsi-századra, de hol 
vannak tervezve a harckocsik? Lehet, hogy 
szükség lenne még egy különleges művele-
ti zászlóaljra vagy akár mondjuk századnyi 
erőre, de hol vannak az eszközök, felszere-
lések? 

Amikor az ellenzéki képviselők kritikusok, 
arra szokták mondani, hogy könnyen beszél-
nek, mert nem látják a költségvetést, nem ők 
tervezik azt. De higgyék el, mi is aggódunk 
az utolsó forintért is és ezt tükrözi az is, hogy 
ellenzéki javaslat nem érkezett a költségvetés 
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honvédelmi fejezetéhez. A kormány, illetve 
a pénzügyminiszter elvett a honvédelmi tár-
cától 70 milliárd forintot. Gyakorlatilag azt 
mondhatom Önöknek, hogy ellenzéki képvi-
selők emiatt tudatosan nem adtak be módo-
sító javaslatot a költségvetéshez. Megértették 
képviselőtársaim, hogy most az MH a műkö-
désének a szélén áll ezzel a mínusz 70 milli-
árd forinttal. 

Örömmel olvastam a programban, hogy 
társminisztériumok is részt vesznek a mai 
konferencián. Úgy gondolom, hogy egyetér-
tés van abban, hogy a Magyar Honvédség az 
össznemzeti ügy. Ez nem pártpolitika, nem 
pártügy. Egyik párt sem teremtheti meg önál-
lóan az ország biztonságának védelmét. Itt 
egy összefogásról beszélünk. És akkor, ami-
kor a pártok félreteszik a hétköznapi politikai 
vitákat, akkor az ágazatoknak is kellően mar-
káns szerepet kell vállalniuk abban, hogy ez a 
rendszer a jövőben kiépítésre kerüljön. 

Amikor befelé jövet láttam a kivetítőn, 
hogy „Új képesség születik”, azt gondoltam, 
hogy ez egy régi-új képesség. Egy olyan ké-
pesség, ami tárcáktól, pártoktól független. 
Volt vita a négypárti egyeztetésen például ar-
ról, hogy az önkéntes tartalékos kimenjen-e 
Afganisztánba, vagy sem. Ez egy sor további 
kérdéshez vezetett. Például, hogy az önként 
szolgálatot vállalónak vajon biztosítva van-e, 
hogy a munkáltatója elengedi és a munkálta-
tónak biztosítva van-e az, hogy megkapja a 
megfelelő kedvezményeket, juttatásokat ezért 
cserébe, hogy ő nélkülözi a munkavállalóját 
fél vagy akár 1 évre a misszióba, vagy a ki-
képzési feladatok végrehajtásának idejére. És 
itt van az a pont, amikor igenis közösen kell 
gondolkodni. Tárcáknak, a Szociális és Mun-
kaügyi, a Gazdasági Minisztériumoknak és 
mindenkinek, aki érintet. Itt van az a kitörési 
pont, amikor össznemzeti ügyről beszélek, 
akkor meg kell teremteni annak a feltételét, 
hogy ez az egység létrejöjjön. Ma 2009. no-
vember 27-ét írunk, ami egy jeles nap lehet 

így a konferencia szempontjából. Végre elin-
dul egy folyamat. Lehet, hogy 2009. decem-
ber 7-e egy jelentős nap lesz, mondjuk a hon-
védelem területén, hogy végre a Hjt-be bele-
kerülnek azok a dolgok, amire szükség van. 
Képviselőtársaim lehet, hogy pezsgőt fognak 
bontani, hogy végre, az elmúlt időszak mun-
kájának valamilyen szintű gyümölcse beérett 
és a törvényalkotással az önkéntes tartalékos 
rendszer alapkövét letettük. Én azt gondolom, 
hogy mindenképpen szükség van egy ilyen 
fajta össznemzeti ügynek a támogatására.

Zárásként engedjenek meg egy gondolatot. 
Nézegettem sok példát. Kifejezetten példaér-
tékűnek találtam, ahogyan az önkéntes tarta-
lékos rendszer Nagy-Britanniában működik. 
Ott a tartalékos rendszer a középkorra nyú-
lik vissza. 2009. áprilisában lezárult ott egy 
felülvizsgálati folyamat. Nem olyan, mint 
a miénk, hanem egy korrekt felülvizsgálat, 
amelynek eredményként az angol kormány 
komolyan gondolkodik és határozott szán-
déka a tartalékos rendszer fenntartása a brit 
haderőre vonatkozóan. 

Abban a rendszerben tisztában vannak 
vele, hogy mind az érintett családoktól, mind 
pedig a munkáltatóktól komoly áldozatvál-
lalást követel a tartalékos katonai szolgálat. 
Ennek megfelelően az önkéntes tartalékos 
katona, aki szolgálatot vállal, megfelelő jut-
tatásban részesül, de egyidejűleg a munkaadó 
is megkapja a maga kompenzációját. Ami ne-
kem szimpatikus volt, hogy a rendszer egyéb 
elismeréseket is tartalmaz, mint például kitün-
tetések vagy olyat, hogy a miniszter meghívja 
az önkéntes tartalékosokat egy ebédre vagy 
vacsorára. Közben folyhat egyfajta kommu-
nikáció, tapasztalatcsere. Az angol parlamen-
ten belül a képviselők létrehoztak egy klubot, 
mely célja az angol haderő megismerése. Az 
oda belépő képviselők bejelentkeznek külön-
böző katonai egységekhez, alegységekhez, 
és részt vesznek annak munkájában. Sze-
mélyesen megtapasztalhatják, hogy a katona 
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mit cselekszik, mit tesz. Szerencsém volt ta-
lálkozni egy olyan képviselővel, aki Irakból 
jött haza. Én magam csodálkoztam, hogyan 
került egy angol képviselő Irakba? Elmesélte, 
hogy ott volt a századával Bagdadban és neki 
ez egy természetes dolog. 

Bízom benne, hogy a jövőben képviselő-
társaimmal közösen közelebb hozzuk a politi-
kát, az országgyűlési képviselőket a szakmá-
hoz. Közelebb hozzuk önökhöz, katonákhoz 
azért, hogy jobban érezzük a fontosságát an-
nak, amit önök tesznek. Én magam is tettem 
lépéseket ennek érdekében. Amikor a vezér-
kari tanfolyamot végeztem többen megkér-

dezték, hogy miért, hogyan? Azt gondolom, 
hogy a szakmának és a politikának együtt 
kellene dolgoznia. A politika egyfajta civil 
kontrollt kell, hogy képezzen, a szakma pe-
dig a szakmaiságot kell, hogy kövesse, támo-
gatást adva a politikának. A magam részéről 
ezekkel a gondolatokkal kívántam hozzájá-
rulni a konferenciához. Remélem, hogy a jö-
vőben is lesznek olyan képviselők és lesznek 
a tárcáknál olyan köztisztviselők, akik akár a 
vezérkari tanfolyamon vagy akár más kerete-
ken belül meg fognak ismerkedni a Magyar 
Honvédség feladatrendszerével.

„A haza mindenekelőtt!”
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Köszönöm a 
meghívást.
Fontos, hogy 

ez a hely és a 
téma együtt-
gondolkodásra 
ad lehetőséget. 
Az elmúlt idő-
szakban érdem-
telenül kevésbé 
került a hon-
védelem ügye 

a politika homlokterébe, és kevés hely, 
kevés lehetőség adódott, hogy e fontos té-
makörről, nemzeti ügyről szót válthassunk, 
beszélgethessünk, megoszthassuk egymás-
sal gondolatainkat. Sokszor talán csak egy 
költségvetési vita során néhány – 2–3 perces 
felszólalásból – lehetett értesülni arról, hogy 
pontosan kinek mi az álláspontja, vélemé-
nye. Szerintem nagyon hasznos, ha a szak-
ma véleményét a politika nyitott fülekkel 
hallgatja meg, ugyanennyire fontos, hogy a 
szakmában működő tudományos területen 
eredményeket elérő szakemberek vélemé-
nyét különös gonddal fi gyelje a politika, és 
ebből megpróbáljon leszűrni tanulságokat, 
jó irányú lépéseket tenni nemcsak a haderő 
– a Magyar Honvédség – érdekében, hanem 
a nemzet boldogulása és biztonsága érdeké-
ben is. 

Azt hiszem, nagyon kevesen vannak az 
Országgyűlésben, a mai magyar politikai 
életben, akik számára kiemelt jelentőségű, 
milyen állapotban van a Magyar Honvédség, 
hogy áll a honvédelem ügye. 

Ez egy nagyon fontos találkozó, mert itt 
vannak azok a politikusok, akik elkötelezet-
tek a honvédelem ügyéért. A fentiek miatt ez 
a konferencia rendkívüli jelentőségű és foly-
tatásra érdemesnek tartom. 

Az értékvédelem közös vonás 
mindannyiunkban. Nemzeti szempontból az 
alapvető értékek: Magyarország területe, az 
itt élő emberek, a természeti és épített alkotá-
sok… Az a kérdés, hogyan lehet ezen értékek 
védelmét hatékonyan biztosítani, milyen fel-
tételek közepette lehet ezt az értékvédő mun-
kát, vagyis ezt a honvédő munkát végrehajta-
ni és kialakítani? Talán nem haszontalan, ha 
ezeket az alapkérdéseket végigtekintjük, és 
ebben a rendszerben megpróbáljuk elhelyezni 
a tartalékos szolgálat mibenlétét és szerepét. 

Hangsúlyozni kell a jól működő állam 
fontosságát, hiszen csak az képes garanciákat 
teremteni az ott élő emberek biztonsága és 
békéje érdekében. 

Az állam elhalásáról és elgyengüléséről 
sokféle teória hallható, sajnos ennek vannak 
napjainkban is jelei. Ezért itt azt hangsúlyo-
zom, hogy egy erős, jól működő állam alap-
vető garanciája a biztonságos körülmények 

DR.  SIMICSKÓ  ISTVÁN:
ORSZÁGGYŰLÉSI  KÉPVISELŐ.  

AZ  ORSZÁGGYŰLÉS NEMZETBIZTONSÁGI  BIZOTTSÁG  ELNÖKE

AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS  RENDSZER 
KIÉPÍTÉSÉNEK  SZÜKSÉGESSÉGE  A  NEMZETI 

BIZTONSÁG  ERŐSÍTÉSE  ÉRDEKÉBEN
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megteremtésének, és a boldogulás lehetőségét 
is ez adja. Fontos, hogy ebben az államban a 
védelemre elsődlegesen feljogosított intézmé-
nyek, szervezetek és testületek is létrejöjjenek. 
Ilyen többek között a Magyar Honvédség. 

A honvédség arculatának kialakításában 
nem megkerülhető szempont az állampol-
gárok gondolkodás- és szemléletmódja sem, 
a honvédelmi tudat megteremtése és ápolá-
sa, valamint az állampolgárok felkészítése 
arra, hogyha valamilyen baj történne, akkor 
mindenki tudja, mi a teendő. Biztonságunk 
garantálása érdekében fontos a szövetsége-
sek keresése és a velük való együttműködés 
kérdése. A jól működő szövetségek egy ál-
lam, egy nemzet biztonságát erősítik, erő-
síthetik. Egy állam erejét és presztízsét sok 
összetevő befolyásolja. Tudjuk azt, hogy a 
terület nagysága, a népesség, a lélekszám az 
ott élő emberek teljesítménye, moralitása és 
mentalitása mind-mind befolyásoló ténye-
zők. Ezek mutatják meg egy állam igazi ere-
jét. És sokszor megfeledkezünk róla – nem 
önök, hanem a közgondolkodás –, hogy egy 
állam presztízsét legtöbbször katonai erejé-
vel mérik – erről egyébként Julier Ferenc „A 
hadvezetés művészete” című munkájában  a 
haderőt, a hadsereget fontos külpolitikai esz-
köznek nevezte. 

A nemzetközi politikát is fi gyelve, nyilván-
való, milyen szerepe van – alkalmazás nélkül 
is – a haderőnek. Lehetnek kiváló diplomatá-
ink, de ha nincs mögöttes erő, akkor bizony 
kevésbé lesz eredményes az adott ország kül-
politikája. Tehát van külpolitikai jelentősége 
a haderőnek, ezt ne felejtsük el. Még egyszer 
mondom: alkalmazás nélkül. 

A 2004. évi CV. honvédelmi törvény alap-
vetően 3 pillérre építi Magyarország bizton-
ságát. Elsőként a saját haderőt, a Magyar 
Honvédséget említi a törvény. Önök azonban 
jól tudják, hogy a mai Magyar Honvédség 
mennyit ér… a hagyományőrző fegyvernemi 
csapatokkal, a néhány ezer könnyűlövész ka-

tonánkkal – tehát legalább magunk között jó, 
ha tisztában vagyunk vele, hogy ezeknek az 
alakulatoknak mennyi a valós harci értéke. 

A szövetségre is épít a 2004. évi honvé-
delmi törvény, amikor a Magyar Köztársa-
ság biztonságáról beszél. Úgy hiszem, ezzel 
most különösen nem kell foglalkoznunk. Ta-
lán annyit hadd tegyek ehhez, hogy gyakran 
szoktuk emlegetni a Washingtoni Szerződés 
különböző cikkelyeit, és általában leraga-
dunk az 5. cikkelynél. Ez megnyugvással tölt 
el mindenkit, hogy olyan nagyon nagy baj 
nem lehet, mert majd a NATO-szövetségesek 
megvédenek minket. 

Inkább hangsúlyoznám a 3. cikkely fon-
tosságát, amely kötelezi a Feleket arra, hogy 
az egyéni és a kollektív védelmi képessége-
iket alakítsák ki és folyamatosan fejlesszék 
egy külső katonai támadással szemben. Nagy 
örömömre szolgált, hogy javaslatomra a tárca 
ezt megértette, és a legutóbbi – ugyan nem 
hosszú távú, de mégis a Magyar Honvédség 
fejlesztésének irányairól szóló – országgyű-
lési határozatban ez megjelent. 

Azokra a kérdésekre, hogy a honvédelem 
ügyében minden rendben van-e, elégséges-e 
Magyarország védelme, megfelelő állapot-
ban vannak-e azok a szervezeteink, ame-
lyek a biztonságunk garantálása érdekében 
lettek létrehozva, valamint elégségesek-e 
azt szolgáló eszközeink? – önámítás lenne, 
ha azt mondanánk, hogy működőképes vé-
delmi rendszerünk van, és mindenki hátra-
dőlhet. Egy megjegyzést tennék: januárban 
Zala megyében 32 település maradt 3 napon 
át áramszolgáltatás nélkül, mert nem volt 
elegendő lánctalpas eszköz a hóakadályok 
leküzdésére. Szerintem ez tarthatatlan ál-
lapot: nem jól működik a rendszer. Ezen is 
változtatni kell. 

Azt kívánom mindannyiunknak, ne történ-
jen nagy baj, hogy rájöjjünk, hogy ez a rend-
szer nem működik. Ezért is tartom fontosnak 
a mai konferenciát, hogy ilyen kérdésekről is 
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– a tartalékos rendszer kialakításának szüksé-
gessége érdekében – beszélgessünk, és együtt 
gondolkodjunk, áttekintsük az egész honvé-
delmi rendszer helyzetét. 

Azt állítom, hogy a honvédelmi politika 
nem öncélú politika, nem egy szűk szelete a 
politikának, hanem a nemzetpolitika fontos al-
kotó része. Nemcsak azért, mert Clausewitz-i 
értelemben egy nemzet igazi erejét a népi szel-
leme, hite, meggyőződése adja, amely egyéb-
ként a hadsereg legfőbb jellemformálója is. 
Ha a magyar közgondolkodásban fi ataljaink 
fejében és szívében nincs ott a hazaszeretet 
érzése, nem jelenik meg a honvédelmi tudat, 
akkor éveken át próbálkozhatunk mindenféle 
tartalékos rendszer kialakításával, valószínű-
leg kudarc lesz az eredménye. 

A 2004. évi honvédelmi törvény 1. § (1) 
bekezdése alapján a honvédelem nemzeti 
ügy. Ez egy fontos megállapítás, azonban, ha 
nincs megfelelő nevelés-oktatás, személyes 
példamutatás, azt hiszem, nem számíthat az 
állam az állampolgárok hazafi as elkötelezett-
ségére, áldozatkészségére, vagy legalábbis 
nem olyan mértékben, mint azt alapvetően 
elvárhatná. Kulcskérdés tehát a honvédelmi 
tudat kialakítása, a nevelés. A honvédelmi tu-
dat alakításában első lépés a megfelelő önis-
meretre épülő önbecsülés kifejlesztése. Ez az 
állampolgárra, a nemzetre és a katonáinkra is 
egyaránt vonatkozik. 

A tartalékos rendszer megvalósíthatóságá-
nak gyakorlati szempontjából alapvető ténye-
ző a megfelelő érdekeltségi rendszer kiépíté-
se. Itt jegyzem meg: Dr. Kladek András úrnak 
van erről egy kiváló PhD-dolgozata. 

A motivációs rendszer tehát kulcsfontos-
ságú. Erre számos nemzetközi példa van: a 
német, a cseh vagy a brit példa valóban fi gye-
lemre méltó. 

Ezen szempontok alapján nyugodtan állít-
hatjuk, hogy tartalék nélkül nincsen hadsereg. 
Ma gyakorlatilag a Magyar Honvédség béke- 
és mozgósítási létszáma ugyanaz. Korszakal-

kotónak szokták nevezni a 2004. évi CV. hon-
védelmi törvényt, mert megszüntette a sorka-
tonai szolgálatot. Nem tudom megkerülni, 
hogy ne mondjam el ebben a körben – és jó, 
ha ezt Miniszter Úr is hallja –, hogy a jelen-
leg hatályos honvédelmi törvényben jelentős 
módosításokat kellene végrehajtani, vagy 
inkább egy új honvédelmi törvényt kellene 
alkotni. A honvédelmi törvénynek nagy hibá-
ja, hogy gyakorlatilag mindent felszámolt az 
égvilágon, és az általános hadkötelezettséget 
szüntette meg. És nem felfüggesztette, mint 
azt más normális országok tették a franciákon 
át a csehekig, de másokat is sorolhatnék. Ez 
a nagy bűne ennek a jogalkotói döntésnek, és 
én azt hiszem, hogy ha egy rövid párhuza-
mot vonnánk, és visszatekintünk a történelmi 
időkbe, akkor azt látjuk, hogy kísértetiesen 
hasonlít a trianoni békediktátorok döntése a 
2004. év CV. honvédelmi törvény szellemi-
ségéhez. 

Az a gond, hogy mind létszámkorlátozás-
ban, mind az általános hadkötelezettség meg-
szüntetésében nagyjából ugyanazokat élhet-
jük meg, ráadásul ezt saját akaratunkból, saját 
szándékunkból hoztuk, a Magyar Országgyű-
lés semmilyen pressziónak nem volt kitéve. 
Az Antant-hatalmak 35 ezer főben húzták 
meg a Magyar Honvédség létszámának felső 
határát, tiltották a mozgósítást, megszüntették 
a katonai nyilvántartást, az általános hadkö-
telezettség bevezethetőségét – gyakorlatilag 
mindennemű kötelezettség megszűnt. Az egy 
más kérdés, hogy az akkori Népegészségügyi 
Minisztérium folytatta titokban az egészség-
ügyi szűrést – amit megfontolásra ajánlanék a 
jövőben magunknak is. Mert hogyha már más 
tárcákról és nemzetépítésről van szó, akkor 
talán nem másodlagos szempont, hogy egy 
népegészségügyi program keretében a 18. 
életévüket betöltött embereket legalább egy-
szeri ingyenes egészségügyi szűrésben része-
sítjük. Mellesleg a katonai nyilvántartásban 
az rögzíthető, hogy alkalmas-e egészségügyi 
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szempontból, és ne minősített időszak kihir-
detése esetén kelljen egy ilyen munkát elvé-
gezni, mert erre akkor valószínűleg nem lesz 
elegendő idő. 

Tehát időben kell lépni, és sajnos, ez a 
törvény nem teszi lehetővé ezt, hiszen min-
dennemű – a bejelentési, a tájékoztatási, az 
adatközlési és megjelenési – kötelezettség is 
megszűnt, nemcsak a személyes szolgálati 
kötelezettség. 

Azt hiszem, hogy a politikának ezt érde-
mes újragondolni, nem a sorkatonai szolgálat 
visszaállítását, hanem a katonai nyilvántar-
tások életszerűségét, főleg, ha nincs tartalék, 
akkor különösen nagy veszélynek lehetünk 
kitéve. Ezért mondom azt, hogy nem dől-
hetünk nyugodtan hátra a karosszékben, és 
nem mondhatjuk, hogy minden rendben van 
a honvédelem ügyében. Nincs rendben és 
számos tennivaló áll előttünk. A honvédelmi 
kötelezettségek rendszere kizárólag rendkí-
vüli állapot kihirdetése, tehát háborús helyzet 
esetén állhat vissza. Öt minősített időszak 
létezik – ez szerintem sok és nem letisztult, 
ezért újragondolásra érdemes. A szükség-
állapot az alkotmányos rend megdöntésére 
irányuló cselekedet, valamint civilizációs 
katasztrófa esetén hirdethető ki. Rendkívüli 
állapot időszakában áll vissza automatikusan 
és megelőző védelmi helyzetben állhat visz-
sza – egy 60 napos időtartamot követően – az 
Országgyűlés 2/3-os döntésével az általános 
hadkötelezettség. 

Azt hiszem, akkor elkezdeni az adatszol-
gáltatást, az adatbegyűjtést, egészségi álla-
potfelmérést stb. – ez akkor már késő. 

A Nemzeti Katonai Stratégia szerint – leg-
alább is Miniszter Úr úgy fogalmazott – nincs 
realitása belátható időn belül egy hagyományos 
fegyveres konfl iktusnak. A minisztérium meg-
rendelésére elkészült NKS ugyan fontos – mert 
szakemberek dolgoztak rajta –, de azért ez szá-
momra nem valós garancia. Véleményem sze-
rint sincs nagy esély arra, hogy hagyományos 

típusú katonai támadás érje az országot, azon-
ban az alacsonyabb intenzitású válsághelyzetek 
kialakulásával folyamatosan számolni kell. Ne 
higgyük tehát, hogy kitört a világbéke!

Mi a célja a tartalékos rendszer kialakítá-
sának? Szerintem az a valódi célja, hogy a 
honvédelem rendszerébe illeszthető, megha-
tározott alapfeladattal rendelkező, a haderő 
strukturális elemét képező szervezet jöjjön 
létre. Ne az legyen a tartalékos rendszer ki-
alakításának a célja, hogy a Magyar Honvéd-
ség aktuális létszámgondjait orvosolja! 

A Kormány előterjesztésére az Ország-
gyűlés 24 950 főben határozta meg a Magyar 
Honvédség létszámának felső határát. Egé-
szen véletlen egybeesésnek tartom, hogy 4 
000 főben határozták meg az önkéntes tarta-
lékosok számát. Úgy tűnik, a számok mögött 
az a politikai szándék húzódik meg, hogy a 
kb. 80%-os feltöltöttségű Magyar Honvédség 
létszámhiányát önkéntes tartalékosokkal kí-
vánják pótolni. Erre persze lehetőséget bizto-
síthat a rendszer, de ne ez legyen a fő célja.

Mint ahogy’ a HM részéről az a szándék 
is megmutatkozott, hogy lehetőséget kíván 
adni a tartalékosoknak a külföldi missziókban 
szolgálatot teljesíteni. 

Vannak országok – Olaszország, Norvégia, 
Spanyolország –, amelyek egyébként nem 
küldik külföldre tartalékosaikat, de vannak, 
akik ezt előszeretettel teszik: Nagy-Britannia, 
Egyesült Államok és mások. Nem zárnám ki 
ennek teljes mértékben a lehetőségét, azonban 
nem tartom helyesnek, ha ezt célként megfo-
galmazzuk. Nem valószínű, hogy sok olyan 
hazai munkaadó, gazdasági vállalkozás lesz, 
amelyik fél évre elengedi a munkavállalóját 
tartalékosként külföldi szolgálatra. Természe-
tesen ez a motivációs rendszertől is függ.

Röviden kitérnék még a területvédelmi 
erők, a területvédelem elvének az elutasított-
ságára. Vadai Ágnes államtitkár asszonnyal 
többször vitatkoztam erről. Ő azt mondta, a 
korszerű biztonságpolitikai elvekkel teljesen 
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ellentétes a területvédelem. Jó lenne, ha ezzel 
a kérdéssel az elméleti hadtudomány bőveb-
ben foglalkozna. Véleményem szerint a terü-
letvédelmi erők az országvédelem komplex 
rendszerét alkotó és működtető védelmi erők 
azon elemei, amelyek alaprendeltetésük által 
meghatározott feladataikat az állandó dísz-
lokációjukhoz tartozó működési területükön 
végzik. 

A szervezés szempontjából is ésszerű és 
logikus, ha bizonyos területi elvet érvényesí-
tünk ebben. Nem utasítanám el ennyire me-
reven a területvédelem jelentőségét. Milyen 
szerepe lehet a tartalékos erőknek? Például: 
kritikus infrastruktúra védelme, különböző 
katasztrófák elleni védelem, migráció elleni 
védelem és számos más feladata lehet. 

Zárásképpen hadd mondjam el, ami talán 
a legfontosabb és a civil kontroll kiterjesztett 
értelmezésén keresztül érthető meg legjob-
ban. Sokan azt hiszik, a civil kontroll kimerül 
egyfajta politikai-adminisztratív ellenőrzés-
ben, de ez nem így van. Az igazi és tényleges 
civil kontroll nem más, mint a társadalom, a 
nemzet tagjainak tevékeny részvétele és rálá-
tása a honvédelem ügyére, a hadsereg műkö-
désére. 

Az önkéntes tartalékos rendszer kiszéle-
sítésével válhat a honvédelem igazi nemzeti 
közüggyé. Úgy vélem, ezen keresztül alakul-
hatna ki egy valós társadalmi kontroll, hiszen 
a honvédelem ügyét csak akkor érezhetik az 
emberek magukénak, ha engedjük, hogy részt 
is vehessenek benne. Ma ennek nincs meg a 
lehetősége. 

Ez a mai nap azt jelenti, hogy elindultunk 
egy úton, egy apró lépést jó irányba tettünk, 
de ezen az úton végig kell mennünk. Maguk-
tól azonban nem fognak megoldódni a dol-
gok. Külön köszönet még egyszer a szerve-
zőknek.

Fontosnak érzem, hogy erősítsük a honvé-
delmet, készüljünk fel a válsághelyzetek ke-
zelésére, szélesítsük a képességeinket

Bízom benne, hogy a következő kormány-
zat felépíti az önkéntes tartalékos rendszert, 
és ezen keresztül erősíti Magyarország biz-
tonságát és növeli hazánk nemzetközi elis-
mertségét. 

Jó munkát, jó egészséget és sok sikert kí-
vánva köszönöm szépen, hogy meghallgat-
tak.
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A téma ka-
tonai szem-
pontból fontos 
kulcskérdésé-
vel szeretnék 
f o g l a l k o z n i , 
az önkéntes 
t a r t a l é k o s o k 
minősített és 
békeidőszaki 
feladatainak a 
rendszerével. 

Azt gondo-
lom: a jelenlevők egyetértenek abban, hogy 
a Magyar Honvédség alkalmazása, továbbá a 
rendeltetés szerinti feladatokra való felkészü-
lés szempontjából igenis fontos és időszerű a 
hadkiegészítés kérdéséről való gondolkodás. 
Öt évvel ezelőtt az önkéntes haderőre való át-
térés után, az önkéntes tartalékos koncepció 
vizsgálata jelentős állomáshoz érkezett, kö-
zelebb értünk egy korszerűbb, a tartalmában 
a modern kori haderő igényeit szolgáló társa-
dalmat, és a honvédséget egymáshoz közelítő 
rendszernek a kialakításához. Reményeink 
szerint az önkéntes tartalékos rendszer hoz-
zá fog járulni a Magyar Honvédség humán 
erőforrás igényeinek a kielégítéséhez, ami azt 
gondolom, szintén kulcskérdése egy modern 
professzionális haderőnek. 

Azt gondolom, hogy ezek a bevezető 
szavak igenis jól mutatják, hogy a Magyar 
Honvédség a rendeltetéséből adódó felada-
tai ellátásában igenis fontos és nagy szerepet 
szán az önkéntes tartalékos állománynak. Mi 
is ez a rendeltetés? Ha egy mondatban, vagy 
egy szóban kellene megfogalmazni, akkor azt 
mondanám – a miniszter úr is utalt rá, – hogy 
a katonai vezetés, az önkéntes tartalékos 
szolgálat rendeltetését a béke rendszeresített 
állomány kiegészítésében látja alapvetően. 
Ez egyébként a fő tartalmai jegyeit illetően 
zömében azonos a korábbi időszakban ismert 
tartalékos állomány rendeltetésével. Hiszen 
ismerjük, az idősebbek sokszor foglalkoz-
tak ilyen kérdéssel, sok bevonulást átéltek, 
azonban azt hozzá kell tennünk, hogy a jelen 
koncepció tekintetében a Magyar Honvédség 
tartalékát békeidőszakban, mi az önkéntes 
tartalékos katonákban, ebben a rendszerben 
látjuk. 

Tehát több annál, békeidőszaki feladatait 
tekintve. Világos az is, hogy a nagyobb lét-
számú tartalékképzés természetesen a készen-
lét fokozásának időszakában valósulhat meg. 
Ekkor lesznek azok a feladatok kiegészítve, 
és ezen feladatok ellátására szükséges a tar-
talékos állomány, amely az ilyen időszakban 
jelentkeznek a Magyar Honvédség előtt. Te-
hát így a kiegészítő szerepet nem pejoratív 

JUHÁSZ  ISTVÁN  VEZÉRŐRNAGY:  
HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM,  HADMŰVELETI  ÉS  KIKÉPZÉSI 
FŐOSZTÁLYVEZETŐ,  TÖMBÖL  LÁSZLÓ  MK. VEZÉREZREDES,  

A  HM  HONVÉD  VEZÉRKAR  FŐNÖK  KÉPVISELETÉBEN

AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS  KATONÁK  SZEREPE  
A  MAGYAR  HONVÉDSÉG  MINŐSÍTETT  IDŐSZAKI-  

ÉS  BÉKEFELADATAI  ELLÁTÁSBAN
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értelemben, hanem nagyon fontos értelemben 
szeretném megerősíteni, és ezt jól kell érte-
nünk mindannyiunknak. 

Azt gondolom, hogy ez a vázolt felfogás 
világosan jelzi azt az eltérést is, hogy a ko-
rábbi sorozott időszaki önkéntes tartalékos 
rendszer elgondolása jelentett. Sok kérdést 
kaptunk egyébként – a Lakatos tábornok Úr 
is meg tudja erősíteni –, hogy most vissza 
akarunk térni a régire, a régit akarjuk felújí-
tani, azt akarjuk gyakorlatilag beindítani. Én 
azt mondom, hogy nem. 

Mindenki tudja, hogy az önkéntes tartalé-
kos a sorozott haderő időszakában a szövetsé-
gi feladatra felajánlott szervezetek állományá-
ba került beosztásra, a külszolgálatot önként 
vállaló tartalékosra vonatkozott. Így került a 
határon túlra a szövetségi feladatra tervezett 
erők kötelékében a szerződéses mellett az ön-
kéntes tartalékos állomány is. Az elgondolás, 
a régi elgondolás alapja az volt, hogy ez az 
állomány önként szerződésben vállalta volna 
az ország határain túl a műveleti feladatok-
ban való részvételt. Megjegyzendő, hogy ez a 
koncepció a kidolgozás időszakában jelentős 
eredményekre tarthatott számot a tekintet-
ben, hogy az akkori vállalásokban meglévő 
feltöltöttségi problémákat kezelte. Látható az, 
hogy ebben az értelemben az önkéntes tartalé-
kosok, a katonai feladatok egy szűkebb – bár 
természetesen fontos spektrumába – kerültek 
volna alkalmazásba. Tudjuk azt, hogy idő-
közben felfüggesztésre került a hadköteles-
ség alapján teljesíthető sorkatonai szolgálat, 
a sorkötelezettség megszűnésével beszűkült 
a hadkiegészítési rendszer. Ezt számos gya-
korlat mutatta, akár a múlt évi gyakorlatunk, 
amikor az Összhaderőnemi Parancsnokság 
ezt külön témaként kezelte, és egyáltalán újra 
kellett gondolni a tartalékképzés koncepció-
ját. A MH humán erőforrásának biztosítása a 
hivatásos állomány felvételére, és a szerződé-
ses állomány toborzására koncentrálódhatott. 
Ebben az időszakban, pedig megszűnt a so-

rozás. Így az önkéntes tartalékos megneve-
zés a korábbitól eltérően ekkor kapta meg az 
új tartalom szerinti értelmét, amikor már az 
önkéntes tartalékosok alkalmazását tekintve 
egy, a korábbinál jóval szélesebb területben 
gondolkodik a katonai vezetés, mint a műve-
leti feladatokban való részvételben kizárólag. 

Jelenleg a kimunkálás első fázisán nem va-
gyunk túl, de ennek a feladatait terveztük. Így 
a jelenleg rendszeresített állományon felül, a 
hadi rendszeresített állományból került kijelö-
lésre az a 4000 fős kiegészítő állomány, ami-
ről egyébként a miniszter úr is szólt. Ennek az 
állománynak a legfontosabb szerepe az ország 
védelmére békében felkészült szervezetek 
állományának részbeni kiegészítése, később 
nyilván egyéb kiegészítést is kap ez a szerve-
zet. És minőségtett időszakra való eltérés után 
a teljes hadkiegészítés feladatainak a támoga-
tása és segítése. Később még erről lesz szó. 

Az önkéntes tartalékos rendszer alapjainak 
lerakásánál a katonai vezetés abból a világos 
felismerésből indult ki, hogy a Magyar Hon-
védség feladatainak az ellátásához elenged-
hetetlen az a képesség, amit a jól képzett, tu-
dását békeidőben folyamatosan karbantartó, 
és időben rendelkezésre álló önkéntes tartalé-
kos állomány jelenthet. Itt az időbenin van a 
hangsúly, ennél a kitételnél. Ez az állomány-
csoport szerves része a rendeltetés szerinti 
feladatok ellátására hivatott katonai erőnek. 
Hogy miért gondoljuk ezt így a következő 
néhány dián megpróbálom majd érzékeltetni. 

Én a törvényi feltételekkel kevesebbet sze-
retnék foglalkozni, de teljesen világos, hogy 
a haderő feladataira az alkotmány és a hon-
védelmi törvény egyértelműen rendelkezik. 
Ezeket a kötelezettséget helyezi egyébként 
az össztársadalmi keretek közé, a nemzeti 
stratégiánk, amit elfogadtak. A feladatok ellá-
tásához szükséges nemzeti katonai képessé-
geket pedig a Magyar Honvédség hadrendje 
jeleníti meg. És ebben az utóbbiban megtalál-
ható a békében élő és a hadkiegészítésre való 
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megalakításra kerülő szervezetek összessé-
ge. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar 
Honvédségnek van háborús hadrendje. Béke 
hadrendje is van és háborús is van. Ez soká-
ig kérdés volt, de igen van, ezt miniszter úr 
aláírta, tervezői munka elindult ezzel kapcso-
latban, és gőzerővel folyik a háborús hadrend 
feladatainak való megfeleltetése, elsősorban 
a Honvéd Vezérkarnál. 

A katonai szervezetek eltekintve a béke-
hiányoktól – visszatérve a békefeladatokhoz 
– meghatározó szerkezetű létszámmal rendel-
keznek a béke feladatok ellátására. Ez jelenik 
meg a béke állománytáblában rendszeresített 
létszám. Ez csak a meglévő tényleges állomá-
nyú katonákat jelenti jelen pillanatban, akik a 
beosztásaik ellátásába rendszeres díjazásban 
részesülnek, hivatásos és szerződéses jogvi-
szonyban vannak. Ebbe természetesen nem 
tartozik bele az önkéntes tartalékos, mint 
különleges állományviszonyú katona. Béke 
időszaki feladatai természetesen az önkéntes 
tartalékos katonáknak is vannak, később ezt 
megpróbálom ezt részletezni, de ki kell hang-
súlyoznom, hogy a meglévő tényleges állo-
mány a feladatai ellátása a vállalt kötelezett-
ség tekintetében természetesen béke időszaki 
feladatokat is el fog látni. 

A haderő minősített időszakai feladatai 
tekintetében egyértelmű az a megállapítás, 
hogy a békében meglévő képességekre nem 
elegendő a meglévő állomány, a rendszeresí-
tett állomány. Azokat mindenképpen ki kell 
egészíteni. Ennek egyébként az általános is-
mert módja a hadkötelesekkel való feltölté-
se. Ehhez azonban a hatályos jogszabályok 
értelmében megelőző védelmi helyzetben 
és a rendkívüli állapot időszakában tudunk 
hozzányúlni, ekkor – mint már többen em-
lítették – kerül megint terítékre az általános 
hadkötelezettség és sorozás visszaállítása. 
Az önkéntes tartalékosoknál rendkívül nagy 
előny, hogy a hadkötelezettekkel szemben 
már békében is rendelkezésre állnak és a kü-

lönleges állományviszonyukból adódóan már 
békeidőben, szerződésben vállalják a minősí-
tett helyzeti beosztás ellátását is. És az arra 
való felkészülés ez részét képezi nyilván az 
önkéntes állomány felkészítésének, s megha-
tározott céllal, a feladatra korlátozott időtar-
tamban – ez is fontos – a békeidőszaki fel-
adatokra behívhatók. Természetesen amikor a 
hadkötelesség beáll, kicsit más lesz a helyzet. 
Az elmondottakkal összhangban, a katonai 
értelemben vett békeidőszakban az önkéntes 
tartalékos katonák kiképzésen fognak átesni. 
Tevékeny részt fognak vállalni a beosztásuk-
ból eredő feladatok előkészítésében, a külön-
böző alkalmazási tervek, okmányok kidol-
gozásában. Részt vehetnek a fogadó katonai 
szervezet békeidejű kiképzési feladataiban, 
terveink szerint részt fognak venni és a napi 
tevékenységben. Erre évente egyszer, alapve-
tően az éves felkészítésre rendelkezésre álló 
legfeljebb 15 nap keretében kerülhet sor.

Természetesen most itt tartunk a gondol-
kodásban, ha kell ez a 15 nap a későbbiekben 
bővíthető. Nyilván ezt meg kell gondolni, 
meg kell teremteni a különböző forrásokat, 
hiszen ez forrásokat is igényel, de természe-
tesen ezen is lehet később gondolkodni. A 
katonai szervezetek állományába bevonhatók 
a katasztrófák elleni védekezésben a felké-
szülési idő, illetve a 3 évente 6 hónap időtar-
tamú szolgálat igénybevételi időszakában a 
tartalékosok. Tudjuk azt, hogy korábban erre 
nem volt lehetőség. Ennek akadályai voltak 
többek között az előzetes értesítést megköve-
telő behívási mód, a szolgálatteljesítés szer-
vezeti keretei, és a szervezethez viszonyított 
alacsony létszám is. Tudjuk nagyon jól, hogy 
mennyi most az önkéntes tartalékosok létszá-
ma, ez nagyságrendekkel nem segít, mondjuk 
a katasztrófa védelmi feladatok teljesítésében 
a Magyar Honvédségben. 

Béke időszakban az önkéntes tartalékos 
katonáknak feladatuk lehet speciális szaktu-
dásukból eredően egyes katonai beosztások 
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ideiglenes ellátása is. Ennek alapfeltétele ter-
mészetesen a szolgálatra vonatkozó szerző-
dés, és az abban vállalt beosztásra való behí-
vás. További lehetőség az önkéntes tartaléko-
sok béke időszaki ellátására – és erről is volt 
már szó - a misszióban való szerepvállalás.

Világos és egyértelmű, hogy a missziók 
sajátosságaiknak megfelelően eltérnek. Meg-
kívánhatják olyan speciális képzettségnek, 
előképzettségnek a rendelkezésre állását, amit 
a Magyar Honvédségnek hosszabb távon nem 
érdemes fenntartani. Teljesen logikus, hogy 
ebben a helyzetben az ilyen szakirányú embe-
rek kerüljenek behívásra, önkéntes tartalékos 
alapon, és el fogják látni teljes, tényleges állo-
mányban ezeket a feladatokat a misszió során.

Arról is volt szó, hogy ennek a jogszabá-
lyi kereteinek a kialakítása meghatározó, egy 
mérföldkő, hogy ezt a szerepet vállalni tud-
ják. Az önkéntes tartalékos, aki egy konkrét 
beosztásra szerződik – és ez nagyon fontos, 
erről is volt már szó – kötődik az adott kato-
nai szervezethez (bajtársiasság kérdése). Az 
önkéntes kötődése az évi rendes felkészíté-
sen túl, jelenheti azt is, hogy részt vesz a ki-
emelkedő gyakorlatokon. Erre is van számos 
példa: német példa, brit példa, igénybe veszik 
logisztikai feladatok ellátására. 

Én személy szerint voltam olyan német 
gyakorlaton, ahol a logisztikai főnök igen-
is egy nagy cég igazgató tanácsának a tagja 
és a logisztikai szakember volt, és kiválóan 
megoldotta ezt a feladatot. Igen, erre nekünk 
is szükségünk lehet, és ilyen feladatokra ne-
künk is igénybe kell őket venni. 

Barátokra tesznek szert, és ez is nagyon 
fontos, egy kollektíva tagjának érzik magu-
kat. Nekem szilárd meggyőződésem, hogy 
a Magyar Honvédség szervezeti ereje és a 
különleges katonai viszonyokra a bajtársias-
ság kialakulása a jellemző, ennek kell lenni a 
kovásza minden egyes feladat tekintetében, a 
végrehajtás tekintetében is. Reményeink sze-
rint ezt fogja az önkéntes tartalékos érezni. 

Így tevékenyen összekapcsolódik a katonai 
szervezet és a társadalom minden napja eb-
ben az önkéntes tartalékos szolgálatban. És 
reményeink szerint lesz arra lehetőség, hogy 
az adott katonai szervezet az előmenetel te-
kintetében és más tekintetben is támogatást 
nyújtson, az őhozzá szerződött önkéntes tar-
talékosnak, elősegítse továbbképzését akár 
tanfolyamrendszerű képzését, ami természe-
tesen az önkéntes tartalékosnak és egyben a 
Magyar Honvédségnek is az érdeke.

Látható tehát, hogy az önkéntes tartalékos 
katona sokrétű lehetőséggel rendelkezik a 
Magyar Honvédségben történt feladatválla-
lásnál. Azonban egy dolgot ki szeretnék hang-
súlyozni, hogy a katonai szervezetek béke 
időszaki létszámgondjainak a megoldására 
ezt az állományt nem célszerű igénybe ven-
ni. Simicskó úr erről egyébként szintén szólt, 
és ez a mi gondolkodásunkban is megjelenik. 
A békehiánynak a pótlására, a békerendsze-
resített beosztás tartós betöltésére ez az állo-
mánycsoport nem tervezhető, nem célszerű 
erre szerződést kötni. Arra kell törekedni, 
hogy a 3 éves szerződéssel, majd a későbbi 
meghosszabbításával egy olyan állománnyal 
rendelkezzen a Magyar Honvédség, amelyik 
a béke rendszeresített állománynak megfele-
lő, vagy az engedett létszámnak megfelelően 
hosszabb távon van a Magyar Honvédség 
rendszerében, és így látja el feladatait. Erre 
önkéntes tartalékost igénybe venni a katonai 
vezetés szerint nem célszerű. Nagyon sok 
területen természetesen a polgári felkészült-
ségre is alapozva képesek lehetnek más fel-
adatok ellátására is a Magyar Honvédségben, 
amelyet egyébként ha szűken vesszük, nem 
kapcsolható közvetlenül a haderő alkalma-
zási feladataihoz. Később erről szólok, hogy 
ez mit jelent. És még egyszer szeretném azt 
kihangsúlyozni, hogy a katonai elgondolás 
szerint a védelmi képességek közvetlenül 
megjelenő szervezetek állományába terve-
zik elsősorban ezt az állományt. Főleg, hogy 
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csak 4000 emberről van szó az első fázisban. 
Az önkéntes tartalékos katona meghatározott 
szerepvállalása katonai értelemen vett minő-
sített időszaki feladatban jelentkezik túlnyo-
mó részt. 

Ez lenne az alap. Természetesen a behívást 
követően. Az önkéntes tartalékos szerep ebben 
az időszakban összeolvadna a többi állomány-
csoportnak a szerepével. Egy szerepkörben 
fognak ezek után tevékenykedni a hivatásos, 
a szerződéses és a hadköteles állomány tagjai-
val, hiszen később ők is behívásra kerülnek. 

Tehát azt lehet mondani, hogy jogi érte-
lemben – és erre is volt utalás – teljes értékű 
katonák lesznek, valamennyien tényleges ka-
tonaként fogják feladataikat ellátni. Előnyük 
természetesen lesz a behívásra kerülő tar-
talékos állománnyal szemben. Ez nem más, 
mint az előképzettség és az alkalmazhatóság. 
Hiszen ezért tervezzük és szervezzük a fel-
készítésüket, hogy erre képesek legyenek. 
Így az önkéntes tartalékos, mint sajátos állo-
mányviszonyú katona a békeidejű felkészülés 
eredményeként képes lesz a készenlét foko-
zásának és a műveleti feladat végrehajtásának 
időszakában szintén a vállalt feladatok ellá-
tására. Katonailag bonyolultabb magasabb 
szakmai képességű igények ellátására tud 
megfelelni, és ami rendkívül fontos, a felké-
szítés eredményeként amennyiben a feladato-
kat a minősített időszaki feladatokat kezdeni 
kell, helyzeti előnnyel rendelkezik: nem kell 
pótfelkészítést tartani, ismeri a rendszert, sok-
kal rugalmasabb, hatékonyabb és a feladatok 
végrehajtását tekintetve egy gyorsabb rend-
szert fog eredményezni az alkalmazásban. 

A minősített időszaki feladatokra való fel-
készülés, a kiegészítés és alkalmazás, a ké-
szenlét elérését szolgáló rendszer működése 
szempontjából ki kell hangsúlyozni, hogy 
elengedhetetlen a feltételek békeidőben törté-
nő megteremtése. Ezen egyébként már a tár-
cákkal, más szervekkel szintén a koncepció 
kidolgozásán erőteljesen kell dolgozni. Ez a 

feladatrendszer is egyébként az önkéntes tar-
talékos rendszer tekintetében számos új fel-
adatot, illetve vállalást jelenthet. 

Vegyük például a megelőző védelmi helyze-
tet. A megelőző védelmi helyzet időszakában 
a felkészült önkéntes tartalékosok beosztásba 
helyezésével megerősíthető a katonai igazgatá-
si rendszer. Erről délután még lesz előadás, én 
azt gondolom, hogy ez teljesen reális és szük-
séges feladat. A vezető szervekbe behívhatók a 
hadi rendszeresített beosztásba a szerződő, fel-
adataikat már ismerő, önkéntes tartalékosok. 
Ezek a katonák a sorozott hadkötelezetteket 
megelőzve, kiképzés nélkül rendszerbe állít-
hatók. Tehát a rendszer működését sokkal ola-
jozottabbá és megbízhatóbbá teszi. Ezen felül 
részt vállalhatnak a katonai szervezet felállítá-
sában, állományuk felkészítésében, a techni-
kai és anyagi készletek megalakításában. Nem 
utolsó sorban később alegységparancsnoki, 
törzstiszti beosztásban, vagy aki erre szerző-
dött már eleve ebbe a beosztásokba el fogja 
végezni a beosztással kapcsolatos feladatait, 
fel fogja készíteni alegységét, részt fog venni 
benne, és igazi vezetővé válva, gyakorlatilag 
eredményesebben tudja irányítani a rábízott 
katonai szervezetet. 

A veszélyeztetettség függvényében az 
egyes katonai szervezetek működéséhez fon-
tos, tudjuk nagyon jól, több kérdést is kap-
tunk az objektumok védelme, a hadszíntér 
előkészítési feladatai, az ideiglenes bázison 
működőképessé tétele, illetve működtetése, 
a logisztikai bázisok folyamatos üzemének 
biztosítása egy felfokozott időszakban, a had-
köteles állománynak az összeállítása, illetve 
lényegében a behívás rendszerének erősítése. 
Ezen túlmenően jelentős azoknak a beosz-
tásoknak is a száma, amelyekre a minősített 
időszakban szükség van, de béke időszaki 
fenntartásuk nem indokolt. Néhány példa: 
hiradó-informatikai, technikai, egészségügyi, 
logisztikai beosztásokra szükség van az állo-
mányra, hiszen a feladatok megnövekednek. 
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Ugyanilyen fontos a békében nem rend-
szeresített fegyvernemi és szakcsapat 
alegységparancsnoki állományának a bizto-
sítása, tehát őbelőlük történik ezekre a be-
osztásokra való kiválasztás, és a felkészítés. 
Ennek egyértelműen és világosan ki kell je-
lentenünk, hogy az alapvető bázisa csak az 
önkéntes tartalékos állomány lehet. 

Tisztelt Konferencia! 
A hozzászólásom befejező gondolataként 

én szeretném leszögezni, hogy a Magyar 
Honvédség tartalék erők nélkül, legyenek 
azok önkéntes tartalékosok, vagy hadköte-
lezettség alapján szolgálatot teljesítő állam-
polgárok, nem teljesíthető maradéktalanul 
alkotmányos feladatai, az ország védelme és 
a szövetség védelme terén. Ebben és a kap-
csolódó feladatrendszerekben a hivatásos és 
szerződéses állomány mellett tehát világosan 

egyértelműen látni, hogy jelentős szerepet 
kell szánnunk az önkéntes tartalékos kato-
náknak. A katonai vezetés bízik abban, hogy 
rövidesen megteremtődnek mindazok a felté-
telek, amelyek hosszabb távon is garantálják 
az önkéntes katonai szolgálat kibontakozását, 
fokozzák az állampolgárok vállalási hajlan-
dóságát és megfelelő motivációját, egyben 
garanciát nyújtanak valamennyi érdekelt fél 
részére. Erről is volt szó. 

A Magyar Honvédségnek igen is érdeke, 
hogy megfelelően képzett tartalékokkal ren-
delkezzen, a rendeltetésének megfelelő felada-
tok ellátásához. Érdeke továbbá egyértelműen, 
hogy az állampolgári kötelezettség teljesítését 
önkéntesen vállalt állampolgár megfelelő tá-
mogatással és garanciákkal mindennapi sze-
replője legyen a Magyar Honvédségnek.

Köszönöm szépen megtisztelő fi gyelmüket!
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Röviden sze-
retném a szak-
t e r ü l e t ü n k e t 
bemutatni, hogy 
lássák, miért 
kapcsolódunk 
mi – Szociális 
és Munkaügyi 
Minisztér ium 
– az önkéntes 
tartalékos rend-

szer fejlesztéséhez. Alapvetően a társadalmi 
kapcsolatokért felelős szakállamtitkárságunk 
felelős az Országos Érdekegyeztető Tanács 
működéséért, továbbá munkaügyi és bérpoli-
tikai intézkedéseket foganatosítunk, fogyasz-
tóvédelmi és civil kapcsolatokért is felelősek 
vagyunk. Működtetjük még az NCA-t, ami a 
Nemzeti Civil Alap program.

Rátérnék arra a kormányhatározatra, 
ami feladatként szabja meg a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium részére, hogy 
milyen ütemterv alapján kellene hozzájá-
rulnunk az önkéntes tartalékos rendszer 
fejlesztésére. 

Idén 2009. március 17-én született egy kor-
mányhatározat, amelyben 4 pontban szerepel 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, mint 
felelős, az önkéntes tartalékos rendszer  fej-
lesztése ügyében. 

Elsőként a munkajogi védelmének kérdé-
sét említi meg, melynek határideje október 
31-vel lejárt. Erre most nem szeretnék kitérni, 
hogy milyen intézkedések történtek, rátérnék 
inkább a 2.,  3. és 4. pontra, ami a mai szakmai 
konferenciához szorosabban kapcsolódik. 

A 2., 3. és 4. pontban, az ösztönző és ér-
dekeltségi rendszer kidolgozásban van szere-
pe a munkaügyi miniszternek. A szociális és 
munkaügyi miniszter álláspontja az önkéntes 
tartalékos rendszer fejlesztése ügyében, hogy 
a szakmai indokoltságát egyáltalán nem vitat-
ja, szakmaiságból nem megy bele, tehát biz-
tonságpolitikai szempontból nem kívánja ezt 
megkérdőjelezni és többszöri egyeztetések 
után is úgy látjuk, hogy fontos szerepe van. 
Ezt az szociális és munkaügyi miniszter úr is 
megértette, hogy a tartalékos rendszer a hon-
védség, Honvédelmi Minisztérium számára 
egy nagyon fontos prioritás és össztársadalmi 
érdek. 

Azonban azt tudjuk, és látjuk, hogy a je-
lenlegi rendszer nem működik. Sok elemet- 
eszközt mondanak, hogy miért nem működik. 
Alapvetően mi abban látjuk, hogy az érdekelt-
ségi rendszer nincs kellőképpen kidolgozva, 
valamint abban, hogy a társadalmi elfogadott-
sága, vagy társadalmi ismeretsége alacsony. 
És ez is megmutatkozik az alacsony toborzási 
létszámban – a legjobb tudomásunk szerint. 

MATÓK  MIKLÓS
SZOCIÁLIS  ÉS  MUNKAÜGYI  MINISZTÉRIUM,  TITKÁRSÁGVEZETŐ, 
DR.  GULYÁS  KÁLMÁN  TÁRSADALMI  KAPCSOLATOKÉRT  FELELŐS 

SZAKÁLLAMTITKÁR  KÉPVISELETÉBEN

ELVI  LEHETŐSÉGEK  A  MUNKÁLTATÓK 
KOMPENZÁLÁSÁRA  AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS 

RENDSZERREL  ÖSSZEFÜGGÉSBEN
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Mi abban látjuk a jelenlegi rendszer alap-
vető hibáját, hogy az a magyar felnőtt lakos-
ság, akik meg vannak célozva ebben az ön-
kéntes tartalékos rendszerben, azok az aktív 
tagjai a társadalomnak. Tehát munkaképes 
tagjai a társadalomnak, fi zikailag, pszichikai-
lag, egészségügyileg alkalmasak. 

Ez a célzott korosztály a munkaerőpi-
ac számára is fontos és nagy jelentőséggel 
bíró korosztály. Ezért is úgy látjuk, hogy a 
jelenlegi rendszerben nincs egy ösztönző és 
érdekeltségi elv, ezért a munkahelytől való el-
vesztés félelmében kevés a jelentkezés és így 
alacsony a toborzás. 

Gondolom ezzel nem mondok újat az Önök 
részére. Mi egy olyan rendszerben vagyunk 
érdekeltek, ami szorosan összefűződik az ön-
kéntes munkaadójának az anyagi érdekeltségi 
rendszer kifejlesztésében, és tekintettel kívá-
nok lenni a munkaadók teherbíró képességé-
re is. Gyakorlati példát szeretnék bemutatni 
Önöknek, hogy a rendszer fejlesztése kapcsán 
melyek azok a válogatási rendszerek formák, 
amik talán szóba jöhetnek. 

Elsőként megemlítem, hogy van egy köz-
vetett és egy közvetlen támogatási forma, ez 
egy direkt, indirekt módon történhet. Előve-
hetném a közvetett támogatási formát, ami 
leginkább az adó és járulékkedvezmény köré-
hez összpontosulna. Arra a rendszerben azért 
szeretném felhívni szíves fi gyelmüket, hogy 
a jelenlegi adópolitika, adó- és járulékpoliti-
ka arra irányul, hogy ezek az adó és járulék-
kedvezmények folyamatosan épüljenek be, 
egy átláthatóbb, kiszámíthatóbb adórendszert 
teremtsünk meg. Ezért valószínűleg csak egy 
magasabb politikai akarat ami megengedheti, 
hogy tehetünk-e kivételt az adó és járulék-
kedvezmény kapcsán, vagy adhatunk e va-
lamilyen járulékkedvezményt a munkaadó 
részére. 

A jelenlegi irányvonalak nem ezt mutatják. 
Említeném példaként mondjuk a Start-kár-
tyát, ami egy foglalkozás ösztönző program. 

Ez egy munkaadói járulékkedvezményt ad a 
pályakezdő fi atalok részére, tehát akik még 
nem voltak foglalkoztatva, akik az iskolát 
elvégezték, azok igényelhetik ezt a Start kár-
tyát, és a munkaadót megilleti a járulékked-
vezmény. Ennek az elemei fel vannak sorolva, 
tehát egészségügyi hozzájárulás alóli mentes-
ség, egy kedvezőbb járulék befi zetés az első 
két évben. Azonban itt a kártyának az elemeit 
megvizsgálva, a minisztérium álláspontja az, 
hogy a pályakezdő fi atalok tekintetében ez 
egy foglalkoztatáspolitikai elhelyezkedési se-
gítség, ez nem biztos, hogy összeköthető az 
önkéntes tartalékos személyek ügyével is. 

Ilyen hátrány nem tapasztalható az önkén-
tes tartalékosok foglalkoztatásában. Tehát ez 
a járulékkedvezmény valószínűleg nem járha-
tó út jelenleg, de megjegyzem, hogy továbbra 
is a döntéshozók joga, hogy döntsenek, és ha 
ilyen jellegű intézkedéseket kívánnak meg-
foganatosítani, az apparátus ezt szakmailag 
leköveti. 

Rátérnék a direkt módú támogatási for-
mákra. Úgy tűnik, hogy három forma lehet-
séges. Egy normatív támogatás, amikor adott 
esetben a munkaadó megfelel egy kritérium 
rendszernek. Tehát van egy önkéntes tartalé-
kosa, vagy adott esetben egy pályázati rend-
szerben gondolkodhatunk, vagy adott esetben 
az illetékes szaktárca akár egy támogatási 
szerződést köt a munkaadóval. Adott esetben 
nemcsak egy támogatási szerződés, hanem 
foglalkoztatási garancia is. 

Ezt többször körbe jártuk, és Herczog mi-
niszter úr véleményét is kikértem, hogyha itt 
vagyok a konferencián, mit mondhatok egy 
forrás megosztás, költségvetés területén. Az 
SZMM jelenlegi álláspontja – és ők is ezt 
tudják jelenleg mondani –, hogy a jelenlegi 
gazdasági körülmények között a direkt mó-
don nyújtott támogatást az SZMM nem tudja 
átvállalni. 

Ezt úgy gondoljuk, hogy az illetékes HM 
a saját költségvetéséből kell, hogy megoldja. 
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Amennyiben tud erre forrást biztosítani, mi 
úgy látjuk, hogy úgy lenne célszerű folyó-
sítani ezt a forrást, hogy nem is a gazdasági 
veszteségek kompenzálására, hanem inkább a 
személyes, tehát a munkaerő pótlásaként tör-
ténhet ez a támogatás folyósítása. 

Meglátásunk szerint – és javasoljuk talán 
– természetesen szakmai szinten teszünk csak 
javaslatot. Elgondolkodtató, hogy a 3 éven-
te esedékes, 6 hónapi szolgálati idő nem túl 
hosszú idő, és ezt az idő intervallumot én egy 
kicsit csökkenteném. A jelenlegi törvényi sza-
bályozás ha jól tudom az első évben 25 napos 
kiképzést, a második évben 15 nap, harmadik 
évben 6 hónapos szolgálati időt ír elő, vagy a 
lehetőséget fenntartja. Mi úgy gondoljuk, hogy 
ennek bizonyos fokú racionalizálására lenne 
szükség. A mi elképzelésünk egy 30 nap - 30 
nap - 60 napos behívásra teszünk javaslatot. 

Azonban itt megjegyezném, hogy ameny-
nyiben egy támogatási szerződést kötne 
mondjuk elvi szinten a HM, és adott esetben 
egy munkaadó, akkor itt a támogatási szerző-
dés keretében belül több olyan pontban is ki 
lehetne térni, hogy adott esetben egy behívás 
során akár az önkéntes tovább maradhatna 
bent, vagy akár egy külföldi kiküldetés kap-
csán több idő intervallumot tölthetne kint a 
célterületen.

A direkt módon nyújtott támogatáshoz 
mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem a gazdasá-
gi veszteségre kéne összpontosítani, hanem 
ahhoz kéne kötni, hogy a munkavállalónak 
a munkakörében betöltött legmagasabb is-
kolai végzettségéhez kötnénk. A HM illeté-
kesei is kidolgozták ennek a koncepcióját. 
Tehát ha alapfokú a munkakörhöz kötött is-
kolai végezettség, akkor a bérminimum, ami 
most 71.500 Ft, a középfok a garantált bér-
minimum most 87.500 Ft. A felsőfokú eseté-
ben itt nincsen semmiféle kritérium, ezért a 
közalkalmazotti jogviszonyról szóló törvény 
alapján tenne javaslatot a HM és ezt mi is tá-
mogatjuk. 

Egy pár ötletet szeretnék mondani, hogy 
milyen módon történhetne közvetlen, direkt 
módú támogatás. Úgy gondoljuk, ha HM-nek 
van forrása és lehetősége, akkor a felületi 
kezelési irányzatai között kellene ezt megter-
vezni akár önálló előirányzatként, akár a saját 
igazgatási keretein belül irányozna elő bizo-
nyos forrásokat. 

Amennyiben jól láttam én az előzetes szá-
mításokat, folyamatosan ez olyan 30-40 mFt 
és a 4000 főt elérve ez 240-250 mFt a mai ár-
viszonyokhoz viszonyítva. Tehát évente első 
évben, 2012-ben közel 30-40 mFt-ot kellene 
a tárcának adott esetben erre félre tennie. 

Itt fi gyelembe kell venni az ÁHT-ÁMR 
rendelkezéseket. Adott esetben a normatív 
módon való fi nanszírozás úgy történne, hogy 
adott kritériumokat megállapítanak, tehát 
például a munkakört betölti, a munkaadónál 
foglalkoztatva van egy olyan önkéntes tarta-
lékos, akkor ez alanyi jogon járhatna a mun-
kaadó részére. 

Adott esetben még egy pályázati rend-
szerben is gondolkodhatunk. Ha mondjuk a 
fejezetű kezelésű előirányzatot mondjuk 40-
50 mFt-ot megtervezünk, akkor erre egy év-
ben íródna egy pályázat, és oda azok a mun-
kaadók pályázhatnak, akik foglalkoztatnak 
ilyen önkénteseket. 

Pár szó arról a támogatási szerződésről, 
amit az új oldal kötne egymással. Ez egy 3-5 
éves támogatási szerződés lehetne, amely 
mögött nem csak anyagi juttatásokról lenne 
szó, de egy foglalkozásbiztonsági nemet is 
be lehetne integrálni. Azonban ennek a hát-
ránya, hogy iszonyú nagy adminisztrációs 
terhet róna arra a titkárságra, vagy arra a sze-
mélyekre, akik ezzel foglalkoznának. 

Azt már említettem, ha pályázat kiírása 
történne, akkor ezt úgy gondolnánk, hogy 
alanyi jogon járna. Azonban lenne kedvez-
mény. Ha egy munkaadó több önkéntest fog-
lalkoztat, akkor egy nagyobb támogatásra is 
jogosult lehetne. 
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Utolsóként annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy az érdekegyeztetés nagyon fontos. Mi 
az országos érdekegyeztető tanács működé-
séért vagyunk felelősek. Javasoljuk, hogy ha 
az elgondolás véglegesedik, akkor azt előze-
tesen az érdekegyeztető fórum elé vigyük. Mi 
ebben közre tudunk működni, hogy a munka-
adói és a munkavállalói oldallal együtt néz-
zük meg és vitassuk meg ezeket a pontokat.

Összegezve, az SZMM nem szeretné hát-
ráltatni ennek a rendszernek a bevezetését, 

azonban a jelenlegi költségvetési viszonyok 
között nem tud erre átcsoportosítani forráso-
kat. Igenis fontos ez az érdekeltségi rendszer 
megteremtése, azonban nem ez a rendszer 
egyetlen eszköze ahhoz, hogy mozgósítani 
tudjuk az önkéntes tartalékosokat. Társadal-
mi elfogadottságát kellene egy kicsit jobban 
propagálni, ösztönözni, és a rendszert folya-
matos, jobban kiszámítható és stabil alapokra 
helyezni. 

Köszönöm a fi gyelmüket!
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Miniszter Úr, Képviselő Urak,
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink,

Tisztelt Tudományos konferencia!
A követ-

kező percek-
ben a Magyar 
H o n v é d s é g 
Összhaderő-
nemi Parancs-
nokság el-
gondolásáról 
teszek jelen-
tést Önöknek. 
Nevezetesen 
arról, hogy a 

hadműveleti és harcászati szinten hogyan kép-
zeljük el az Önkéntes Tartalékosok felkészí-
tését, miben és hogyan nyilvánulhatna meg a 
parancsnokság, illetve katonai szervezeteinek 
feladata, és mindezt összhangban, az eddig 
elhangzottakkal. A feltételes módban történő 
fogalmazásom nem véletlen, hiszen ez egy 
tudományos konferencia, ahol természetesnek 
kell elfogadnunk a különböző elgondolásokat, 
véleményeket, és javaslatokat, majd a külön-
böző felvetések alapján kell megtalálnunk és 
kialakítanunk a követendő eljárást, vagy a to-
vábbi feladatokat. 

A jelenlévők közül még sokan emlékezünk 
rá, hogy az önkéntes tartalékos rendszer ki-
dolgozása már jóval a sorkatonai szolgálat 
megszüntetése előtt megkezdődött. Itt rögtön 
szeretnék reagálni Matók Miklós úrnak, a Szo-

ciális és Munkaügyi Minisztérium képviseleté-
ben megjelent titkár úr felvetésére. Szeretném 
hangsúlyozni – mint végrehajtó szerv –, hogy 
abban az időben amikor még dandárparancsnok 
voltam, akkor is azért bukott meg ez a rendszer, 
mert nem volt megfelelő támogatottsága. És ez 
nem a katonai szervezeteknél és nem a kato-
nai szervezeteket irányító parancsnokságokból 
adódó problémákra vezethető vissza. Viszont 
szeretném kihangsúlyozni, hogy most már a 
Magyar Köztársaság rendelkezik egy nemze-
ti katonai stratégiával, amely meghatározza, 
hogy a honvédelem kérdése, a honvédelem 
ügye nemzeti kérdés és nemzeti ügy. Vagyis 
nem a honvédelmi tárca költségvetésének kell 
ezeket a feladatokat biztosítania, hanem a Ma-
gyar Kormánynak, ennek a társadalomnak. Te-
hát én értem, hogy milyen nehézségekkel kell 
megküzdeni, de ennek a rendszernek – amiről 
beszélünk – akkor van értelme, és akkor lehet 
haszna, ha valóban társadalmi kérdésként ke-
zeljük a honvédelem ügyét.

Visszatérve az önkéntes tartalékosok fog-
lalkoztatásának gondolatához, a fogalom is, 
de különösen a rendszer kialakításának célja 
és a rendszer rendeltetése is több értelmezést 
kapott.

Mára eljutottunk az 1. számú ábrán lát-
ható gondolatokig, amikor is egyszerre kell 
tekintettel lennünk a gazdasági lehetősége-
inkre és a rendszer gazdaságos fenntartásá-
ra, vagy fenntarthatóságára, korunk új kihí-
vásaira, a meglévő képességek erősítésére és 

BENKŐ  TIBOR  ALTÁBORNAGY
MAGYAR  HONVÉDSÉG  ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG, PARANCSNOK

AZ  MH  ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG 
FELADATAI  AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOSOK 

FELKÉSZÍTÉSÉBEN
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a megújuló, esetleg új képességek alkalma-
zására. Ennek nyomán fogalmazódott meg a 
rendszer lehetséges rendeltetése is, markán-
san kifejezve a haderő hiteles tartalékképes-
ségét.

Megítélésünk szerint, az önkéntes tartalé-
kos rendszer a Magyar Honvédség szerves 
és teljes egészében szervezeti része kell, 
hogy legyen. A vele szemben támasztott el-
várásokat is, a haderővel szemben támasz-
tott mindenkori biztonságpolitikai követel-
ményekből kiindulva kell meghatároznunk. 
Sőt, a követelmények meghatározása a nem-
zeti felelősség és a nemzeti törvényekre, 
tapasztalatokra, valamint gyakorlatra kell, 
hogy épüljön, harmonizálva a szövetségi el-
várásokkal. 

Hölgyeim és Uraim!
A dián látható mondat a Konferencia 

anyagából vett idézet, miszerint „Az önkéntes 
tartalékos katona a Magyar Honvédség vala-
mennyi feladatában részt vehet, amennyiben 

a megfelelő kompetenciával rendelkezik, va-
gyis a szükséges kiképzettségi szintet elérte”. 
Ez az elvárás és feltétel egyszerre nemzeti, 
gazdasági és szövetségi érdek is, hiszen össz-
hangban van a szövetség Katonai Bizottságá-
nak ajánlásaival is. Kifejezi az önkéntes tarta-
lékos rendszerről való újszerű gondolkodást, 
azt az újszerű felfogást, amely nem valamifé-
le „segéderő” szerepet szán az önkéntes tar-
talékos katonának. Mint az említett idézetből 
kitűnik: a kulcskérdés a szükséges kompeten-
cia megléte, pontosabban annak megszerzé-
se. Egyszerűbben fogalmazva a felkészítés, a 
kiképzés. A felkészítés tartalmának, formái-
nak, szintereinek meghatározásakor viszont a 
feladatokból kell kiindulnunk. A feladatrend-
szer behatárolása kapcsán szükséges hang-
súlyozni, hogy az önkéntes tartalékos intéz-
mény rendeltetéséből eredően elsődlegesen 
az állandó katonai szervezetek és állomány 
feladatainak támogatását, szükség szerinti he-
lyettesítését, a békeműveleti feladatok végre-
hajtásához szükséges kiegészítést kell, hogy 

22

AZAZ ÖÖNKNKÉÉNTES TARTALNTES TARTALÉÉKOS RENDSZER CKOS RENDSZER CÉÉLJA,LJA,
RENDELTETRENDELTETÉÉSESE

-a honvédség reagáló képességének fokozása, b�vítése (anélkül, hogy az
állandó és költségvetési szempontból jelent�sebb kiadással járó
állományát b�vítené):

- az új, esetleg id�szakosan jelentkez�, kihívásokra;

- a hader� békeidej�, valós tartalékképességének biztosítása.

�

Rendeltetése lehet:

- a hadkötelezettség bevezetésével összefügg� többletfeladatok ellátása, a
Magyar Honvédség kiegészítése a hadkötelesek mellett;

- a Magyar Honvédség állandó állományának kiegészítése, vagy
ideiglenes helyettesítési feladatok ellátása;

- közrem�ködés külföldi szolgálatban, missziókban.

1. számú ábra



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA32

szolgálja, és nem lehet cél a feladatok állandó 
jellegű, tartós ellátása.1 Ennek értelmében az 
MH ÖHP rendeltetését, rögzített feladatait 
tekintve, az előzőeken felsoroltakon túl, a fel-
készítésben, a szállítási feladatok szervezésé-
ben, végrehajtásában, biztosításában, a béke-
támogató feladatokban, a katasztrófavédelmi 
feladatok megoldásában, az egészségügyi 
szakfeladatok végzésében, és a nemzeti támo-
gató feladatok széles spektrumában számít az 
önkéntes tartalékosokra. A további feladatok 
teljesítésére a megfelelő, esetenként speciális 
katonai képességek kialakítását követően ke-
rülhet sor.

A jogszabályban rögzített feladatrendszert 
nem szükséges módosítani, azonban el kell vé-
gezni a rendszer azon elemeinek pontosítását, 
amelyek nem biztosítják az önkéntes tartalé-
kosok teljes körű (helyőrségtől is független) 
alkalmazását a MH ÖHP és alárendeltjeinek 
deklarált feladatában. Véleményem szerint 
lehetővé kell tenni az önkéntes tartalékosok 
külföldi szolgálatteljesítését is, amennyiben 
felkészültségük megfelel a feladatok ellátásá-
nak, és biztosított az állandó állománnyal való 
együttműködés. Ennek elsősorban a felkészí-
tésre és a folyamatos szolgálatvállalásra fordít-
ható idő az, amely – a jelenlegi szabályzás sze-
rint – korlátokat állíthat ezen alkalmazás elé.

Ennél a gondolatnál kell fi gyelembe venni 
azt is, hogy a MH aktuális kiképzési rendsze-
re, kiképzési rendje, mind szervezeti struk-
túrájában, mind tartalmában, mind pedig a 
támogató infrastruktúrát tekintve, korszerűsí-
tésre szorul. Vagyis ezzel a gondolattal csak 
megerősítem Csampa képviselő Úr által el-

1 Ki kell emelni továbbá, hogy az önkéntes tar-
talékos szolgálatot elsődlegesen a rendkívüli 
állapottól eltérő időszakokban kell értelmezni, 
önkéntes tartalékos rendszer tárgyalt formájá-
ban csak a hadkötelezettség bevezetéséig mű-
ködhet, ezt követően szerepét részben átveszi 
a hadkötelezettség alapján létesített szolgálat. 

mondottakat. Itt meg kell jegyeznem, hogy az 
említett témák felülvizsgálatát már elvégez-
tük, és megkezdtük annak átdolgozását. Ter-
veink szerint ez összhangban van az önkéntes 
tartalékos rendszer bevezetésének idejével, 
viszont befejezése, az önkéntes tartalékos 
rendszer alkalmazásának bevezetéséig elke-
rülhetetlen.

A 2. számú ábra felső harmadában látható 
adatok ismertetésére nem térek ki, mert azok 
a Juhász vörgy. Úr előadásában már elhang-
zottak. Ugyanakkor meg kell erősítenem, 
hogy az önkéntes tartalékosok a szerződés-
kötés évében 25 napos, beosztás előtti felké-
szítésen, a további években évente 15 napos 
továbbképzésen vesznek részt. Ezt követően, 
a meghatározott időtartamon túl, 3 évente 
egyszer, legfeljebb 6 hónapos tényleges szol-
gálatra hívhatók be. A tényleges szolgálat, 
igazodva a katonai szervezet feladataihoz, 
hétvégére is kiterjedhet. 

Parancsnoktársaimmal együtt célszerű-
nek és fontosnak tartjuk, hogy az önkéntes 
tartalékosok tényleges szolgálatát, a katonai 
szervezet éves kiképzési terve alapján, az ál-
lományilletékes parancsnok tervezze. Ezt a 
szándékot csak alátámasztja és erősíti a jelen-
legi szabályzás, miszerint az önkéntest tarta-
lékos katona számára meghatározott beosztás 
előtti felkészítés időtartalmát – amennyiben a 
hadköteles korábban is a katonai szervezetnél 
a tervezett hadibeosztásával azonos beosztás-
ban teljesített szolgálatot – az állományilleté-
kes parancsnok 10 nappal csökkentheti. Úgy 
gondolom, a csapatoknál ez a csökkentési 
mérték inkább lehetőség, mintsem tervezési 
alap, hiszen mind a parancsnok, mind az ön-
kéntes tartalékos katona számára elsődleges 
cél, a megfelelő kompetencia megszerzése és 
szinten tartása, amely jelentős időráfordítást 
követel. 

Az önkéntes tartalékos tényleges kiképzése 
részben általános katonai, részben szakfelké-
szítésből kell, hogy álljon. Megítélésünk sze-
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rint a tartalékos katonák első szolgálati ciklu-
sának (első szerződéses év, 25 nap) 2/3-át a 
konkrét szakbeosztásra történő felkészítésre 
és gyakorlásra célszerű fordítani. A kiképzés 
annál a katonai szervezetnél kell, hogy tör-
ténjen, ahová az érintett személy beosztása 
tervezett. A szakkiképzést célszerű az állandó 
állománnyal összevontan, az eredeti tematika 
és követelményrendszer mellet felépíteni. Az 
előmeneteli képzés biztosítása, valamint egy 
hosszabb idejű szolgálati periódusra történő 
igénybevehetőség céljából - itt a hat hónapos 
szolgálatra gondolok - nem célszerű 3 évnél 
rövidebb szerződést kötni. Véleményünk 
szerint az első hároméves szerződés letel-
tét követően, újabb szerződéskötés esetén 
már tervezhető - összhangban a Hjt. jelen-
leg érvényben lévő és tervezett előírásaival 
- az önkéntes szerződéses katona előmeneteli 
képzése és előmenetele. A megfelelő polgári 
szakképzettséggel vagy katonai ismeretekkel 
rendelkező önkéntes tartalékosok esetében 
pedig, - megítélésünk szerint - tartalékos 

tiszthelyettesi, vagy tartalékos tiszti felké-
szítésben is részesülhet az érintett személy, 
mégpedig a tiszthelyettes képzés központi bá-
zisán, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen.

Az eddig jelentettekből úgy gondolom 
érzékelhető az a fontos kitétel, hogy az ál-
talam felvázoltak a katonai előképzettséggel 
rendelkező önkéntes tartalékos szolgálatot 
vállalókra vonatkoznak. Felvetődik a kér-
dés. Mi van azokkal az önként katonai szol-
gálatot vállalókkal, akik nem rendelkeznek 
megfelelő katonai előképzettséggel, de ön-
kéntesek szeretnének lenni, szükségét érzik a 
katonai kiképzésnek, a honvédelmi nevelés-
nek. Ebben a kérdésben egyetértek Simicskó 
képviselő Úr felvetésével, miszerint erre is 
gondolnunk kell. Igen mi is úgy gondoljuk, 
ilyennel is számolnunk szükséges. Ebben az 
esetben az első év (25 nap) minimum egy 
alapkiképzésre elegendő, és nem többre. A 
katonai alapismeretek minimális elsajátítá-
sára, amely a következő évtől csak nagyon 
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A FELKA FELKÉÉSZSZÍÍTTÉÉS KERETEIS KERETEI

Az els� szerz�déskötést követ�en:
25 napos felkészítés (a szerz�déskötés évében);
15 napos évenkénti felkészítés (csökkenthet�);
folyamatos szolgálat keretében (összekovácsolási foglalkozások,
gyakorlatok, három évente egy alkalommal, legfeljebb 6 hónap).

Állomány kategóriánkénti felkészítés, továbbképzés:
Központi Kiképz� Bázison (tiszthelyettesek)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (tisztek)

Szerz�déshosszabbítás esetén:

tervezhet� az el�meneteli képzés;
lehet�ség van szerz�déses jogviszony létesítésére;

2. számú ábra
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szűk körű alkalmazhatóságot feltételez. Te-
hát a következő év (2. év; 15 nap) további 
szakosító felkészítést igényel. Véleményem 
szerint ilyen helyzetben az első év kiképzése 
központi bázison kell, hogy megtörténjen, és 
a szerződéses katona csak a második évben 
jelenhetne meg a csapatnál, ahol megkapná a 
beosztására jellemző szakosító kiképzést és a 
tartalékos beosztásra történő felkészítést.    

Mint korábban említettem, az önkéntes tar-
talékosok tényleges szolgálatát a katonai szer-
vezet éves kiképzési tervében az állományil-
letékes parancsnoknak célszerű tervezni. Ez 
megköveteli, hogy az önkéntes tartalékosok 
behívására vonatkozó döntést, tényleges al-
kalmazási igény esetén célszerű az állomány-
illetékes parancsnok jogkörébe utalni, aki a 
legteljesebb mértékben képes megítélni a tar-
talékerők bevonásának szükségességét, és az 
alkalmazás feltételeinek biztosítottságát.

A felkészítés alapelve, hogy az alkalmazás 
(folyamatos szolgálat végére, vagy esetleg a 
külföldön teljesítendő szolgálat kezdetére) a 

tartalékosnak az adott feladatot ellátó szerző-
déses katonával azonos képességekkel és fel-
készültséggel kell rendelkeznie. Ugye min-
denki pontosan látja, hogy ez nagyon komoly 
kihívás és felelősség a parancsnokok részére.

A következő ábrán a felkészítés vázolt 
rendszerét, az egyéni felkészítést, a kötelékki-
képzést és az előmeneteli képzést körforgását 
fi gyelhetjük meg. A kiképzés folyamán azzal 
is számolunk, hogy az önkéntes tartalékos 
felkészítésére, annak folytatására - a szerző-
déses és hivatásos állományéval azonos terv 
szerint - a hat hónapos, folyamatos szolgálat 
idején is lehetőség van.

Folytatva az előbbi gondolatmenetet, ki-
indulva a Konferencián elhangzottakból, 
egy példán keresztül szeretném bemutatni a 
felkészítés rendszerét. A példa azzal számol, 
hogy a rendszer 2012-re fogadóképes.  Eb-
ben az esetben az első szerződéskötésekre 
már 2011. utolsó negyedében sor kell, hogy 
kerüljön. A katonai előképzettséggel rendel-
kező legénységi állományúakkal hároméves 
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AZAZ ÖÖNKNKÉÉNTES TARTALNTES TARTALÉÉKOSOK FELKKOSOK FELKÉÉSZSZÍÍTTÉÉSSÉÉNEKNEK
RENDSZERERENDSZERE

KIKÉPZÉS
EGYÉNI

FELKÉSZÍTÉS
(ÁLT., SZAK)

KÖTELÉK
KIKÉPZÉS

(SZAKBEO. GYAKORLÁSA)

FOLYAMATOS SZOLG
(SZOLG. KÜLFÖLDÖN)

EL�MENETELI

3. számú ábra
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szerződést lehet kötni. Így a képzés időtarta-
ma a 4. számú ábrán látható módon alakulhat. 
A katonai előképzettséggel nem rendelkezők 
esetében, egy éves szerződés megkötése az 
indokolt, majd sikeres alapkiképzés után, 
célszerű a hosszabbidejű szerződés megkö-
tése. A plusz két hónapos többlet szolgálati 
idő azon jogszabály adta lehetőségből fakad, 
hogy a folyamatos szolgálat ideje, a szerző-
dő fél beleegyezésével, hatvan nappal meg-
hosszabbítható. Az így kapott nyolc és fél 
hónap, körültekintő tervezés és megfelelő 
polgári, katonai előképzettség mellett, akár 
külföldi szolgálat teljesítésére is elegendő 
lehet.

Elvárás és a csapatok részéről követel-
mény, hogy a képzés során, évente egy alka-
lommal a fi zikai állóképesség ellenőrzését is 
el kell végezni. Úgy gondolom, ehhez vagy 
újabb normák meghatározására van szükség, 
- amelyet nem tartunk célszerűnek - vagy ezt 

a célkitűzést az érintettnek a 6 hónapos szol-
gálat kezdetéig kell elérnie.

A további szerződés (3 éven túli) megkö-
tésekor, ahogy már a korábbiakban is emlí-
tettem, számolni lehet az önkéntes tartalékos 
előmeneteli képzésével is, mely a szerződéses 
és hívatásos katonák előmeneteli képzéséhez 
hasonlóan történhet, de számolni kell azzal, 
hogy az csak az ábrán látható időkeretek kö-
zött tervezhető. Itt is szeretném kihangsúlyoz-
ni, a megfelelő előképzettséggel, képesítéssel, 
iskolai végzettséggel rendelkezők közül a leg-
rátermettebbeket célszerű tiszti, tiszthelyettesi 
tanintézeti képzésben részesíteni, akár a folya-
matos szolgálat (6+2 hónap) terhére is.

Hölgyeim és Uraim!
A Konferencia célját, feladatát tekintve a 

következő körülmények számbavétele sem 
haszontalan. A tervezés aspektusait már me-
net közben érintettem, itt csak emlékeztetni 
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AZAZ ÖÖNKNKÉÉNTES TARTALNTES TARTALÉÉKOSOK FELKKOSOK FELKÉÉSZSZÍÍTTÉÉSSÉÉNEKNEK
RENDSZERERENDSZERE

SZERZ�DÉSKÖTÉS
(legs. 3, ti, tts. 5 év)

2012

SZERZ�DÉSHOSSZABITÁS
(egységesen 2-5 év)

2015

20..

Ts, Tts
KIK BÁZ

Tiszt
ZMNE

El�meneteli képzés

1 X 25 nap

1 X 15 nap

3 évente X 6 hónap + 60 nap

1 X 15 nap

A SZERVEZETI EGYSÉG
ÉVES TERVE SZERINT

évente X 15 nap

1 X 6 hónap + 60 nap

A SZERVEZETI EGYSÉG
ÉVES TERVE SZERINT

4. számú ábra
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szeretnék arra, hogy a Tárca Védelmi Tervező 
Rendszer alapjaiban támogatja a felkészítés 
tervezését mindhárom vezetési szinten.

A jelenlegi előmeneteli rendszerrel kap-
csolatban a közelmúltban folytatott kutatás 
a rendszer számos problémájára rámutatott. 
Némi bizakodásra adhat okot az, hogy az ön-
kéntes tartalékos rendszer bevezetésével is 
csak 2012 –ben számolhatunk, így az előme-
neteli, különösen a hozzá kapcsolódó kom-
penzációs rendszer, ha nem is teljes átalakítá-
sára, de korrekciójára alkalom kínálkozhat.

A szolgálat lefolyását tekintve ideigle-
nes, homogén önkéntes tartalékos alegységek 
kialakítása és alkalmazása elméletileg nem 
kizárt, de nem javasolt. Valamennyi érvény-
ben lévő (al-)rendszer működtetésére, mint 
önálló, önkéntes köteléket alkotó szervezetet 
a fent bemutatott időintervallumban felkészí-
teni lehetetlen. Szeretném kihangsúlyozni, a 
felkészítés, a kiképzés önmagában nem lehet 
az önkéntes katonai szolgálat, a rendszer cél-
ja. Számunkra, katonai szervezetek számára 
sokkal inkább a békétől eltérő időszaki fel-
adatokra és beosztásokra történő felkészítés, 
illetve a folyamatos (külföldi) szolgálat adta 
lehetőségek kihasználása nyújt plusz lehető-
séget és továbblépést.

A társadalmi haszon tekintetében is érde-
mes vizsgálni a rendszer adta lehetőségeket. 
A kiképzett katona a társadalom számára fon-
tos értéket hordoz és közvetít, hiszen rend-
szeresen visszatér a polgári életbe. Ezáltal a 
honvédelem ügyének „társadalmasításához” 
szükséges társadalmi lojalitást és az együtt-
működést fokozhatja. Erősítheti a honvédel-
mi nevelés iránti társadalmi igényt, széle-
sítheti annak programjait. Az értékteremtés 
számunkra, katonák, kiképzők és felkészítők 
számára nem jár jelentősen több energia rá-
fordítással a ténylegesen szolgáló állomány 
felkészítésénél, de kiemelt jelentőséggel bír. 
Szeretném kihangsúlyozni, az előző monda-

tomban nem erőforrásról, hanem tevékeny-
ségről beszéltem. Megítélésem szerint az 
önkéntes tartalékos szolgálati rendszer beve-
zetése, arányait és a teremtett értéket tekintve 
hasznos és hatékony lehet. 

Tisztelt Tudományos konferencia!
Mielőtt zárnám jelentésemet, engedjék 

meg, hogy összegzésül, néhány szóban bizto-
sítsam Önöket arról, hogy az Összhaderőnemi 
Parancsnokság az Önkéntes Tartalékos rend-
szer kialakításának, fejlesztésének, alkalma-
zási rendjének kidolgozásában továbbra is 
aktív szerepet kíván vállalni és betölteni. A 
parancsnokság rendelkezik elgondolással a 
rendszer bevezetését és működtetését illető-
en. A jövőben is hatékonyan kívánunk együtt-
működni az alkalmazás és a fejlesztés terüle-
tén, valamennyi közreműködővel. 

A rendszer bevezetésével, a kitűzött célok 
érvényesítésével a Magyar Honvédségben új 
képességek alakulnak ki, amelyek olyan ér-
tékeket generálnak, ami tovább növeli a Ma-
gyar Honvédség társadalmi hasznosságát és 
pozitív megítélését, fejleszti és kiszélesíti a 
honvédelmi nevelés programját, ezáltal növe-
li a civil szféra, a társadalom biztonságérzet-
ét, és nekünk, többek között ez a feladatunk.

Hölgyeim és Uraim, köszönöm megtisz-
telő fi gyelmüket.
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A konfe-
rencián eddig 
e l h a n g z o t t a k 
egyrészt üzenet 
volt a tárcán kí-
vülre, másrészt 
elvárás, vagy 
i r ánymuta t á s 
volt a tárcán be-
lüli katonai ve-
zetők számára. 
Engedjék meg, 

hogy most kilépjek elnöki tisztemből, és mint 
az önkéntes tartalékos rendszer létrehozásá-
ra kialakított tárcaszintű bizottság vezetője 
szóljak azokról a kihívásokról, amelyekkel 
találkoztunk a felülvizsgálat, illetve a fejlesz-
tési célok megfogalmazása során, s amelyek 
megválaszolása a következő időszak fő fel-
adatát is fogja képezni.

Szeretnék nagyon röviden foglalkozni a 
felülvizsgálat tapasztalataival, hiszen a ta-
pasztalatok ismerete nélkül nem lehet megha-
tározni a rendszer fejlesztésének fő irányait, 
és szeretném, ha a jelenlévők is megismernék 
azokat a főbb jellemzőkkel, amelyek a mos-
tani rendszert meghatározzák. Főként azokat, 
amelyeken változtatni kell egy hatékony és 
valóban működőképes önkéntes tartalékos 
rendszer kialakítása érdekében. 

Az előzményekről és feladatokról né-
hány szót. A létrehozandó önkéntes tarta-
lékos rendszerrel kapcsolatban elhangzott, 

hogy vajon új képesség születik-e, vagy egy 
képesség újjászületik. Azt hiszem ez teljesen 
mindegy, a lényeg az, hogy ez a képesség 
fogható és alkalmazható legyen. 

2008-ban, amikor az Országgyűlés június-
ban határozatot hozott arról, hogy felül kell 
vizsgálni a meglévő rendszer hatékonyságát, 
mintegy 3-3,5 hónapos munkával végeztük 
el a szükséges elemzéseket és novemberben 
a Kormány, majd az Országgyűlés elé terjesz-
tettük az erről szóló jelentést. Mind a Magyar 
Köztársaság Kormánya, mind a Magyar Köz-
társaság Országgyűlése elfogadta az eddigi 
rendszer elemzése során kidolgozott javas-
latainak. December elején az Országgyűlés 
határozatban kötelezte a Magyar Köztársaság 
Kormányát - hangsúlyozom, hogy a Kormányt 
és nem a honvédelmi tárcát - az önkéntes tarta-
lékos rendszer továbbfejlesztésének irányairól 
szóló legfontosabb megállapítások végrehajtá-
sára. Ezt követően - mintegy három hónapos 
kormányzati államigazgatási munka keretében 
- született meg az a kormányhatározat, amely 
már az egyes tárcák feladatait határozta meg. 
Természetesen az önkéntes tartalékos rendszer 
fejlesztésével kapcsolatban a legtöbb feladat 
a honvédelmi tárcára hárult. Akik részt vettek 
benne tudják, hogy ez a 3 hónap nagyon ke-
mény tárcaközi egyeztetést, vitát, ütköztetést 
tett szükségessé, hiszen sok tárcának van ab-
ban feladata, hogy egy rendszer működjön. 

Az első és legfontosabb döntés, amit az 
Országgyűlés hozott, a létszámemelés, azaz 

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  OKL.  MK.  VEZÉRŐRNAGY
HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM,  

TERVEZÉSI  ÉS  KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ

KIHÍVÁSOK  AZ  ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS  
RENDSZER  FEJLESZTÉSÉVEL  ÖSSZEFÜGGÉSBEN
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a 4000 fős önkéntes tartalékos létszám be-
emelése a békében engedélyezett létszám 
fölé. Ezzel párhuzamosan születtek meg azok 
a konkrét igényfelmérések, amelyek a rend-
szer fejlesztésének az alapját képezik. Ami 
számomra és munkatársaim számára öröm, 
hogy az első törvényi szintű szabályozás, 
várhatóan december 7-én megszületik. Ez a 
szolgálati törvényünk módosítása, hiszen a 
törvény módosítás 40%-a az önkéntes tarta-
lékos rendszerről szól.

Folyamatban van az erőforrás-igények 
tervesítése és - ha kormányzati szinten más 
döntések nem születnek - akkor legkoráb-
ban 2012-ben a rendszer bevezethető lesz. A 
2012-es piros dátum számomra nincs kőbe 
vésve, a mindenkori kormányzat döntésének 
függvénye az, hogy ez a rendszer mikor indul, 
hiszen 2012-nél indulhat hamarabb is. Szá-
mot fogok adni az elvégzett munkáról. A fel-
készítés, kiképzés követelményei megfogal-
mazásra kerültek, amennyiben annak minden 
logisztikai biztosítottsága, és amennyiben az 
erőforrás biztosítottsága rendelkezésünkre 
áll, ez a rendszer korábban is indítható. 

 A felülvizsgálat során összegzett legfon-
tosabb tapasztalatok már elhangzottak. Én 
csak arra szeretnék kitérni, hogy jelenleg ez 
a rendszer nem jelent számottevő katonai ké-
pességet, azaz a rendszer nem működik. 

Milyen problémákat tártunk fel a fe-
lülvizsgálat során? Itt többen szóltak, arról, 
hogy miért nem vonzó a jelenlegi rendszer 
az érintettek számára. Ahhoz, hogy ezt meg-
értsük, elsősorban a jelentkezőket kell meg-
szólítanunk, mert ez egy önkéntesen vállalt 
szolgálat lesz. Köszönettel vettem, hogy ezt 
tárcán kívüli és belüli vezetők is megfogal-
maztak. A rendszer több pilléren áll. Egyetlen 
pillérnek a hiánya a rendszer működésének az 
azonnali megszüntetését vagy lehetetlenségét 
fogja eredményezni. A lényeg az, hogy ez a 
rendszer összkormányzati, összkormányzati 
felelősséggel, összkormányzati érdekből mű-

ködtetett rendszer, amelynek a társadalom 
széles támogatottságán kell alapulnia.

A felülvizsgálati jelentésben célokat hatá-
roztunk meg, ezekkel a célokkal mind a ka-
tonai vezetés, mind a közigazgatási, mind a 
politikai vezetés azonosult. Ennek értelmében 
mindazokat a hiátusokat meg kell szüntetni, 
amelyek a korábbi rendszer elemzése során 
feltárásra kerültek és egy valós harcértéket 
képviselő önkéntes tartalékos rendszert kell 
kiépíteni. Szem előtt kell tartani, hogy egy 
közösség akkor működik, ha mindenki szá-
míthat a másikra. Egy fegyveres közösség-
nél - legyen az egy rendészeti szerv, vagy 
különösen a katonák esetében, akik akár az 
életüket is áldozzák esküjüknek megfelelően 
a szolgálat teljesítésére - csak azonos felké-
szítésű és harcértékű személyi állománnyal 
tudunk számolni.

A rendszer indításának elengedhetetlen 
és szükséges feltétele a feladatok tervesítése, 
az erőforrások megtervezése és biztosítá-
sa. Visszatérek a piros számhoz, a 2012-höz: 
a honvédelmi tárcán nem fog múlni, hogy a 
mindenkori kormányzat, a mindenkori Or-
szággyűlés részére olyan jelentést terjesszen 
be, hogy az önkéntes tartalékos rendszer fej-
lesztése megindulhat. Ennek egyetlenegy kö-
vetelménye van, az erőforrások biztosítása.

Milyen feladatok kapcsolódtak a fejlesz-
téshez? Az önkéntes tartalékos rendszer nem 
a politikusok fejében fordult meg először, a 
katonai szakma részéről volt egy kényszerítő 
lépés - a jelenlegi Magyar Honvédség létszá-
mát kiegészítő igény. Ezért elsőként a műve-
leti követelményeket elemezte a Honvéd Ve-
zérkar, a minisztérium valamennyi szervezete 
és háttérintézményei. Ezen műveleti igények 
alapján fogalmazódtak meg az alkalmazási 
elvek. Akkor tudok rendszert építeni, ha tu-
dom, hogy mire szeretném és akarom alkal-
mazni az önkéntes tartalékost. Ha nem tudom, 
hogy mire akarom alkalmazni, akkor csak a 
személyi állományt hoztam be, illetve növel-
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tem. Ez a személyi állomány kiképzettségében 
sohasem lesz azonos a bent lévő hivatásos és 
szerződéses katonával. Ahogy Altábornagy úr 
is jelezte a Vezérkar és az Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság differenciált kiképzési rendszerre 
tett javaslatot. Eltérő felkészültség és eltérő 
műveleti követelmény esetén, eltérő kiképzési 
rendszereket kell működtetnünk.

Nagyon fontos feladat a kapcsolattartás 
és információs rendszer kialakítása, amely 
hozzánk köti az első, majd a jövendő további 
önkéntes tartalékost. A most meglévő állomá-
nyunknál, akiknek a pótlására a toborzórend-
szer működik, pontosan az a tapasztalatunk, 
hogy azt a toborzásra jelentkező katonát, aki 
regisztrált, aki alkalmas, akit felvettünk a 
listára -  hogy valamikor betudjuk hozni, de 
nincs vele folyamatos akár rendszeres kap-
csolatunk - elveszítjük. Elveszítjük, hiszen 
a munkaerő-piacon közben találnak maguk-
nak más állást. Az önkéntes tartalékosoknál 
ugyanezt a hibát nem szabad elkövetnünk: ide 
kell kötni őket, folyamatosan ki kell nyújtani 
a kezünket feléjük. Nem az önkéntes tartalé-
kosnak kell nálunk jelentkezni, nekünk kell 
megkeresni őket. Piacgazdaságban élünk, a 
legjobb terméket sem tudjuk eladni, ha nem 
keressük meg a vevőket. Tehát a vevő nálunk 
az önkéntes tartalékos és nekünk kell őket 
megkeresni és a kezüket megfogni.

Az önkéntes tartalékos munkajogi védel-
mének biztosításáról szóltak és szólni is fog-
nak még a kollégáim. Egy biztos, a megoldás 
módjára különböző lehetőségek vannak. A 
megoldást meg kell teremteni. Mi felvetettük 
korábban az első tervezésnél, hogy a GYES-
en lévőkhöz hasonlóan a munka törvényköny-
ve adjon lehetőséget az önkéntes tartalékos 
munkajogi biztonságának a megteremtésére. 
Nem rejtem véka alá, hogy nem találkozott az 
elgondolásunk minden kormányzati szerv ré-
széről megértéssel, hiszen nagyon jól tudom, 
hogy az Alkotmány a pozitív diszkrimináció 
tilalmát is felveti. Kérdés, hogy a honvéde-

lem ügye esetén nem lehet-e ettől eltérni. A 
gazdasági élettől eltérően itt nem hasznot ter-
melünk valamilyen szervezetnek, itt egyetlen 
nagy szervezetnek termelünk hasznot - ez az 
állam. Az állam az mi is vagyunk, akik itt 
ülünk, vagy a kormányzati különböző pozíci-
ókban. Végül kialakultak azok állománytáb-
lák és munkaköri jegyzékek, amelyek alapját 
képezik annak, hogy milyen beosztásra, kit és 
hogyan készítsünk majd fel.

A fejlesztési tevékenység során nagyon 
fontos és meghatározónak tartjuk az okta-
tást és felkészítést. Az a katonasuli-prog-
ram, amiről majd később szó lesz, s amely 
a középiskolákban, illetve a felsőoktatási 
intézményekben már folyik, egy hasznos tá-
mogatást ad ahhoz, hogy az önkéntes tartalé-
kosok megfelelő számban jelentkezhessenek. 
Hiszen ismeretek közvetítünk egyrészt a 18 
év alatti korosztálynak, amely majd belép a 
munkavállalók piacára, másrészt a felsőok-
tatásba már belépők számára a honvédelmi 
ismeretek bővítésével. Úgy gondoljuk, hogy 
ezt a munkát még szélesebben kell folytat-
nunk. Itt is megköszönöm az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumnak azt a támogatását, 
amit nyújtott és nyújt a tárca számára.

Végül a pénzügyi, logisztikai igények 
felmérése és tervesítése. Önkéntes tartalékos 
nem fog belépni ebbe a rendszerbe 2012. janu-
ár 01-én, ha nem tudom az elhelyezését, a fel-
készítését és a felszerelését biztosítani. Ezért 
csak akkor lehet indítani ezt a rendszert, ha 
mindez rendelkezésre áll. A tárcaközi egyez-
tetések során pontosan az vetődött fel, hogy 
van-e rá erőforrás. Jelenleg még nincs, de 
pontosan ezért döntött az Országgyűlés arról, 
hogy fejleszteni kell a rendszert, és pontosan 
ezért határozta meg a Kormány a rendszer 
egyes elemeinek ütemezett kidolgozását. 

Milyen kihívásokkal találkoztunk? E té-
ren elsősorban a rendszer komplexitásáról 
kell szólnunk, amely szinte mindenki részéről 
elhangzott. Ez a rendszer nem a honvédség 
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belügye, és ez a rendszer nem a honvédség-
be beáramló és állandóan szolgálatot teljesítő 
katonákból fog állni. Tehát a társadalom felé 
nyit a honvédség. Egy kollégám ezen a héten 
azt mondta, hogy a honvédség társadalmasí-
tására kell törekednünk. Igen, a honvédség 
és a honvédelem társadalmasítására, amely 
hasznosan szolgálja az önkéntes tartalékosok 
mellett a szerződéses és hivatásos állomány 
mindenkori pótlását is. A másik az, hogy azo-
kat az alrendszereket, amelyeket ki kell alakí-
tanunk, csak kormányzati konszenzus esetén 
tudjuk realizálni. Én annak nagyon örülök, 
hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
képviselője - amellett, hogy a problémákat fel-
vetette - felvetetett olyan lehetséges irányokat 
is, amelyekben kompromisszumok is találha-
tók. Én úgy gondolom, hogy a honvédelmi 
tárca részéről teljesen mindegy, hogy milyen 
formában történik a munkaadók és a munka-
vállalók kompenzálása vagy érdekeltté tétele. 
Erre összkormányzati projektet kell kidolgoz-
ni és, hogy ennek a költségvetési fedezete a 
HM tárca fejezetben jelenik meg, vagy mint 
az országmozgósítási és védelmi felkészítés 
fedezete a Pénzügyminisztérium fejezetében 
jelenik meg, nekünk teljesen mindegy. Az erő-
forrásoknak kell rendelkezésre állni. 

Végül még egy megjegyzés: többen is utaltak 
arra, hogy az önkéntes tartalékos rendszer jelen-
tős költségvetési igényt generál. A válaszom az, 
hogy igen, ez így van, és hozzá kell tenni, hogy 
a honvédelem maga is jelentős költségvetési 
igényt generál. Nem kell attól félni, hogy ha 
egy új képességet alakítunk ki, hogy az sokba 
fog kerülni. Lehet, hogy sokba kerül most, de 
én nagyon remélem, hogy sohasem fog annyiba 
kerülni az országnak, mint ha nem lenne ilyen 
rendszere és szükség lenne rá. 

A rendszer fejlesztésével kapcsolatban sze-
retném kiemelni a  versenyhelyzetet a mun-
kaerőpiacon. A versenyhelyzetben mi igen is 
pozitívan diszkriminálnánk azokat az állam-
polgárokat, akik hozzájárulnának az ország 

honvédelméhez. Ezt önkéntesen vállalja és 
nagyon sokat vállal. Vállalja azt, hogy meg-
marad a polgári munkaerőként a polgári pia-
con és termel a nemzetgazdaságnak, és vállalja 
azt, hogy szükség esetén a nemzetgazdaságot 
biztosító honvédelmi rendszer aktív része 
lesz. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen 
a tárcaközi egyeztetések egyik kulcskérdése 
ennek a versenyhelyzetnek a rendezése. A 
másik pedig, amikor NATO gyakorlatról kér-
deznek bennünket, azt mondom, hogy nincs 
NATO gyakorlat, de van valamennyi ország-
nak gyakorlata. Csampa Zsolt képviselő úr az 
előbbiekben már reagált a brit gyakorlatra, má-
sok jelezték a cseh, illetve a német gyakorla-
tot. Azaz példákat tudunk venni és azt a hazai 
kulturális, társadalmi, gazdasági és jogi kör-
nyezetbe be tudunk illeszteni, adaptálni. Nem 
tudunk egy az egyben „koppintani” sehonnan. 
Nagyon szeretném, ha egyszer - de erre való-
színűleg soha nem kerül sor - Magyarországon 
az Egyesült Államok tartalékos rendszerének 
kialakítását tudnánk átvenni: más ország, más 
feladatokkal, más kihívásokkal, nagyhatalom, 
más világpolitikai szereppel. Magyarország-
nak a saját világpolitikai szerepéből kiindulva 
kell önkéntes tartalékos rendszert kialakítani 
azokra a kihívásokra, amelyre a Magyar Köz-
társaságnak lehet bármikor igénye és nem más 
országoknak.

Milyen feladatokat végeztünk el? 
Gyakran találkozom politikusokkal, mun-
kámból kiindulva a tudományos élet képvi-
selőivel, illetve a társadalom civil tagjaival. 
Nem látják, hogy mit végeztünk el. Nem, 
Uraim önök sem látják. Önök sem látják, 
mert folyamatban van, ezért köszönöm ezt a 
konferenciát, amely a folyamat egyik fontos 
állomása. Csak jelezzem, több országgyűlési 
határozat készült el. Az országgyűlési hatá-
rozatok előkészítésének folyamatát a képvi-
selő urak nagyon jól tudják, annak először is 
tárcán belüli szakmai egyeztetésen és kon-
szenzuson, majd kormányzati konszenzuson 
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kell nyugodni. Ez sokkal nehezebb, majd 
Országgyűlés konszenzuson kell nyugodni. 
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki 
részt vett ebben a munkában eddig is. A tár-
sadalom bármely részéről, amely az ötpárti 
egyeztetések sikerét is jelentette, hisz egy 
öt- vagy négypárti egyeztetésre benyújtott 
országgyűlési előterjesztés a végsikert is ga-
rantálni tudja számunkra. 

A Kormány részéről meghatározott kor-
mányzati feladatokat számon kérjük, és 
nemcsak számon kérjük, hanem jelezzük is 
a kormányzat számára. Úgy gondolom, hogy 
ebben a munkában minden tárca részéről 
eddig konzisztens és nagyon támogató tevé-
kenységet tapasztaltunk, de sajnos a neheze 
az jövőre jön. A neheze jövőre jön, mert az 
erőforrásokkal kell foglalkoznunk jövőre és 
nem a jogi környezettel. Itt sokkal erőtelje-
sebb viták, tárcaérdek ütközések várhatók, 
amelyben én mindenütt arra hivatkozok, hogy 
összkormányzati érdekről, nemzeti érdekről, 
nemzeti projektről van szó.

Ami elkészült: a különböző HM szervek 
kidolgoztak nagyon sok számvetést, javasla-
tot és szabályozót. Ott tartunk, hogy az ön-
kéntes tartalékosok kitüntetéseire, elismerési 
formáira vonatkozó tárcaszabályozók terve-
zetei elkészültek. Elkészültek a felszerelé-
sükre a ruházatukra vonatkozó követelmé-
nyek. Elkészültek az ehhez szükséges erőfor-
rás számvetések, mégpedig éves bontásban. 
Hogy e mögött lesz-e költségvetési támogatás 
és forrás, ez nem csak a tárca kötelezettsége. 
A tárcáé az, hogy reális, nem támadható és 
a mindenkori követelményeket biztosító erő-
forrás-igényeket nyújtson be.

A műveleti követelmények elemzésével 
és az azon alapuló számvetéssel kezdtem az 
elején és most is kiemelem, hogy a jövőben 
is ez lesz meghatározó számunkra. Amennyi-
ben változnak a műveleti igények - hiszen egy 
változó világban dolgozunk - akkor változtat-
ni fogunk a műveleti igényszámvetés alapján 
azon feladatokon is, illetve azon beosztáso-

kon is, amelyeket az önkéntes tartalékosok 
számára szeretnénk felajánlani.

Ahol sikerünk van, az az oktatás. Ez-
zel kezdtem többek között a tájékoztatómat, 
illetve a köztisztviselők általános közigazga-
tási képzésével. Hiszen igen is jönni fognak 
a közigazgatásból is önkéntes tartalékosok és 
számítunk is rájuk. Én mégegyszer megkö-
szönöm valamennyi tárca jelenlévő képvise-
lőjének az eddigi támogatást. 

Az eddigi tapasztalatok közül a legfonto-
sabbnak tartom hangsúlyozni azt, hogy egy 
nemzeti, össznemzeti projekt politikai támo-
gatás nélkül kudarcra van ítélve. Ez a pro-
jekt jelen pillanatban eredményesen folyik. A 
másik az, hogy a javuló társadalmi támogatás, 
ami tapasztalható az számomra megnyugtató. 
Tavaly ősszel az egyik közvéleménykutató 
cég elvégzett egy felmérést. Tavaly ősszel - és 
nem az idén, amikor országgyűlési határozat 
már van erről a rendszerről és több sajtótájé-
koztató is elhangzott. Tavaly ősszel a megkér-
dezettek 23%-a választott volna önkéntes tar-
talékos szolgálatot. Nagyon örülnék, ha ez a 
szám megmaradna, hiszen ha propagáljuk ezt 
a rendszert és motivációs rendszerrel is alátá-
masztjuk, és a munkaadót érdekeltté tesszük, s 
ha ez a szám 23% marad, megfelel a Magyar 
Honvédségnek, ha pedig emelkedik, akkor vá-
logatásra is lesz lehetőségünk. Ebben viszont 
nagy szerepe van mind a katonai szervezetek 
vezetőinek, akik a kis közösségben, a saját 
környezetükben tudják propagálni ezt a rend-
szert, illetve a honvédelmi és más tárcák ve-
zetőinek, akik országos szinten tudják ennek a 
rendszernek a sajátosságait és követelményeit 
közvetítetni. Amit szeretnék kérni: az elgon-
dolás következetes végrehajtása és elemeinek 
fejlesztése a hatékonyságot szolgálja. Nem 
szabad, hogy azok elvek, amelyeket katonák 
fogalmaztak meg katonai szakmai igények 
alapján bármilyen kormányzati, vagy politikai 
érdekből más vágányra menjenek. Ez a vágány 
csak egyenesen működhet, és csak egyenesen 
tudja eljuttatni a szállítmányt a végcélhoz.
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Köszönöm, 
hogy ezen a 
szakmai konfe-
rencián, a mun-
kaadói oldalról 
az IPOSZ-t kér-
ték fel, hogy itt 
véleményének 
adjon hangot. 
Nem vagyok 
biztos abban, 
hogy magas 

szintű szakmai előadásként tudom ezt interp-
retálni, de úgy gondolom, hogy a szakmai 
konferencia sok min-dent elbír. Azt is el kell 
mondanom, hogy most nekem is ott kellene 
ülnöm az Országos Ér-dekegyeztető Tanács 
ülésén, ahol fontos kérdések dőlnek el.

Először is szeretném elmondani, hogy 
feltételezésem szerint miért is jutottam én a 
konferen-cia szervezők eszébe. Éppen a há-
rom vagy négy éve született forrásanyagok 
áttanulmányozás közben – amelyeket most 
megkaptam a konferenciára – döbbenten lát-
tam, hogy mindössze három munkaadó és 
szakmai szervezet, szakmai kamara küldi, 
küldte meg a véleményét. A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara, a Vagyonvédők Szakka-
marája és az Ipartestületek Or-szágos Szövet-
sége. El kell tehát gondolkodni, hogy miért 
éppen az IPOSZ az, amely egy dön-tően a 10 
fő alatti munkavállalót foglalkoztató, mintegy 
200 szakmában dolgozó, az ország-ban 245 
tagszervezettel rendelkező szövetség, miért 

ez nyilvánította ki a véleményét, akkor, ami-
kor megjelenik egy ilyen terv? Kinyilvánítot-
ta véleményét nemcsak a hazafi as felbuzdu-
lásból – ami bennünk van a valamikori ka-
tonai életünk örökségeként – hanem mert a 
nemzet-politika maga jelenik meg.

Azt gondolom azért, mert mi vagyunk 
ennek a nemzetnek, a gazdaságának a tartó 
pillére, mert döntően magántulajdonú ke-
reskedő, iparos, mezőgazdasági és szellemi 
szabadfoglalko-zású cégeket vezetünk. Az 
eddigi tapasztalatok alapján, amikor a kürtö-
ket megfújják – mert önök megfújták – ami-
kor az országnak valamire szükséges van, ak-
kor ez a réteg, ez a 600 000 fős réteg mozdul 
meg. Ezért örültünk, hogy a rendszer kialakí-
tásához a véleményünket igény-be vették.

Itt a tábornok urak nagyon sok időpontot 
mondtak, döntően ez a 2008 körüli ország-
gyűlési ha-tározatot említették, azonban épp 
most van a Parlament előtt egy törvény. Én be-
letekintettem az írásos anyagba, amely 1999 
óta ismerteti a kapcsolódó, hol országgyűlési 
határozatokat, hol kormány határozatokat, 
hol miniszteri rendeleteknek a sokaságát mu-
tatja, innen tudom, hogy ez a rendszer nem-
csak honvédségi kompetencia. Mert ha az lett 
volna, akkor ütemezés szerint ez rendszerben 
megvalósult volna. Felmerül a kérdés: akkor 
miért nem valósul meg és mit kellene tenni, 
hogy ez mégis megvalósuljon?

Azt, hogy bizonyos dolgokra fel kell ké-
szülni, ha az elkövetkezendő időszakban, a 
mostani válság utáni időre nem készülünk fel 

SZŰCS  GYÖRGY
IPARTESTÜLETEK  ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGÉNEK  ELNÖKE

HOGYAN  KOMPENZÁLHATÓ  A  MUNKÁLTATÓ  AZ 
ÖNKÉNTES  TARTALÉKOS  KIESŐ  MUNKÁJÁÉRT?
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előre fejben, utána gyakorlatban, akkor félő, 
hogy nem a kőbe vésett 2012, hanem még egy 
későbbi időpont is előkerülhet. Márpedig, ha 
azt mondjuk, hogy ennyi fontos beosztású 
ember ül itt a konferencián, akiknek most is 
nagyon sok előreha-ladó feladatban megha-
tározó, végrehajtó, visszaellenőrző szerepe 
lenne, vagy van, akkor hatá-rozzuk el, hogy 
csináljuk meg!

Az anyagban, amit kaptam említésre ke-
rült a konvergencia program, amely 2006-tól 
indult, azonban van itt egy tavaly óta zajló 
világgazdasági válság, amely látható, érzé-
kelhető. „Ke-resd a nőt” mondja a francia, 
mi meg keressük a pénzt ebben az országban. 
Mindenki egyet-ért, hogy szükséges, de nem 
akarja azt mondani, hogy te meg menj a sor 
végére ott majd rá kerül a sor, de oda soha 
nem jutunk, mindig új sorokat, ajtókat nyi-
tunk. 

Tehát el kéne határozni, hogy mi ezt na-
gyon is szeretnénk megvalósítani. Ezért az 
oldal egyik véleménye az – és az a kérése is –, 
hogy valahogyan zárkóztassanak fel minket 
az ismeret-anyagban. Majd pedig a megin-
duló egyeztetés egyik résztvevőjének, ahogy 
a társadalmi pár-beszédeket intéző szociá-
lis minisztériumi képviselő is megjegyzi, az 
OÉT-nek kellene lennie. Megjegyzem mun-
kaadói oldalról, de azért mert elolvastam ezt 
az 1032-es kormányhatároza-tot, ebben min-
denki felelősnek van feltüntetve, csak a ré-
vész nem: a munkaadó, meg a mun-kavállaló, 
az állampolgár. Ez fontos szempont, mert a 
kész anyagokat nem vagyunk hajlandók elfo-
gadni!

Elmondom, hogy mit szeretnénk benne 
látni. Idő van még az egyeztetésre, nagyon 
gyorsan kezdjünk hozzá, hogy ezen a terü-
leten utolérjük a lemaradást a társadalmi és 
most mondom a gazdasági oldal szempontjait 
illetően.

Az országban halottas ravatalozókat, ke-
rékpárutakat építünk, falu menti virágágyás-

okról be-szélünk, idősek otthonának, óvodák 
a melegítő konyhájának a sterilizálóját ille-
tően beszélünk. Egyről nem beszélünk: ha 
a gazdaság nem fog értéket termelni, akkor 
semmi nem tartható fenn. 

Képviselő urak elhivatottsága nekem na-
gyon imponáló volt, főleg a témát illető szak-
értelmük, érintettségük. Ezek szerint ennek a 
sok törekvésnek az eredményéhez vezető út 
az összefogás, de pont ezért nem lehetséges, 
hogy kész tervekhez adjunk véleményt. Mert 
ha 5 %-ot elérünk ebben a véleményformálás-
ban, akkor ne az valósuljon meg, ami nekünk 
a legtöbbe kerül, és ez jelentse a hatékonyság 
maximumát. Hanem álljunk össze az elvek 
összeállításánál, ahol akár 60-70 % bekerül-
het a véleményünk. Nem ellenfelek vannak, 
hanem egy több szereplős feladat a közös 
koncepció kialakítására. Azt gondolom, hogy 
az anyagi ösztönzés és kompen-záció kérdé-
seiben teljesen egyetértek. Ha a parlament 
törvényt hoz, annak az ország kormá-nya a 
felelőse a végrehajtásában. 

Újra kell osztani, hogy kire, milyen feladat 
hárul, például a nem anyagi kérdéseknél. Én 
mint az IPOSZ vezetője,, a most kezdőktől, az 
50-60 éves korúig bezárólag mintegy 42 000 
egyéni vállalkozóval vagyok kapcsolatban.

Elmondható, hogy az anyagi elismerés 
önmagában mindig kevés ahhoz, hogy a be-
fektetett fő-leg önkéntes munka megtérüljön. 
Ezért híve vagyok az elismeréseknek, a kü-
lönböző propagandasztikusnak tűnő, de va-
lójában az erkölcsi elismeréssel kompenzáló, 
a keletkező nem feltétlenül anyagi hiány ki-
egyenlítésének.

Képzés, tudatformálás. 
Minden tiszteletem azoké, akik most felír-

ták, és felsorolták, hogy mivel és kivel. Meg 
szeret-ném kérdezni, hogy nem gondoltak 
esetleg a középfokú szakmunkásképzésben 
résztvevőkre, akik azonban mégis csak az or-
szág derék hadát adják? Olyan technikát sajá-
títanak el, ami ez-után majd felsőfokú képzés 
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meg egyetem tananyaga lesz, az ő részük is 
az élethosszig tartó tanulás. Kétszázegyné-
hány szakmát művel a magyar gazdaság. Elég 
nagy baj, hogy az oktatá-si és foglalkoztatási 
kormányzat olyan gyorsan kapkod, hogy azt a 
bizonyos 21 napot nem várja ki sosem, hogy a 
tyúk alá vetett tojásból kikeljen a csibe, és ab-
ból tudjon valamit nevel-ni, hanem mivel nem 
jött ki azonnal, akkor a rendszer nem is jó.

Ennek jobbításában szívesen részt veszünk. 
A szövetségünk legnagyobb baja, hogy a fi zi-
kai munka, magyarán a mérhető teljesítmény-
nek a leértékelése zajlik az országban, mind-
egy, hogy mérnök, vagy technikus, és mind-
egy hogy ez szakmunkás, alkalmazott, vagy 
szakmát gyakorlati munkát végző vállalkozás. 
Jelen pillanatban szinte csak egy logisztikai 
központ, meg pénzügyi közvetítő rendszer 
vagyunk. Márpedig a rendszer, amiért most 
itt vagyunk, az produktumot kíván. Látjuk, 
hogy elmaradásokat kell előbb felzárkóztatni, 
onnantól a szintre hozással begyakorolni és 
a pályán továbbvinni. Nem ördöngös dolog 
ez, csak üljünk le és csi-náljuk meg. Mert a 
másik üzenet, hogy minél előbb bekapcso-
lódjunk, de ennek a lehető leg-kevesebb ad-
minisztrációval kell megtörténnie, azonban a 
kapcsolattartást nemcsak az önkén-tesekkel, 
hanem az őt alkalmazókkal is ki kell építeni. 

Jelezni kell, ha munkahelyet vált, vagy 
egyéb problémái merülnek fel, sok minden 
lehetséges, itt most nem akarok a részletek-
be belemenni. Egy mindenképpen fontos, 
hogy nem lehet az, hogy az anyagi teher csak 
a munkáltatóra háruljon. Ez nem azt jelenti, 
hogy ez elviekben nem tudna működni.

Szeretném jelezni, hogy ezután a tanács-
kozás után rögtön el kell mennem a bajor 
szövetsé-günkhöz, ahol már jeleztem, hogy 
tőlük szeretnék tapasztalatot szerezni. Van 
működő oktatás, honvédelem, kíváncsi va-
gyok, hogy ott hogy viseli el, vagy hogy tá-
mogatja a vállalkozó a tar-talékost. Már most 
szeretném jelezni, hogy tessék arra is gondol-

ni, ha mi van akkor, ha én, mint egy egyéni 
cég vállalkozója, tulajdonosa én is be szeret-
nék vonulni. Tehát differenciálni szükséges itt 
a dolgokat, de el fogunk tudni ebben indulni. 

A legjobb példának a svájci példát tartom: 
az egy masszív rendszer, amit el kell érnünk. 
De ha az első lépést nem tesszük meg, akkor 
nem tudunk odáig eljutni. A dolog azonban 
sokkal bo-nyolultabb, és néhány elvi kérdést 
vetnék fel.

Altábornagy úr kérte, hogy a további 
munka pontjai közé bekerüljenek, milyen 
munkaviszo-nya lesz az önkéntes tartalékos-
nak, mikor megköti a szerződést, a szerző-
dést időtartamára, ki a munkáltatója - mert ez 
egy fontos kérdés! Ha a munkáltatója marad 
az eredeti munkaadója, akkor ez bizony egy 
olyan rendszer, hogy kölcsönzik az önkéntest 
arra az időre. A munkaerő kölcsönzés már 
meg van oldva, nevezetesen, ki kell képezni 
munkavédelemről, ki kell képez-ni és vizs-
gálni egészségügyi szempontból. Azonban 
mi van, ha balesete lesz, rokkanttá válik? 

Tehát munkajogi kérdéseket kell tisztázni, 
onnantól kezdve, ha a munkaadónak „csak” 
az a vesztesége, hogy az egyébként jó szak-
munkása elmegy tőle arra az időre – nem 
kevés ez az idő – még úgy is, hogy kineveli, 
aztán el fog menni. 

Azonban tisztázni kell a dolgokat. Ha ez 
megtörtént, a munkaadónak már nem kell 
másra tá-mogatás, csak az, hogyha arra az 
időre fel tud venni valakit munkásként. An-
nak a kiképzése, betanítása és a gyakorlat-
lanságára költségként jelentkezik a munkája 
mellett.

Még egy szempont: a kiszámíthatóság. 
Tudni kell, hogy mikor fogják behívni. 

Svájci barátaim mondják, hogy ők tudják, 
hogy a sor-katonaság végére, 3 évet le kell 
tölteniük. A faluban Hanzi a százados, és 
tudja, hogy egy via-duktnál elmennek 15-en 
és 1 hónapig őrzik. Rossz a példa, de ilyen a 
struktúra. Tehát ilyen-nek kell lenni, főleg ha 
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egynél több önkéntes van abban a kis üzem-
ben, nálunk például 10 alatti a foglalkoztatott 
létszám. Ez tényleg csak információ kérdése, 
mert akkor fel tud készül-ni rá a munkáltató 
is. 

Szeretném azt megkérdezni, hogy a kép-
zéseknek a közszféra felé vitelében számí-
tanak-e a polgárok, társadalmi szervezetek 
segítségére. Mert azt tudjuk, hogy vannak a 
hagyományőr-zők, de vannak az olyan mun-
kaadói szervezetek, mint mi, meg a munka-
vállalói szervezetek, amelyek ha ezt rend-
szerbe állítják - őszintén 4000 fő nem tömeg 
– és nem anyagi szempont-ból szeretném 
kiemelni a dolgokat, de ezek közül jó lenne, 
ha mindenki elvállalná az önkéntes tartalékos 
rendszerből azt a feladatot és azt a részt, amit 
mindenképpen fel tud vállalni.

Végezetül arról szeretnék beszélni, hogy 
a 12 pontos értékelés a megküldött írásos 

anyagban,  négy vagy öt a társadalom meg-
győzésére, a munkavállalónak a jogbiztonsá-
gának a védelmé-re, és a munkaadó kompen-
zálása irányul, vagyis majdnem a fele. Ezért 
bármennyire is előre haladott fejlesztések 
vannak, ennek a majdnem felének a bevoná-
sa szükséges, mert ez a sok munka, szellemi 
anyagi és fi zikális értelemben nézzük, illetve 
ennek a szükségessége, ame-lyet mindannyi-
an érzünk, nem szabad hogy most elvesszen. 
Ha az új a rendszer működése most, 2011-
ben, vagy 2013-ban indul, azt kell monda-
nom, hogy majdnem teljesen mindegy! Ezért 
felajánlom a szövetség együttműködését, 
amire kompetenciám van, és az Országos Ér-
dekegyeztető Tanács munkaadói oldalának 
az együttműködését, mert innen azt a hírt vi-
szem, hogy várnak bennünket egy szerkesztő 
vagy egy előkészítő bizottságba.

Köszönöm a fi gyelmet!
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Egy előadásra 
való felkészülés 
során talán az 
a legnehezebb, 
hogy megta-
láljuk a helyes 
megoldást, ho-
gyan lehet a 
leghatékonyab-
ban kihasználni 
a rendelkezésre 
álló szűk időke-

retet. Az előadó minden rendelkezésére álló 
információt, tudást, tapasztalatot szeretne 
megosztani a hallgatósággal, ami nyilvánva-
lóan lehetetlen. 

Márpedig információval és tapasztalatok-
kal egyaránt fölös számban rendelkezem! 
1993-ban találkoztam először önkéntes tar-
talékosokkal, Németországban, az USA 7. 
Tartalék Hadseregének gyakorlatán. Osz-
tályvezető helyettesként szolgáltam a vezér-
kar mozgósítási osztályán, és akkoriban már 
meglehetősen komoly problémáink voltak a 
tartalékosok behívásával. A szükséges lét-
szám többszörösét kellett megmozgatni ah-
hoz, hogy a betervezett gyakorlatot meg tud-
juk tartani. Mind a tartalékos, mind a munkál-
tatója megpróbált minden kifogást előhozni, 
csak ne kelljen bevonulni, mégoly rövid idő-
ről is volt szó.

És mit láttunk akkor a 7. Hadseregnél: Eu-
rópa számos országából, ott dolgozó amerikai 
állampolgárságú önkéntes tartalékosok vo-
nultak be, és vettek részt zokszó nélkül a gya-

korlaton, mintha ez a világ legtermészetesebb 
dolga lenne. Magyarországról például egy, a 
Tungsramban dolgozó amerikai mérnök vo-
nult be. Én ekkor lettem meggyőződéses híve 
az önkéntes tartalékos rendszernek, ekkortól 
kezdtem el azon dolgozni, hogy nálunk is le-
gyen ilyen. Alig kilenc év elteltével, nem kis 
munkával, Magyarországon is sikerült beve-
zetnünk ezt a szolgálati formát, még ha nem 
is volt igazán sikeres, de ez már egy másik 
történet.

Előadásomban a NATO tagállamokra szo-
rítkozom. Az Amerikai Egyesült Államokat 
és Kanadát, velünk össze nem hasonlítható 
viszonyaik miatt, fájó szívvel, de kihagyom a 
mintából, bár köztudottan ebben a két ország-
ban működik leghatékonyabban az önkéntes 
tartalékos rendszer. 

Arra vállalkozom, hogy felvillantom a 
trendet, majd röviden bemutatom a NATO 
tagállamokban honos önkéntes tartalékos 
rendszerek azon főbb jellemzőit, amelyek a 
nálunk most formálódó szisztémához képest 
eltérést mutatnak. 

Mi is hát a trend napjainkban?
Az önkéntes tartalékos szolgálatot mára 

csaknem valamennyi NATO tagállam alkal-
mazza, függetlenül attól, hogy részben vagy 
egészben fenntartották-e a hadkötelezettséget 
vagy teljesen önkéntes haderőt működtetnek.

Az általános létszámcsökkentés, költ-
ségvetés csökkentés jelentősen felértékel-
te Európában is a tartalék erők fontossá-
gát. Az ok egyszerű: az önkéntes tartalékos 
költséghatékony, ugyanakkor megfelelő be-

DR.  KLADEK  ANDRÁS  NYÁ.  EZREDES
NEMZETKÖZI  PÉLDÁK  ÉS  TRENDEK  AZ  ÖNKÉNTES 

TARTALÉKOS  RENDSZERREL  ÖSSZEFÜGGÉSBEN
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osztásokban egyenértékű erőforrást biztosít. 
Az önkéntes tartalékosok aránya a reguláris 
erőkben általában 20-25 % körüli, a terület-
védelmi, honi erőknél ennél magasabb.

A másik jól érzékelhető trend, hogy a misz-
sziós feladatok megváltozásának, az úgyneve-
zett „niche képességek” előtérbe kerülésének is 
köszönhetően, jelentősen kibővült a tartaléko-
sok alkalmazása a békeműveletekben. Számos 
olyan haderő van Európában, amely önkéntes 
tartalékosok nélkül már nem is lenne képes a 
vállalt műveleti feladatainak teljesítésére. 

Belgiumot, Dániát és Hollandiát említ-
hetem elsősorban, ahol szívesen vállalnak 
feladatot CIMIC tevékenységekben, amely 
missziók nemcsak a haderő számára eredmé-
nyesek, hanem külgazdasági szempontból is 
hasznosak az adott országnak.

Másutt sem elsősorban a könnyűlövész, 
hanem a speciális beosztásokat töltik be 
olyan szakemberekkel, amelyekből mindig 
kevés van, és szinte minden misszióban szük-
ség van rájuk, orvos, fogorvos, pszichológus, 
jogász, újságíró, PR szakember, informatikus 
stb. Orvosokból például mindenütt hiány van, 
ezért szinte mindenhol tartalékosokból oldják 
meg a missziók egészségügyi biztosítását. 

Vannak persze olyan államok, Olaszor-
szág, Spanyolország vagy például Norvégia, 
ahol csak az országhatáron belül alkalmazzák 
a tartalékosokat, de a speciális képzettségű 
tartalékosok részvételét ezekben az államok-
ban is támogatják. 

Két államot emelek ki:
Az angol haderő, amelyet Csampa képvi-

selő úr is kiemelt, komoly szerepet vállal az 
új biztonsági kihívásokban, mint például az 
olyan fegyveres missziókban, mint Irak vagy 
Afganisztán. A műveletekben komoly szere-
pet kapnak a tartalékosok. 2003 óta 18 ezer 
tartalékos vett részt a missziókban, a misszi-
ók állományának átlagosan 9%-a tartalékos. 

Az a Németország pedig, amely néhány 
évvel ezelőtt még tényleges állományú ka-

tonát sem küldött a határain túlra, ma már 
missziós létszámának 7%-át tartalékosokból 
állítja ki. 

Ezek után áttérek az önkéntes tartalékos 
rendszerek működtetésében jellemzően min-
denütt alkalmazott/alkalmazható jó megoldá-
sokra! 

Először is a humán erőforrás gazdálkodás-
ról szólnék.

Elsődleges forrás mindenütt a még meg-
felelő korban leszerelő, vagy nyugállomány-
ba vonuló katona. Ők motiváltak a katonai 
szolgálatra, felkészült katonaként a tartalékos 
beosztásokban is jól alkalmazhatók, ugyan-
akkor önkéntes tartalékosként nem szakad-
nak el a haderőtől. A jól ismert közeg, a tar-
talékos szolgálatért járó juttatások és kedvez-
mények megkönnyítik a civil életbe történő 
visszailleszkedést is, ezáltal részét képezik a 
rekonverziónak. 

A tagállamok többségében a speciális civil 
szakképzettséget igénylő beosztásokban min-
denféle katonai előélet nélkül is alkalmaznak 
tartalékosokat, néhány hónapos „gyorstal-
paló” könnyűlövész kiképzést követően. Ez 
utóbbi megoldás ott jellemző elsősorban, 
ahol a missziók állományába nagyobb szám-
ban szükséges polgári szakképzettségű sze-
mélyzet. 

Számos tagállamban bevált megoldás, 
hogy a hivatásos, szerződéses katona számára 
kötelező a leszerelést követően rövidebb-hos-
szabb ideig - 3-5 évig - a haderő rendelke-
zésére állni tartalékosként. Fanyaloghatnánk, 
hogy ha kötelező, akkor ezek nem is igazi 
önkéntes tartalékosok, de nem lenne igazunk, 
hiszen ennek az előírásnak az ismeretében 
vállalják önként a katonai szolgálatot. Persze 
nem kötelező alkalmazni is őket tartalékos-
ként, ez egy lehetőség, egyfajta „hidegkapa-
citást” jelentenek a haderő számára. 

Ezt a fajta „továbbszolgálatot” a magyar 
rendszer sajnos nem alkalmazza, pedig ez az 
erőforrás véleményem szerint jól jönne ná-
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lunk is nemzeti veszélyhelyzetekben, és ezzel 
elhárulna az a veszély is, hogy egyesek éppen 
a rendkívüli feladatok végrehajtásakor hagy-
ják „cserben” a haderőt. 

Az a régi felfogás, mely szerint a haderő 
működtetése, feladatainak megoldása a tény-
leges állomány dolga, és a tartalékos csak 
pótszer, mára tőlünk nyugatabbra jórészt 
megváltozott, a tartalékosok egyenértékű 
szereplőivé váltak a haderőknek. Persze eb-
ben van egy kis túlzás, amit a „jórészt” szó-
val próbáltam kifejezni, amivel arra akarok 
utalni, hogy ez ott sem ment egyszerűen, ott 
is meg kellett győzni a tényleges állományt 
arról, hogy fogadja el társként a tartalékost. 

Mit gondolnak, a képen melyikük a tarta-
lékos? A borostás, kopottabb, régebbi felsze-
relésű, fegyverzetű katona? Nem, ő az Afgán 
Nemzeti Hadsereg katonája, a másik a Brit 
Területvédelmi Hadsereg tartalékosa! Persze 
ezt a képet csak a fi gyelem felélénkítése vé-
gett tettem fel!

Az alkalmazásuk:
Azt ki kell emelnem, hogy a mintául szol-

gáló haderőkben általános gyakorlat, hogy az 
önkéntes tartalékosokat célszerűen és hatéko-
nyan alkalmazzák. 

A haderőkben számos olyan katonai be-
osztás található, amelyekből rendkívüli hely-
zetekben nagyobb létszámban van igény, és 
belőlük a békeidőszaki működés során keve-
sebbre, vagy egyáltalán nincs szükség, ezek a 
jellemzően tartalékosokkal betölthető beosz-
tások. 

Gondosan megkeresik azokat a beosztáso-
kat, amelyekben a tartalékosok a szaktudásuk 
vagy gyakorlatuk folytán jók vagy jobbak a 
tényleges állományúaknál. A jogász, a tol-
mács, az orvos, a pszichológus, a pilóta, és 
sorolhatnám tovább, beosztások megfelelő 
civil szaktudással és gyakorlattal rendelkező 
tartalékosokkal célszerűen betölthetők, és 
ezekre a feladatokra nem kell lekötni tényle-
ges állományt. 

A tartalék erők további jellemző alkalma-
zása a különböző nemzeti válsághelyzetek, 
katasztrófák kezelésében, például az árvízi 
védekezésben, vagy a Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás nyújtásában. 

Alkalmazzák még az önkéntes tartaléko-
sokat a békehiányok pótlására. Elhangzott az 
előttem szólóktól, hogy ezt a megoldást a Hon-
védelmi Minisztérium, de az Összhaderőnemi 
Parancsnokság sem támogatja. Magam ezt jó 
megoldásnak tartom, persze nem tömegével 
és hosszú időtartamra, hanem átmenetileg, 
rövid időre, például misszió miatt távol lé-
vők helyettesítésére. Annál is inkább, mert a 
NATO elvek szerint a tartalékossal betöltött 
beosztás a feltöltöttség szempontjából tényle-
ges állománnyal betöltött helynek minősül. 

Háború esetén a tartalék erők feladata a 
védelmi igazgatás szerveinek megerősítése, 
a haderő kiegészítése, valamint a személyi 
veszteségek pótlása. 

Egy, a nyugati haderőkben általánosan jel-
lemző megoldást szeretnék még felvillantani, 
amelyet nem alkalmazunk a most bevezetésre 
kerülő rendszerben. 

A tartalékosok az életvitelüknek, munka-
helyüknek, ambícióiknak megfelelően, kü-
lönböző készenléti és alkalmazási kategóriák 
közül választhatnak. Aki akarja, csak háború 
esetén, vagy nemzeti válsághelyzetben áll a 
haderő rendelkezésére, békeidőszakban nem 
vesz részt a kiképzéseken sem. A másik vég-
let az, amikor akár rövid idejű értesítést köve-
tően is készen áll a bevonulásra a tartalékos, 
és vállalja a külföldi alkalmazást is, persze 
az ehhez szükséges gyakori felkészítésekkel 
együtt. A juttatások természetesen igazodnak 
a rendelkezésre álláshoz.

Ha szabad nekem erről a helyről kritikát 
megfogalmazni, azt látom, hogy a nálunk ne-
hezen fedezhető fel ez a fajta tudatos törekvés 
a tartalékosok hatékony alkalmazására. 

Nem látom a szándékát annak, hogy meg-
keressék az Országgyűlés döntése folytán 
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rendelkezésre álló 4 ezer fős létszám felhasz-
nálásának legbölcsebb, legkörültekintőbb 
módját. Bárhogy nézzük, ez egy jelentős, mai 
világunkban nagyon ritka mértékű létszám-
növelést jelent - 17%-os - és ennek a kon-
tingensnek a célszerű kihasználása innovatív 
megközelítést igényelne. Át kellene tekinteni 
az állománytáblákat abból a szempontból, 
hogy csak olyan beosztásokban tartsunk tény-
leges katonát, amely beosztások a békeműkö-
déshez, és a rendkívüli feladatok előkészíté-
séhez elengedhetetlenül szükségesek, illetve 
olyan beosztásokban, amelyek betöltésére a 
speciális, állandó szinten tartott szaktudás, 
vagy az állandó készenlét követelménye mi-
att nem jöhetnek szóba tartalékosok. 

Minden más beosztás esetében meg kel-
lene fontolni az állománytáblában a hely 
tartalékossal feltölthetővé minősítését. Az 
így felszabaduló békelétszám költségkerete 
felhasználható lenne a haderő képességei-
nek növelésére, vagy az önkéntes tartalékos 
rendszer működtetésének, ösztönző, támoga-
tó rendszer, munkáltatói támogatás költségei 
stb. fedezésére-kiegészítésére.

Néhány gondolat a kiképzésről, bár 
Benkő tábornok úr után már nehéz a témáról 
szólni!

A katonai előképzettséggel nem rendelke-
ző civil jelentkezők általában három hónapos 
alapkiképzést kapnak, amelynek tematikája 
illeszkedik a civil szakképzettséghez, illetve 
a vállalt beosztáshoz.

Az önkéntes tartalékosok szinten tartó 
kiképzése tág határokon belül mozog, ará-
nyosan azzal, hogy az illető milyen kategó-
riában vállalta a szolgálatot. Általánosnak 
az évenként egy - három hetes időtartamot 
tekinthetjük, amelyet választása szerint több 
részletben, esetleg hétvégenként, vagy egy 
egybefüggő időtartamban tölthet le a tartalé-
kos. Jellemző a törekvés a munkaidő kímélő 
módszerek, a távoktatás, az e-learning megol-
dások alkalmazására.

Szeretnék leszámolni egy tévhittel, amely 
szerint a NATO tagállamok haderőiben a bé-
keállományéval azonos kiképzettségi köve-
telményeket érvényesítenek a tartalékosok 
esetében. A kiválasztási követelmények való-
ban azonosak, és a tartalékosok ugyanolyan 
gyakorisággal, és követelmények szerint ke-
rülnek egészségügyi és fi zikai felmérésre is. 

A felkészítés azonos követelményét azon-
ban nem szó szerint kell érteni. Az egyenérté-
kűség csak azokban a beosztásokban teljesül, 
ahol a polgári képzettség, munkakör meg-
egyezik vagy nagyban hasonló a katonaihoz. 
A katonai ismereteket itt is szintre hozzák a 
lehetőségek határain belül, célszerűen akkor, 
amikor azokat használni kell, tehát a tényle-
ges alkalmazás előtt.

Illetmény, ösztönző és érdekeltségi rend-
szer:

Az ösztönző és érdekeltségi rendszer na-
gyon sokszínű, amelyben a prémiumtól a 
nyugdíj-kiegészítésig sokféle megoldást al-
kalmaznak a tagállamok. 

Az önkéntes tartalékosok illetménye, jut-
tatásai megegyeznek a tényleges állományé-
val a szolgálat ideje alatt, megfelelő kiegészí-
téssel gondoskodva arról is, hogy az esetleg 
a civil munkahelyénél alacsonyabb katonai 
illetmény miatt ne károsodjon a tartalékos 
családja.

Az illetményt kiegészíti egy, a rendelke-
zésre állást ellentételező átalánydíj, amely 
azonban csak akkor jár, ha az előírt gyakorla-
tokon részt vett a tartalékos.

A tervezett magyar ösztönző és érdekeltsé-
gi rendszerből sajnálatos, de hiányzik a mun-
kabér kiegészítés alkalmazása a civil munka-
bérnél alacsonyabb illetmény esetén. Hibás 
szerintem a hivatkozási alap, amely szerint 
nem engedhető meg az az azonos beosztás-
ban lévők között az eltérő illetmény. Erre 
megoldás lehet az, amit Angliában alkalmaz-
nak, ahol leszereléskor kapja meg a tartalékos 
az illetmény kiegészítését, Németországban a 
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munkáltató a szolgálat alatt tovább folyósít-
ja az átlagfi zetést, amelyet aztán teljes egé-
szében visszakap a hadseregtől. De például 
Csehország nyíltan felvállalja a megkülön-
böztetést, mert a kiképzés alatt dupla zsoldot 
kap a tartalékos. 

Néhány szót a munkáltatói programról!
Előadásom végére hagytam egy nagyon 

fontos dolgot, a gondoskodást arról, hogy az 
önkéntes tartalékos katona a bevonulás miatt 
ne veszítse el a munkahelyét. Ennek megol-
dására tőlünk nyugatra többféle eljárás terjedt 
el, a munkáltatói támogató programok kere-
tében. Ez általában egy összefüggő jogi, gaz-
dasági és érdekvédelmi rendszer, amelyben 
az egyes elemek országonként eltérő súllyal 
vesznek részt a program működésében.

Volt szerencsém a NATO csatlakozásunk-
tól nyugdíjazásomig tartó időszakban vezetni 
a magyar delegációt a NATO Nemzeti Tarta-
lék Erők Bizottságában, és higgyék el, egyet-
len ülés nem múlt el úgy, hogy a munkáltatói 
támogatás problémái, illetve meg-
oldásai ne kerültek volna szóba. 

Nem jósolhatok a magyar mo-
dell megtalálásának sem könnyű 
utat, a nálunk jellemző anyagias-
ság és érdekelvűség, a közös érté-
kekkel kapcsolatos érdektelenség 
mellett.  

Ha jó megoldást akarnék említe-
ni, Angliát hoznám fel példának. 

Itt jól működik a tartalékosok-
ra vonatkozó törvény, amelyben a 
kormányzat elismeri, hogy a mun-
káltatók, a tartalékosok, és a haderő 
közötti gyümölcsöző együttmű-
ködés érdekében teljes mértékben 
szem előtt kell tartani a munkáltató 
érdekeit.

A munkáltatók erre biztosítékok 
egész sorát kapják, valamint több-
rétegű anyagi kompenzációt a kieső 
munkaerő kárpótlására. 

Amennyiben akár a munkaadó, akár a tar-
talékos elégedetlen a törvényben foglaltak 
betartásával, megfelelő fórumok állnak ren-
delkezésre, amelyek hasonlóak a munkaügyi 
bírósághoz, de csak az elnök jogász, a tanács 
másik két tagja üzletember.

Befejezésül:
Doktori értekezésemet Önkéntes tartalé-

kos rendszer és munkáltatói támogató prog-
ram címmel írtam. 

Az értekezés műhelyvitáján, 2007 nyarán, 
még komoly kétségek merültek fel egyesek 
részéről a tekintetben, hogy van-e létjogo-
sultsága, szükségessége, illetve realitása Ma-
gyarországon az önkéntes tartalékos rendszer 
megújításának, újbóli megteremtésének. 

Ma pedig, az előttem szólókat hallgatva, 
hál’ Istennek, fényévnyi távolságban vagyunk 
ettől a szemlélettől, nem arról vitázunk, hogy 
kell-e, hanem arról, hogy hogyan, milyen 
keretek között alakuljon ki egy új tartalékos 
rendszer.
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MAGYAR  FERENC  EZREDES
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM, TERVE-
ZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY, 

FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

AZ  ÖNKÉNTES  TARTA-
LÉKOS RENDSZER  ÉS  A  
KATONASULI  PROGRAM

Tisztelettel kö-
szöntöm a konfe-
rencia résztvevő-
it! A következő 
néhány percben 
az önkéntes tarta-
lékos rendszer és 
a nemrégiben el-
indult KatonaSuli 
program kapcso-
latáról szeretnék 
szólni. Beveze-
tőül néhány gon-

dolatot osztanék meg Önökkel, alátámasztva 
a téma aktualitását. Az előttem felszólalók 
közül többen kiemelték annak fontosságát, 
hogy az önkéntes tartalékos rendszer életké-
pességéhez szükséges egy megfelelő ösztön-
ző- kompenzációs rendszer kialakítása. Egy 
olyan rendszeré, amely honorálja az önkéntes 
tartalékos számára azt a többletet, amelyet a 
honvédelem ügyéért vállal, miközben kom-
penzálja a munkaadóját is.

Ugyanakkor megítélésem szerint hiába 
építünk fel egy jól működő rendszert, az nagy 
valószínűséggel kudarcra lesz ítélve – ahogy 
Simicskó képviselő úr is mondta –, ha a fi -
atalok fejében és szívében a honvédelmi tu-

dat, a hazafi ság eszméje nem alakul ki és nem 
erősödik. Ha ezért nem teszünk már egészen 
fi atal korban, akkor felnőtté válva az állam-
polgárok miért is választanák az önkéntes 
tartalékos szolgálatot? Ebben a feladatban 
szánunk kiemelt szerepet a honvédelmi tárca 
által gondozott KatonaSuli programnak. 

Előadásom három részből áll: először 
egy áttekintést szeretnék adni a 2004-2008 
közötti időszakról, mivel az önkéntes tarta-
lékos rendszer felülvizsgálatának időszakáig 
történtek olyan események, amelyek a honvé-
delmi nevelés terén eredményeket hoztak; ezt 
követően bemutatom azt a helyzetet, amely a 
2008-2009-es éveket jellemzi; végül beszélek 
arról, hogy miként látjuk a hazafi as, honvé-
delmi nevelés fejlesztésének lehetőségeit az 
elkövetkezendő időszakban. 

Néhány gondolat tehát az előzmények-
ről: 2004-ben leszerelt az utolsó sorkatona, 
Magyarország áttért az önkéntességen alapu-
ló haderőre. Az áttérés a kötelező sorkatonai 
szolgálat felfüggesztésével járt. Az elkövet-
kező években a Magyar Honvédség társa-
dalmi presztízse folyamatosan emelkedett, 
miközben a fi atalokkal való kapcsolata egy-
re lazábbá vált. Az önkéntes haderőre való 
áttéréssel ugyan is szűkült az állampolgári, 
honvédelmi ismeretek átadásának lehetősé-
ge, hiszen a fi atalok intézményes formában a 
Magyar Honvédséggel már nem találkoztak. 
A honvédelmi tárca megoldást keresett a fi a-
talok hatékony elérésére.

Milyen középfokú oktatási intézmények-
ben tanították ebben az időszakban a kato-
nai, honvédelmi ismereteket? Az MH Béri 
Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kol-
légiumban, amely 2007-ig működött Győr-
ben. Itt a növendékek arra készültek, hogy az 

F Ó R U M
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érettségi után majd a katonai felsőoktatásban 
vagy a tiszthelyettes szakképzésben fogják 
tanulmányaikat folytatni. Volt egy Katonai 
alapismeretek című tankönyvük, amelynek 
segítségével elsajátították az alapvető katonai 
ismereteket. 2004-ben az volt a tárca elgon-
dolása, hogy ezeket a katonai alapismerete-
ket tartalmazó tananyagokat - némiképpen 
átdolgozva- a civil középfokú oktatásban is 
be fogjuk vezetni úgy, hogy a gesztorintéz-
mény feladatát a honvéd középiskola látja 
el. A gesztor szerepe nagyon fontos mind a 
tantárgy akkreditációja szempontjából, mind 
a tantárgy fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatok megoldásában, mind a pedagógusok 
módszertani felkészítésében, mind pedig az 
oktatás módszertani kérdéseiben. A honvéd 
középiskola a tankönyvet akkreditáltatta és 
2005-től a Katonai alapismeretek – 5 éves 
akkreditációval – a középfokú oktatásban vá-
lasztható közismereti érettségi tantárgy.

A felsőoktatás területén ebben az időszak-
ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
megkezdte a Honvédelmi alapismeretek tan-
tárgy kidolgozását. Bizonyosan vannak itt 
olyan kollégák az egyetemről, akik erről majd 
hozzászólásukban kissé részletesebben szól-
nak. A tantárgy fejlesztőinek az volt a célja, 
hogy egy olyan, a távoktatás módszertanára 
épülő multimédiás tananyagot készítsenek, 
amelyet a különböző polgári felsőoktatási in-
tézményekben a hallgatók a szabadon választ-
ható tantárgyaik közé felvehetnek. A tantárgy 
elkészült, több egyetemen is hallgatható, erről 
a későbbiekben szólok még. A Honvédelmi 
alapismereteket tanulók jelenleg tehát korszerű 
távoktatási rendszerben folytathatják tanulmá-
nyaikat, multimédiás tananyag használatával, 
és tutor segítségével sajátíthatják el az alapve-
tő tudnivalókat. A tantárgy oktatása elsőként a 
Pannon Egyetemen, Veszprémben kezdődött 
meg a 2007-2008-as tanévben. 

2008-ban az önkéntes tartalékos rend-
szer felülvizsgálatra került, és a hozzá 

kapcsolódó egyes feladatok újra kiemelt 
fi gyelmet kaptak.  Az 1032/2009. (III.18.) 
Kormányhatározat – amely az egyes ágazati 
feladatokról szól – meghatározta az oktatási 
és kulturális-, valamint a honvédelmi minisz-
ternek, hogy az alap-, közép- és felsőfokú 
oktatási intézmények számára az állampol-
gári honvédelmi ismeretek szélesítését célzó 
programot dolgozzon ki 2011. november 30-
ig és vezessen be 2012. szeptember 01-jéig. 

A projekt fontosságát az is mutatja, hogy két 
tárca felelősségi körébe utalja ezt a feladatot. 
Tekintettel arra, hogy a honvédelmi tárca mind 
a felsőoktatásban, mind a középfokú oktatás-
ban már rendelkezett felhasználható tapasz-
talattal, illetve tananyagokkal, így a program 
elindításának céldátumát – tekintve a feladat 
kiemelt jelentőségét - 2009-re tettük. 

Ennek szellemében kezdtünk tárgyaláso-
kat az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
(OKM) szakembereivel. Az első egyeztetések 
során kiderült, hogy az OKM szakemberei a 
programot toborzásnak gondolják, és mint 
ilyet, a honvédelmi tárca felelősségi körébe 
tartozónak vélik. A program pontosítása, il-
letve a félreértések tisztázása után az együtt-
működés minden szakterületen elindult. 

Nagyon fontosnak tartom azonban e he-
lyütt is kiemelni, hogy ez a program nem egy 
toborzó projekt. Nyilvánvaló, hogy van indi-
rekt toborzó hatása is, hiszen aki saját elhatá-
rozásából tanulja ezt a 208 órás tantárgyat és 
érettségizik belőle, vagy fölveszi a Honvédel-
mi alapismereteket valamelyik egyetemen, 
nagyobb valószínűséggel választja hivatás-
ként a katonai pályát társainál. A program el-
sődleges célja azonban a fi atalok állampolgá-
ri, honvédelmi ismereteinek bővítése.

A program előkészítési fázisában számba 
vettük az addigi eredményeinket. Sajnos vol-
tak hibák is, és azokat is szeretném őszintén 
elmondani.

Azt tapasztaltuk, hogy a középfokú ok-
tatásban a Katonai alapismeretek tantárgyat 
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11 középiskolában vették fel és mintegy 300 
diák tanulta addig. 2008-ban az MH Béri 
Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kol-
légium már bezárta kapuit, így vele meg-
szűnt a Katonai alapismeretek gesztorintéz-
ménye is. A Katonai alapismeretek tantárgy 
és tankönyv akkreditációja 2010-ben lejár. 
2008-ban úgy láttuk, hogy egy tankönyv és 
tantárgy akkreditációs folyamatához a két év 
– 2010 szeptemberéig – nagyjából elegendő. 
A feladat elvégzéséhez azonban szükség volt 
egy új gesztorintézményre.

Végeztünk egy közvélemény-kutatást is. A 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szo-
ciológusai 16 középiskolában kérdeztek meg 
közel 1000 diákot. A tanulók 53%-a jelezte, 
hogy fölvennék ezt a tantárgyat és szívesen 
tanulnának katonai alapismereteket. Az igény 
tehát igazolódott.

A Honvédelmi alapismeretek tantárgyat to-
vábbra is csak a Pannon Egyetemen oktatták 
igaz, hogy egyre növekvő hallgatói létszám-
mal. Készítettünk egy felmérést: abban a fél-
évben, amikor kb. 800 hallgató vette fel a tan-
tárgyat, az ország 256 településről származ-
tak, és egyénenként nagyjából 10-15 fővel 
osztották meg azokat az ismeretet, amelyeket 
a Honvédelmi alapismeretek elsajátítása köz-
ben szereztek. 

Beszélgettünk tanárokkal, önkormányzati 
képviselőkkel, nyugállományú katonákkal, 
ernyőszervezetek képviselőivel, tartalékos 
katonákkal, alakulatok parancsnokaival, va-
lamint középiskolák igazgatóival, intézmény-
fenntartókkal, egyetemi rektorokkal.

A tapasztalatok szerint a tantárgyaknak 
bizonyítottan létezik egyfajta multiplikáló 
hatása. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen 
a program sikerét nem a tárgyakból érettsé-
gizettek, illetve vizsgát tettek számával gon-
doljuk mérni. Siker az is, hogy egyre többen 
ismerik meg a programban résztvevők által 
azokat az értékeket, amelyeket közvetíteni 
szeretnénk a fi atalság felé.

Milyen hibákat találtunk? Megállapítot-
tuk, hogy többek között kommunikációs 
problémák vannak, nem jut el a hír a hall-
gatókhoz, az iskolákba, azért veszik föl ke-
vesen a tantárgyakat, miközben igény lenne 
rá. A hallgatókkal történt beszélgetések során 
láttuk, hogy érdeklődnek, megvan bennük az 
érdeklődés a honvédelem, a militáriák iránt. 

Azt állapítottuk meg, és azt jelezték szá-
munkra a diákok is, hogy a Katonai alapisme-
retek nem a 21. század diákjai számára vonzó 
tartalommal, külalakkal és könnyű elsajátít-
hatósággal bíró tankönyv. Ezt el kellett  fo-
gadnunk, hiszen amikor  a tankönyv készült, 
alkotói a honvéd középiskola és kollégium di-
ákjai számára készítették, akik számára nem 
volt kérdés, hogy fölveszik e ezt a tantárgyat, 
vagy nem.  A ma diákja azonban megszokta 
az igényes formában és tartalommal készülő 
tankönyveket. Különösen igaz ez a választha-
tó tantárgyak esetében.

Nagy problémát jelentett a gesztorintézmény 
felszámolása, mivel nem volt olyan intézmény, 
amely  a tantárgy akkreditációjával foglalkoz-
zon, végezze a módszertani felkészítéseket és a 
pedagógiai szolgáltatásokat biztosítson.

Gondot jelentett az oktatók megtalálása is. 
Tekintettel arra, hogy a Katonai alapismere-
tek egy középiskolai tantárgy, így – amellett, 
hogy katonai- szakmai ismeretekkel kell ren-
delkezni az oktatónak – még pedagógiai vég-
zettsége is kell, hogy legyen. 

Az OKM az oktatási igazgatási feladatok-
ban támogatta a munkánkat és segítőleg lépett 
föl a közép-, illetve a felsőfokú oktatási intéz-
ményekben, de az általános iskolák tekinteté-
ben végesek a lehetőségei. A nagyobb felelős-
sége, és feladata itt az intézményfenntartóknak 
van, akik jellemzően az önkormányzatok, te-
hát bevonásuk feltétlenül szükséges.

A Honvédelmi alapismeretek tantárgy ese-
tében a hallgatók egy kicsit átdolgozottabb, 
moduláris felépítésű tananyagot szerettek 
volna tanulni. Ha nem akarja valaki elsajátí-



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA54

tani a teljes tananyagot, akkor legyen lehető-
sége egyes modulok kiemelésére. 

Nagyon fontos fi gyelembe venni, hogy 
a mai fi atalok az interneten élik az életüket 
-ezt a felmérésünk is megerősítette-, a tár-
sas kapcsolatok eléggé leépültek, és még az 
egymástól néhány méterre élő fi atalok is az 
interneten keresztül tartják a kapcsolatot. 
Erre a program fejlesztésénél mindenképpen 
tekintettel kell lennünk.

Mi jellemzi a programot ma, 2009. no-
vemberében?

2009. április 16-án indítottuk útjára a 
KatonaSuli programot egy pedagógiai konfe-
rencia keretén belül, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumban. Beindítottunk egy honlapot is, 
amely a program informatikai hátterét biztosít-
ja, a címe: www.katonasuli.hu. A honlap több 
elemből épül fel, a fi atalok igényeinek megfe-
lelően, akik egyébként a legjobb, legkritiku-
sabb lektoraink. Tartalmaz oktatási segédanya-
gokat, információs portált, lehetőséget biztosít 
interaktív kapcsolattartásra, blogolásra is. 

A középfokú oktatási intézmények számá-
ra az új Katonai alapismeretek tankönyv el-
készült. Büszkén mutatom most be Önöknek, 
hiszen közel egyéves, megfeszített munka 
eredménye. Szünetben érdemes belelapozni, 
összehasonlítani a régi tankönyvvel. Állítha-
tom, hogy óriási a kontraszt. Az Oktatási Hi-
vatalban jelenleg a tankönyv akkreditációja 
folyik, a szakemberek az elmúlt időszak 
egyik legjobb tankönyvének tartják. Mind 
tartalmát, mind a designt, az elsajátíthatósá-
got, a módszertani elemeket tekintve. Ren-
delkezünk végre egy olyan termékkel, amire 
méltán lehetünk büszkék, és ami most már 
kielégíti a fi atalok igényét is. 

A kerettantervet elkészítettük, a pedagógi-
ai kézikönyvön pillanatnyilag is dolgoznak a 
kollégáim, de 2010 szeptemberére – amikor 
lejár a régi tankönyv akkreditációja – azzal is 
elkészülünk. Egy olyan adat, amivel szeretnék 
büszkélkedni: korábban említettem, hogy 2008-
ig 11 középiskola választotta ezt a tantárgyat, 

az április 16-ai konferencia után eddig közel 50 
középiskola jelezte, hogy szeretnék bevezetni 
a tantárgy oktatását. Folyamatos kapcsolatban, 
személyes kontaktusban vagyunk velük. 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyete-
met pedagógiai szolgáltató funkcióval bíztuk 
meg, így már újra van a gesztorintézménye 
a Katonai alapismeretek tantárgynak, aki a 
Honvédelmi alapismeretek távoktatási tutori 
feladatait is ellátja. 

A befejezéséhez közeledik a Honvédelmi 
alapismeretek tantárgy tananyagának átdol-
gozása. Ez három modulból fog állni. Az „A” 
modul az, amely a 3 kreditértékű oktatási 
anyagok elsajátítását biztosítja. A „B” mo-
dulból a szaktól függően választhatnának a 
hallgatók, hiszen más érdekel egy bölcsészt, 
és más egy mérnököt. A „C” modul anyaga 
lenne az, amelyet terveink szerint az önkéntes 
tartalékos rendszerhez csatlakozók elméleti 
felkészítésére lehetne igénybe venni.

Jelenleg a Honvédelmi alapismeretek tan-
tárgyat oktató intézmények száma, és a tár-
gyat választó hallgatók száma is növekszik. 
Ebben a félévben Veszprémen kívül már Pé-
csett, Nyíregyházán és Debrecenben is ok-
tatják. A következő félévtől pedig Gödöllő, 
Gyöngyös, Szolnok, valamint Szeged felső-
oktatási intézményei is indítani szándékoz-
nak a tantárgyat.

Az alapfokú oktatási intézményekkel – 
az általános iskolákkal – van pillanatnyilag 
problémánk. Itt a legnehezebb bármit a tan-
anyagba beemelni, a tanterv kötött volta miatt. 
Most úgy látjuk, hogy az általános iskolákban 
osztályfőnöki órák, szakkörök keretében le-
het a honvédelmi alapismereteket tanítani. 
Igény van a programra, csak Debrecenben 18 
általános iskola jelentkezett.

Mik a terveink a jövőben?
Legfontosabb feladatnak a program folya-

matos bővítését tekintjük. Látjuk, hogy alap-
vető a széleskörű társadalmi összefogás, mert 
az önkormányzatok, az oktatási intézmények, 
a katonai szervezetek, a nyugállományú kato-
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nák és az ernyőszervezetek részvétele nélkül 
nem érheti el célját a program.

A program bővítését ütemezetten szeret-
nénk végrehajtani. Első ütemben pólusváros-
okat kívánunk bevonni, Debrecent és Veszp-
rémet. Debrecenben már folytattunk ilyen 
irányú egyeztetéseket az önkormányzattal, az 
egyetemmel, középiskolai igazgatókkal, illet-
ve a katonai alakulat parancsnokával. Debre-
cenben olyannyira fontosnak tartják a prog-
ram által képviselt értékek megjelenítését, 
hogy erről közgyűlési határozat is született. A 
város a dandárral együttműködve tevőlegesen 
kíván részt venni a fi atalok honvédelmi tu-
datának erősítésében, a hazafi as nevelésben. 
Pólusvárosként a program népszerűsítésében 
vállalnak nagy szerepet Kelet-Magyarország 
területén. Veszprémben hasonlóképpen meg-
történtek a tárgyalások. Veszprém szándéka-
ink szerint Nyugat-Magyarországon látná el 
a pólusváros feladatát. Nagyon fontos, hogy 
mindkét városban mind az önkormányzatok, 
mind a katonai szervezetek, mind a felsőokta-
tási intézmények támogatják a programot.

Második ütemben azokra a helyőrségekre 
fókuszálunk, ahol katonai szervezet, és fel-
sőoktatási intézmény is található Tudniillik a 
tananyagok gyakorlati részeket is tartalmaz-
nak, s ha a közelben nincs katonai szervezet, 
nehézséget okoz az oktatás megszervezése. A 
harmadik ütemben kerülhetnének bevonásra 
azok a helyőrségek, ahol toborzó és érdekvé-
delmi irodák találhatók.

A közeljövőben konferenciát szervezünk 
középiskolai tanárok részére a Katonai alapis-
meretek népszerűsítése érdekében. Egyetemi 
roadshow-kat tervezünk azokban a városok-
ban elsősorban, ahol hamarosan indítani sze-
retnénk a programot. Nagyon fontosnak tart-
juk a honlap folyamatos fejlesztését, és egy 
olyan interaktív dinamikus felületet kialakítá-
sát, ami felkelti a hallgatók érdeklődését. 

A programba bekapcsolódott intézmé-
nyeket a jövő évben támogatni szeretnénk 
valamilyen pályázati rendszer útján. Erre 

jelenleg rendelkezünk költségvetési keret-
tel. 

Az állampolgári honvédelmi ismeretek 
szélesítésének további lehetőségeit látjuk 
abban, hogy a Katonai alapismeretek és a 
Honvédelmi alapismeretek tananyagunkat 
felhasználjuk azok képzésénél is, akik nem 
iskolarendszerű képzésben tanulnak. Felnőtt 
életünk jelentős részét ugyan is nem az isko-
lapadban töltjük, viszont folyamatosan tan-
folyamokon veszünk részt. Arra gondoltunk, 
hogy az államilag fi nanszírozott képzéseken 
– munkahelymegtartó képzések, átképzések-
bizonyos óraszámban állampolgári, honvé-
delmi ismeretek oktatását lehetne beiktatni. 
Egy hasonló kezdeményezés jelenleg is mű-
ködik, az ilyen képzések esetében kötelező a 
digitális írástudás ismereteinek elsajátítása. 

Az önkéntes tartalékos állomány elméleti 
képzését megítélésünk szerint a Honvédelmi 
alapismeretek „C” moduljára alapozva távok-
tatás formájában lenne célszerű megoldani. 
Az anyag bizonyos részei a katonai végzett-
séggel nem rendelkezők képzésében is fel-
használhatók lennének.

A köztisztviselők általános közigazgatási 
képzési rendszerének fejlesztésére vonatkozó 
anyagot elkészítettük, és a Miniszterelnöki 
Hivatal számára átadtuk. Az anyag felhasz-
nálható pedagógusok, önkormányzati képvi-
selők, önkormányzati vezetők számára szer-
vezett képzéseknél is.

Nagyon sok tervről lehetne még beszélni, a 
szünetben folytatott beszélgetések során magam 
is értékes ötleteket hallottam, amelyeket felhasz-
nálunk a program fejlesztésénél. Az időkeret 
azonban sajnos lejárt, így ezekkel a gondolatok-
kal zárom előadásomat, és várom a kérdéseket! 

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  OKL. 
MK.  VEZÉRŐRNAGY

Mindenkinek ajánlom fi gyelmébe ezt az 
említett katonai alapismeretek tankönyvet, 
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ami hozzáférhető a honlapon keresztül. A 
továbbiakban kérdések és hozzászólások 
módszerével folytatnánk a munkát azzal a 
céllal, hogy akár véleményt elmondhatnak a 
jelenlévők, akár kérdéseket tehetnek föl. A 
kérdéseket részünkről szeretnénk megvála-
szolni. 

Hogy hasznos a konferencia, jelezem, 
hogy ebédszünetben megkeresett a Személyi 
és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szak-
mai Kamarának a vezetősége, aki fölaján-
lotta együttműködését. Mintegy 120 000 fős 
tagságból mintegy 40%-ban volt katonák és 
rendőrök találhatók, akik már átestek katonai 
felkészítésen, akik fegyverrel is dolgoznak, 
akik rendszeres éves szűrésen is vesznek 
részt. Érdemes foglalkozni vele, hiszen meg 
kell keresnünk azokat a területeket, ahol már 
felkészültséggel rendelkező és akár elhiva-
tottságot mutató embereket találjuk meg. En-
gem ez örömmel tölt el, mert az első 400 fő 
biztosítása úgy néz ki, hogy viszonylag köny-
nyebben megtörténhet a rendszer beindításá-
hoz.

NYITRAY  ANDRÁS
ORSZÁGGYŰLÉSI  KÉPVISELŐ,  AZ  OGY 

HONVÉDELMI  ÉS  RENDÉSZETI  BI-
ZOTTSÁGÁNAK  TAGJA

Én három kér-
dést vetek föl, 
ebből az utolsó, 
lehet, hogy egy 
kicsit szokatlan-
nak tűnik majd. 
Nos, az első.

Abban a Kor-
mány rendelet-
ben, amelyről 
többször szó 

esett, melyről itt előttem ezredes úr beszélt, 
az szerepel, hogy az alap- és középfokú ok-

tatásban a honvédelmi ismeretek bevezeté-
sét 2011-ben és 2012-ben tervezik. Amint 
hallottuk, ez az anyag meglehetősen jó ál-
lapotban van, ezért én azt javaslom, hogy 
amennyiben lehetséges, indítását legalább 
egy évvel előbb elkellene indítani, tehát 
már jövő tanévtől kezdve. Annál is inkább, 
mert én személyesen is meggyőződtem ar-
ról, hogy több iskolában már most is folyik 
ilyen oktatás.

Megint kapcsolódom egy korábbi hozzá-
szóláshoz - az IPOSZ elnöke fölvetette azt 
a kérdést, hogy a szakképzésben és az ipari 
szakképző intézményekben miért nem folyik 
fölmérés a lehetséges bevezetésről.  Öröm-
mel tájékoztatom önöket, hogy Kecskeméten, 
ahonnan származom, a Gáspár Andrásról a 48-
as honvéd tábornokról - elnevezett szakképző 
iskolában már évek óta működik két osztály, 
ahol honvédelmi és rendészeti ismereteket 
tanulnak.  A közlemúltban egy országos ver-
senyt tartottak ebben az intézményben. 120 fő 
körül volt a résztvevő diákok száma és szinte 
az ország minden részéről jöttek. Hatalmas 
nagy lelkesedéssel versenyeztek, kiváló ered-
ményeket értek el. Nagyon jó ötlet volt az, 
hogy találkozhattak aktív katonákkal, a Zrínyi 
Miklós egyetem hallgatóival és nyugállomá-
nyú pilótával egyaránt. Tudni kell, hogy a fi ú-
gyermekek jelentős része - még az olyan nem 
annyira kölyökkorúak, mint én vagyok - ha 
fegyvert lát, akkor az felkelti az érdeklődését. 
Mindez rögtön kapcsolódik a katonasághoz, 
és ezzel sokakat arra is rá lehet venni, hogy 
a honvédelem ügyét más szemszögből, más 
irányból is nézzék. Tehát pl. olyan formá-
ban, hogy a mai előadásunk tárgyát képező 
önkéntes tartalékos rendszerben aktívan részt 
vegyenek, anélkül, hogy a katonai szolgálatot 
élethivatásul választanák. 

Többek között ezért is javaslom a program 
indításának felgyorsítását. 

A második felvetésem.
Éppen az előtt, hogy felszólaltam, em-

lítette meg Lakatos tábornok úr azt, amit 
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hiátusként érzek az egész anyagban, hogy 
nem nagyon esik arról szó, hogy mi történik 
a hivatásos és szerződéses állományúakkal, 
akik valamilyen okból eltávoznak a seregből 
- mert lejár a szerződésük, vagy nyugdíjba 
mennek. Az ő visszahívásuk vagy visszatar-
tásuk - ha úgy tetszik visszavezetésük - az 
önkéntes tartalékos rendszerbe való bevo-
nással a honvédelembe, nagyon fontos dolog 
lenne. Mert azok, akik akár többféle képzé-
sen átestek, esetleg több évet, évtizedet el-
töltöttek a seregben, az a tapasztalat, az a 
rengeteg ismeret, amivel ők bírnak, az még-
iscsak sokkal jobban hasznosítható lenne a 
honvédelem területén, mint a civil életben. 
Akár olyan formában is, hogy ők lehetnének 
azoknak a kevés tapasztalattal vagy sem-
mi tapasztalattal jelentkezőknek a kiképzői 
vagy mentorai, akik ebbe a rendszerbe sze-
retnének belépni majd a későbbiek során. Én 
ennek a gondolatnak egy kicsit híját érzem 
ebben a rendszerben, de amint hallottam, 
máris lennének erre önként jelentkezők. 
Ezen a konferencián ugyan csak katonák 
vannak, de én azt hiszem, hogy ugyanez a 
rendszer – ismerve a mai közbiztonsági vi-
szonyokat – lehet, hogy a rendészeti vona-
lon is átgondolandó lenne, hiszen állandóan 
arról beszélnek, hogy kevés a rendőr, a köz-
rend fenntartására alkalmas ember. Ott nem 
lehetne önkéntes tartalékosokat kiképezni? 
Ez tényleg nem ide tartozik, de valahol egy 
kicsit mégis. 

A harmadik kérdésem, az egy költői 
kérdés, amire részben már megkaptam a 
választ, de itt az utolsó előadásban - ami a 
szünet előtt volt - többször fölvetődött ez a 
kérdés. Talán maga a dilemma is fölvető-
dött, csak nem volt egészen egyértelmű. A 
Magyar Honvédség katonái részben itthon 
vannak, részben külföldi misszióban. Most 
itthon béke van, Afganisztánban meg há-
ború. Na most akkor a Magyar Honvédség 
működésére vonatkozóan most minden eset-

ben a békeidőre vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni, vagy ha úgy tetszik háborús re-
zsimintézkedéseknek kellene hatályba lépni 
azokon a helyeken, ahol éppenséggel had-
műveleti területen teljesítenek szolgálatot?  
Én két esetre is emlékszem, a bizottságunkig 
is eljutott a hírük, hogy micsoda kálváriát 
jártak egyes parancsnokok e dilemma meg-
oldatlansága miatt. Az egyik, aki Irakban 
azoknak a kifeszített drótoknak az elvágásá-
ra, ami képes lefejezni a katonát aki kint ül 
a kocsi szélén, helyben szeretett volna egy 
eszközt készíttetni és ezért itthon majdnem 
a fejét vették. Vagy ott volt Koszovóban, 
Pristinában az a parancsnok, aki majdnem 
börtönbe jutott azért, mert a helyben találha-
tó anyagokat fölhasználta, hogy a tábor mi-
előbb megépüljön. Ez mind abból adódott, 
hogy itthon olyan szabályok szerint vonták 
őt felelősségre, ami békeidőben - legyünk 
őszinték - a hadseregen belül meglévő elég 
nehézkes, bürokratikus papírkészítési akció 
idejébe belefér, de hadműveleti területen 
valószínűleg nem. A dilemma továbbra is 
az, hogy akkor a Magyar Honvédségen be-
lül hogy lehet azt elválasztani, hogy aki 6 
hónapig, vagy akár egy évig Irakban szol-
gál, az békekatona vagy háborús katona, és 
az a parancsnok, aki ott szolgálatot teljesít a 
béke rezsim szerint kell, hogy tevékenyked-
jen, vagy aszerint, amiről én őszintén szólva 
nem is tudom, hogy létezik-e? Van a Magyar 
Honvédségben ma a nem békés missziókra 
kidolgozott „háborús rezsim”?. Ha erre nem 
tudnak most rögtön válaszolni, akkor nem 
sértődöm meg, ezt inkább csak gondolatéb-
resztőnek szántam. Köszönöm a fi gyelmet.

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  OKL. 
MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm képviselő úr. Mind véleményé-
vel, mind kérdésével úgy gondolom, hogy 
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hozzájárult a mai konferencia eredményessé-
géhez. A katonai képzésről Magyar ezredes úr 
már szólt. A másik területen valóban meg kell 
keresnünk – ahogy jeleztük - azt a kapcsola-
tot, ahol a tőlünk eltávozottak, vagy a velünk 
a jövőben szerződést kötő katonák esetében 
hatékonyabban tudjuk az önkéntes tartalékos 
rendszer igényét is kielégíteni. Itt egy előadás-
ban elhangzott, hogy van olyan ország, ahol 
kötelezően de önként vállalja valaki a plusz öt 
vagy tíz évet. Ezt majd a jogi normák kidol-
gozása során egy kellő közvélemény kutatá-
son keresztül meg kell majd néznünk. Ezen a 
területen megmondom őszintén, volt korábban 
is kutatásunk. Akkor, amikor a hadsereg feltöl-
töttsége elég nagy nehézségeket okozott, nem 
szerettük volna elriasztani az állomány azon 
részét, aki szerződéses katonai szolgálatot öt 
vagy tíz évre vállal, de nem vállal további öt 
vagy tíz önkéntes tartalékos szolgálatot. Illetve, 
amit legutoljára felvetett képviselő úr, én úgy 
gondolom, hogy az egy külön kérdés, ez az ön-
kéntes tartalékosokkal kapcsolatban is, mint a 
hivatásosokkal és szerződésesekkel is nagyon 
fontos terület. Meg kell vizsgálni valóban, hogy 
a nemzetközi missziók és annak a belső jognak 
a viszonya hogyan alakul, ennek ellátását mi-
lyen szabályozás között kell majd kialakítani a 
jövőben. Köszönöm szépen képviselő úr. 

BORSZÉKI  TIVADAR  NYÁ. 
VEZÉRŐRNAGY

MAGYAR  TARTALÉKOSOK  SZÖVETSÉGE

A l t á b o r n a g y 
úr, Elnök úr, tá-
bornok és tiszt-
urak, hölgyeim és 
uraim. Képviselő 
úrnak jelenteném, 
hogy civil szerve-
zet vezetőjeként 
veszek részt a 

konferencián és nagyon örülök, hogy a ma-
gyar tartalékos szövetséget képviselhetem 
itt. Ha jól tudom mi vagyunk az egyedüli 
ebben az országban, akik kifejezetten az 
önkéntes tartalékos rendszer kialakításával 
és minden gondjával, problémájával foglal-
kozunk és be is dolgoztunk a Honvédelmi 
Minisztérium anyagába, aminek a nagy ré-
szét el is fogadták, úgy hogy ezúton is kö-
szönöm szépen. 

2004 óta, amióta lerakták az első alapkö-
veket az önkéntes tartalékos szolgálathoz és 
most, hogy kezdtek újra életet lehelni bele, 
mi nagy erőkkel veszünk ebben részt és a mi 
nagy előnyünk az, hogy az ország minden 
területén ott vagyunk, minden megyében 
van szervezetünk. Nem biztos, hogy eléggé 
ismertek vagyunk, de minden megyében van 
szervezetünk, városokban, falvakban. Kb. 
5000 fő a létszámunk és ami a nagy dolog, 
amit én nagy dolognak tartok, hogy 35 év az 
átlag életkor. Pont azt a korosztályt célozzuk 
meg, amiről itt szó volt. Azokkal a gyenge 
anyagi eszközökkel természetesen, amivel 
rendelkezünk, de a Honvédelmi Minisztéri-
um és a Vezérkar támogatásával, amit ezúton 
is köszönünk. Szövetségünk 2001-ben ala-
kult, tehát 8 évesek vagyunk, és itt jelente-
ném a konferenciának, hogy holnap lesz egy 
8 éves záró országos küldött értekezletünk, 
ahol új elnökséget választunk és új tisztség-
viselőket itt az országban és a NATO-ban, 
azokra a helyekre, különböző beosztásokra 
amelyeket nekünk szántak. Akkor még több 
10000 képzett tartalékos ált rendelkezésre 
és behívható volt, szervezetünkben ebben 
a korai fázisban igen széleskörű bázis volt. 
Azóta megfi gyelhető, hogy apadt a létszám, 
mert jelen pillanatban a passzivitás, főleg 
a honvédelemben észrevehető. Én nem azt 
mondom, hogy teljesen elterjedt, de mi, akik 
az első árokban vagyunk és mi fogjuk föl 
ezeket az embereket, mi konzultálunk ve-
lük és most se tudunk sok mindent mondani 
nekik, csak regisztráljuk őket. Észrevettük 
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azt, hogy egyre kevesebb a jelentkező, ki 
kell menni közéjük, a legkisebb tanyaköz-
pontokba és el kell mondani, hogy tulajdon-
képpen miről van szó. Egyébként holnap 
sort kerítünk rá, hogy ennek az eszenciáját, 
amit ma itt hallottunk, tagjainknak el fogjuk 
mondani, kb. 80-90 ember lesz ott az ország 
minden területéből.

Szövetségünk a híd szerepét tölti és töl-
tötte be a honvédelem és a társadalom kö-
zött. Azzal a céllal, hogy összefogja az 
önkénteseket, akik elkötelezettek a honvé-
delem ügye iránt, legyen az hivatásos vagy 
szerződéses, vagy már leszerelt szerződéses 
és a honvédelemmel szimpatizáló állampol-
gár. Fórumot teremtünk a biztonságpolitikai 
kérdések megvitatásának, a Kormány hon-
védelmi politikájának megértetéséhez és 
elfogadtatásához. Részt vállalunk tagjaink, 
különösen az aktív szolgálatvállalásra képes 
korosztály fi zikai képességének fenntartásá-
ban és fejlesztésében. A Magyar Honvédség 
és rendvédelmi szervek sportrendezvényein 
és versenyein részt veszünk külföldön és bel-
földön egyaránt. Az ország több megyéjében 
szervezünk kifejezetten középiskoláknak, 
főiskoláknak és egyetemeknek különböző 
vetélkedőket, haditornákat ahol általában a 
honvédelmi ismeretek dominálnak. Részt 
veszünk a fi atalok honvédelmi nevelésében 
és oktatásában, a honvédelmi politika meg-
ismertetésében. Feladatokat vállalunk a ka-
tasztrófavédelmi munkálatokban, erre már 
rengeteg példa volt és vannak szerződéseink 
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság-
gal. 

Itt szeretném megjegyezni, a Honvédelmi 
Minisztériumtól több anyagot kaptunk erre, 
amit ezúton is köszönök. Regionális és helyi 
együttműködést alakítottunk ki a katonai ka-
tasztrófavédelmi és több más társadalmi szer-
vezetekkel. A Magyar Tartalékosok Szövetsége 
már több konferenciát – nem merem mondani, 
hogy tudományos – de több konferenciát rende-

zett már, ami az önkéntes tartalékosokat illeti, 
ami a missziós katonákat illeti és ezeken a kon-
ferenciákon mindig megjelentek a Honvédelmi 
Minisztérium és a Vezérkar képviselői is, ahol 
elmondták a véleményeiket. Jelentősen ismert 
a MATASZ hagyományőrző tevékenysége, ez 
szervezetünk legfőbb PR hordozója. Nemzet-
közi területeken eredményesek vagyunk. Tagjai 
vagyunk a NATO CIOR-nak. Tagjai vagyunk, 
sőt már elnökei vagyunk a GAMINGI országok 
– ez a Közép-Európai tartalékos tisztekről szól 
– szervezetnek 2 évre, ez az idén kezdődött, a 
Bali úrral erről a tárgyalásokat már lefolytattuk. 
Egyetlen egy gondunk van, hogy a NATO tar-
talékos tiszthelyetteseinek szövetsége ülésein, 
nem nagyon tudunk részt venni anyagiak hi-
ányában. Ezt már évek óta jelentjük a Honvé-
delmi Minisztériumnak, segítséget kérünk, hát 
úgy látszik ott is kevés a pénz. Több országgal 
eredményes kétoldalú kapcsolatokat folytatunk, 
csak egy pár ország: Németország, Ausztria, 
Olaszország, Csehország, Svájc, Lengyelor-
szág, Románia, Szerbia, Szlovénia. 

Befejezésül szeretném jelenteni a konfe-
renciának az önkéntes tartalékos rendszer 
kialakításának, működésének sikeréhez 
mivel tud hozzájárulni a MATASZ. Az ön-
kéntes tartalékosok toborzásával, haderő-
nek történő ajánlásával és szervezetünkben 
történő összefogással. A katonai szolgálatot 
történő előkészítéssel, illetve abból szerep-
vállalással, aktív szolgálatra készen állók 
összefogásával és bevetési képességük 
szinten tartásához való hozzájárulással. Az 
önkéntes tartalékos rendszer elfogadtatásá-
val, népszerűsítésével az ehhez kapcsolódó 
hagyomány megteremtésével és a katonai 
hagyományápolással. A feladatvállalásból 
származóan tervezhető költségvetéssel és 
elhelyezési utaltsággal elmélet képzési fel-
adatok átvételével, speciális kompetenciá-
val rendelkező tartalékosok készenlétben 
tartásáról, amiről szó volt itt az előbb. Az 
önkéntes aktívkorúak fi zikai képességének 



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA60

szinten tartásával. A haderő humánerőfor-
rás megtartó képességének fokozásával 
támogatjuk a rendelkezésnek megfelelő, 
elvárható készenléti létszám szükségletet. 
Együttműködéssel és állandó sokoldalú 
tájékoztatással elfogadtatni és megnyerni 
a munkahelyeket, a munkáltatókat, társa-
dalmi szervezeteket az önkéntes tartalékos 
rendszer támogatására. Hazai és külföldi 
szolgálatvállalás esetén a családok segíté-
se, családtámogatás tagjai érdekvédelme. 
Hazai és külföldi szolgálatvállalás esetén ez 
egy új feladat lesz, az alapszabályzatunkba 
fölvettük a misszióban szolgáló katonák ér-
dekvédelmét is. 

Nemzetközi együttműködésből adódó ta-
pasztalatok felhasználása, népszerűsítése. 
Tagjaink révén részt vennénk azon gazdálko-
dó és non profi t szervezetek feltérképezésé-
ben, akik potenciálisan számításba vehetők a 
haderő részére az önkéntes tartalékosok biz-
tosításában, illetve támogatják azok elfoga-
dását. A tapasztalatok feldolgozására évente, 
minden évben eddig is konferenciák kerülnek 
megrendezésre regionális és megyei szinte-
ken. Végezetül tisztelettel kérném a Honvé-
delmi Minisztérium és a Vezérkar, valamint 
az Összhaderőnemi Parancsnokság képvise-
lőit, hogy a MATASZ ugyan civil szervezet 
és ernyőszervezete a Honvédelmi Miniszté-
riumnak, de nagyobb részt kér az önkéntes 
tartalékos rendszer előkészítéséből és annak 
végrehajtásából. Természetesen mi ezt nem 
tudjuk megoldani, de kérünk egy nagyobb 
szeletet belőle. Köszönöm szépen.

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  
OKL.  MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm szépen Elnök úr felszólalását. Dr. 
Hülvely Lajos nyugállományú alezredes úr, kért 
felszólalást a ZMNE lehetőségei az önkéntes 
tartalékos tiszt és tiszthelyettes képzésben. 

DR.  HÜLVELY  LAJOS  
NYÁ.  ALEZREDES

ZRÍNYI  MIKLÓS  NEMZETVÉDELMI 
EGYETEM,  VÉDELEM-IGAZGATÁSI  

TANSZÉK  VEZETŐJE

Köszönöm szé-
pen a meghívást. 
Hülvely Lajos 
vagyok a ZMNE 
Védelmi Igazga-
tási tanszék ve-
zetője vagyok. 
Korábban, még 
az őskorban azok 
közé az idősebbek 
közé tartozom, 

aki látott egyben 4000 tartalékost mozgósí-
tás során és felelős volt 20000 tartalékos le-
biztosításáért. Ez még abban az időben volt, 
amikor a honvédelem rendszerének voltak 
tartalékai, tehát volt rendőri tartalék is, volt 
tűzoltó tartalék is, polgárvédelmi alegységek 
is voltak vagy egységek. Én most kérdést 
tettem föl magamnak. Azt a kérdést, egyál-
talán jót oktatok én? Én úgy tudom, hogy a 
Magyar Honvédségnek egy egységes szemé-
lyi kiegészítési rendszere van. És most úgy 
beszélünk egy rendszerről, mint ha az nem 
lenne része a Magyar Honvédségnek. Bi-
zony, meg kell mondani, hogy van egy aktív 
állomány, van egy részben aktív állomány, 
ez a lehetséges önkéntes tartalékos, és van 
egy olyan tartalék állomány, ami minősített 
esetben kerül elő, ezt hívják hadkötelesnek. 
Tehát mindenképpen én azt szeretném, ha 
megfogalmazódna, hogy az önkéntes tarta-
lékos állomány az elsőfokú tartaléka a béke-
hiánynak. Tehát a kiegészítés ebből a tarta-
lékból kell, hogy megvalósuljon. Egyébként 
minek? Minősített esetben akarjuk igénybe 
venni? Minősített esetben majd jön be a had-
köteles. Ha lesz normális nyilvántartásunk, 
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ha visszahozzuk azt a nyilvántartási rend-
szert, ami korábban volt, mert csak az adatok 
begyűjtése 3-4 hónapot vesz igénybe. Tehát 
amikor arról beszélünk, hogy rendszerben, 
akkor a rendszer minden elemét tessék meg-
vizsgálni, megfelelően kutatni, elemezni és 
hozzárakni, hogy mit is akarunk. 

Olvasom a 2008-as jelentésben, hogy 3800 
fő a feltölthető és a meglévő közötti különb-
ség. És mennyi a rendszeresített? Ennél egy 
kicsit több. Mennyi a háborús? Még több. 
Akkor mennyi a hiányunk? 4000 + „n”. Erre 
lesz 4000 fő önkéntes tartalékos 10 éven be-
lül. 1100 fő a tiszti hiány. Az egyetem jelen-
leg 50 főt bocsát ki évente. 20 év múlva lesz 
feltöltve a feltölthető létszám. Nem a rend-
szeresített és nem is a háborús. Miből lehetne 
tartalékot képezni? Abból lehetne tartalékot 
képezni, hogy nem 25 főt kell beiskolázni – 
véleményem szerint katonai vezetői szakra 
– hanem 100 főt. négy év múlva megtudom, 
hogy mennyit tudok beosztásba helyezni, 
mert lesz hozzávaló, a maradékot pedig úgy 
hívják, hogy önkéntes tartalékos tiszt. És ez 
egyen szilárd tiszt lesz, vagy közel egyen szi-
lárd. 

Még egy másik lehetőség, amit az egye-
temen meg lehet csinálni. 600 fő civil hall-
gatónk van, aki a védelmi igazgatásban, a 
biztonság és védelempolitikában, bizton-
ság technikában költségtérítéses képzésben 
vesz részt. Hogyan lehet ezeket motiválni? 
Együtt nőnek föl különben a katonai veze-
tőkkel. Hogyan lehet motiválni, Költségtérí-
tés 130 000 Ft. Mennyit akarunk fi zetni egy 
önkéntes tartalékos legénynek? Ugyanennyit 
+ még 30%, pénzügyesek ezt jobban tudják, 
hogy milyen hozadéka van, viszont ez ugye 
el lehet számolni költségként. Én kiszámol-
tam 40 főre, ha jövőre beindulna 8 millió 
forint lenne, hogy a 40 főt megtámogatnánk 
egy évben 100 000 forinttal. A hozzá csa-
pódó 200 óra elmélet és 200 óra gyakorlat 
kvázi 4 millió forintba kerül. 40 fő kiképzé-

se, felkészítése önkéntes tartalékos tiszthe-
lyettesnek elsősorban a Bsc-sek közül, tehát 
akik 3 évig vannak kerülne durván 24 millió 
forintba a 2 év alatt. A kiválogatás módján 
már gondolkodtunk. A 600 főből 60%-a már 
most jelentkezne erre a képzésre és vállalná 
az önkéntes tartalékos szolgálatot és két év 
múlva kikerül 2002-ben akkor, ahogy a Ma-
gyar Honvédség igénye óhajtja hat hónapos 
szolgálatra beosztásba lehet helyezni, és ott 
a gyakorlati képzést számára meg lehet adni. 
Nem azt mondom, hogy egyen szilárd lesz a 
négy éves katonai képzéssel, de közel egyen 
szilárd lesz és a társadalom minden szeg-
mensét képviseli, viszi a hírünket az ország-
ban és toboroz saját magának utánpótlást. 
Az Msc képzésben pedig folytathatnánk 2 
éven keresztül a tisztképzést, ahol magasabb 
elméletet, magasabb gyakorlatot kapna. Te-
hát az már tisztképzés lenne, Bsc-ben pedig 
tiszthelyettes képzés. Ez az egyik legolcsóbb 
megoldása annak, hogy az önkéntes tartalé-
kos rendszerben, illetve a személyi kiegészí-
tés rendszerében az önkéntes tartalékos állo-
mány kialakításához a legkézenfekvőbb se-
gítséget tudnánk adni. Tehát két oldala van, 
egyik növelné a létszámot. Most előfordul 
az, hogy 1800 órát tartunk egy embernek, 
egy hallgatónak. Van olyan, hogy kettőnek, 
ez a vegyvédelmi. Most kettő, és 1800 órát 
tartunk, óradíj 3600 forint. Ha most húszan 
ülnének be mennyivel jobb lenne. Osztódna 
az összeg, az egy főre eső. 

A másik kérdés. Képviselő úrnak sze-
retném felhívni fi gyelmét a seregszemlé-
ben megjelent cikkel kapcsolatban. Én 10 
évvel ezelőtt – tudom, hogy nem szereti 
senki a Nostradamus-okat, de a visszabiz-
tosításokról már szóltam- és ott a táblá-
zatban szerepel, hogy 5000 körül kellene 
járni az önkéntes tartalékosoknak, hogy 
ha az megvalósult volna, de hát a volnáról 
nem illik beszélni. Ami a rendszert illeti, 
ugye én mint oktató ragaszkodom, hogy a 
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rendes terminológiát használjuk. Nagyon 
nem szeretem, ha ez jogszabályba visz-
szaköszön. Ha a sorkatonai szolgálati időt 
összekeverjük a hadkötelezettséggel az-
zal probléma van. Ha azt mondjuk, hogy 
a sorkatonai szolgálatot felfüggesztettük, 
ez sem teljes, mert a sorkatonai szolgálat 
a szolgálati kötelezettségben egy elem. Ak-
kor ugye a tartalékosokat be lehet hívni, ha 
a sorkatonát fölfüggesztettem? Akkor be-
hívhatom, a potenciálist is behívhatom, a 
polgári szolgálatosokat is behívhatom? Be. 
De szerencsére nem, mert a hadkötelezett-
séget függesztették fel. Abba a szerencsét-
lenségben, hogy a megjelenési, bejelentési, 
adatszolgáltatási és minden egyéb kötele-
zettséget sikerült eltörölni és most nincsen 
nyilvántartásunk. Minősített esetben nem 
tudjuk olyan könnyedén visszaállítani a 
rendszert, mert a toborzóirodák és érdekvé-
delmi irodák, bocsánat, nem képesek erre 
a feladatra, mert állományukban lecsök-
kentek. Ezt az állományt is képes a ZMNE 
kiképezni, ha úgy tetszik a védelmi igaz-
gatási hallgatók köréből, adva egy katonai 
igazgatási specializációt. Nagyon szépen 
köszönöm, nem húzom az időt. 

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ 
OKL.  MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm szépen a hozzászólást. Ha még 
más hozzászóló gondolkodik, addig két apró 
reakciót csak. Létszámokat illetően nem sze-
retném, ha úgy menne el valaki, hogy igazán 
megkavarodna a feje a létszámban. Jelen 
pillanatban a Magyar Honvédség 24 950 fős 
rendszeresített létszáma feltölthető. Ennek 
egyetlen korlátja van csak, a tárca részére 
mindenkor biztosított költségvetési létszám, 
amelyet nem a szakmai vezetés határoz meg, 
hanem a mindenkori költségvetési törvény. 
Tehát elméletileg és én remélem, hogy egy 

gazdasági helyzet, amikor olyan lesz egy or-
szág, mely Kormánydöntéssel mind a 24 950 
státusz feltölthető, amelynek jelentős része 
valóban egy része most nem feltöltött. A rea-
gálás másik részére megkérem moderátorként 
Dr. Kádár Pál ezredes urat. 

DR.  KÁDÁR  PÁL  EZREDES
HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM,  TERVE-
ZÉSI  ÉS  KOORDINÁCIÓS  FŐOSZTÁLY, 

FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

Tisztelt kon-
ferencia. Né-
hány elhang-
zott felvetéssel 
kapcsolatosan 
szeretnék rea-
gálni. Elhang-
zott Hülvely 
tanár úr részé-
ről a békehiány 
alapvető pótlá-
sának eszköze 
kellene, hogy 

legyen, illetve bázisa az önkéntes tartalékos 
rendszernek a hozadéka. A tárca azért nem 
osztja teljes mértékben ezt a véleményt, mert 
a jogi kereteink korlátoznak bennünket, maga 
a szolgálat jellege olyan, ami ezt nem teszi 
lehetővé. Rendszerszerűen nem tudok épí-
teni egy a fennálló, békére is szükséges, és 
megjelenő hiány pótlására is alkalmas erőt, 
mindezt egy olyan szolgálati viszonyra ala-
pozva, egy olyan speciális szolgálatteljesítési 
formára, amikor 3 évente mindösszesen 6 hó-
nap igénybevételre van lehetőségem, plusz a 
kiképzésnek az időszaka. Tehát rendszersze-
rűen semmiképpen nem elképzelhető ez. Az 
elől természetesen sem a katonai vezetés, sem 
pedig a közigazgatásban dolgozó, kidolgozó 
kollégáim nem zárkóznak el, hogy a felvetés 
logikus, természetesen igénybe vehető ez az 
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erő időlegesen ezeket a problémákat, hogy 
úgy mondjam kezelni. Tehát, ha az 5-ös dan-
dárnál egy súlyos járványos megbetegedés 
van, akkor a kapuügyeletestől akár a hadmű-
veleti ügyeletesig a megfelelően felkészített 
önkéntes tartalékosnak képesnek kell ellátni a 
feladatot. Azonban ezt már egy most meglévő 
nem kevés, illetve nem alacsony létszámú hi-
ánynak a rendszerszerű kezelésére fordítani, 
azt gondolom, hogy az mindenképpen téves 
irány lenne. Hiszen akkor a békeképességein-
ket a rendszeresített képességeinket kellene, 
hogy gyengítsük.

Elhangzott az is tanár úr részéről, hogy 
a Magyar Honvédség kiegészítési rendsze-
re egységes és, hogy természetesen ennek az 
egyik eleme csak az önkéntes tartalékos rend-
szer. Ezt nem vitatja, azt hiszem az itt ülők 
közül senki. Azt azonban elkívánom mondani, 
hogy itt a konferencián, és ahogy az előadá-
sokból talán ezt lehetett is érezni egy kicsit 
magasabbra próbáltuk a periszkópunkat emel-
ni és nem csak kifejezetten az önkéntes tartalé-
kos szolgálat teljesítéséről kívántunk beszélni, 
illetve a behívhatóságáról, alkalmazhatósá-
gáról, igénybevételéről, hanem a kapcsolódó 
összes többi rendszerelemről. Tehát maga a 
szolgálatteljesítés az egy nagyon fontos elem 
az önkéntes tartalékosnak, de én óva intek at-
tól mindenkit, hogy katonaként azt gondolja, 
hogy ennyiből áll az önkéntes tartalékos rend-
szer. Tehát nagyon-nagyon bonyolult, mással 
összefonódó szálai vannak ennek, hiszen mai 
nap ezért küzdünk, pont ezért nem működik 
a rendszer. Gyakorlatilag a katonai igény ed-
dig is megvolt, megfogalmazódott. Ahogy 
elhangzott, illetve ahogy különböző szakmai 
cikkekből ez látható, vagy aki a témának egy 
kicsit mélyebben utána olvasott láthatta, hogy 
a Honvéd Vezérkar főnökének egy intézkedé-
se már 2001-ben, 2002-ben megcélzott egy 
mintegy 6000 fős létszám elérésére vonatkozó 
feladatszabást, ez azonban nem teljesült. És itt 
is az mutatkozik, hogy katonaigény megjelent, 

azonban nagyon sok olyan szegmens van, ami-
vel nap mint nap nekünk a bizottságban meg 
kell küzdenünk, aminek egyszerűen utána kell 
menni. Létezett ez az igény a Vezérkar részéről 
6000 fő, de vajon volt-e mögötte igényszám-
vetés, műveleti igényszámvetés? Ma már van 
a 4000 fő mögött.

A feltöltéssel kapcsolatban. A 6000 fő 
feltöltésének annak idején a megcélzott üte-
mezése 500-500, 1000-1000-1000 stb. tar-
talmazta évekre bontva. Egy dolog azonban 
kimaradt ebből a fantasztikusan előre elha-
tározott vonulatból, a legelső lépés. Az Or-
szággyűlés nem adott erre felhatalmazást. és 
ennek hiányában, tehát ha rendszerként, nem 
komplexen kezeljük ezt a problémakört, ak-
kor ebből a rendszerből második nekifutásra 
sem lesz semmi. 

Tehát én nagyon kérnék mindenkit, hogy 
amikor visszamennek az alakulatokhoz, il-
letve a szervezetekhez, minisztériumokhoz 
ez után a konferencia után, akkor vigyék el 
azt a lángot, hogy jóval többről van itt szó, 
mint pusztán csak is kizárólag néhány ember-
ről, aki szeretne bejönni katonának. Nagyon-
nagyon sok pillére kell, hogy legyen ennek 
a rendszernek és az egyik alapvető, amit a 
tábornok úr már említett a munkáltatói kom-
penzációs rendszer.

Következő gondolat: a minősített idő-
szakban vajon van-e szükségünk önkéntes 
tartalékosra? Amikor ezt a koncepciót ki-
alakítottuk, az első lépés egyébként az volt, 
hogy Kladek ezredes úrnak elővettük a so-
kat hivatkozott doktoriját, ami valóban egy 
értékes és hasznos munka. Aki olvashatta 
a felülvizsgálatról szóló nem nyilvános je-
lentésünket, beosztásából adódóan az több 
részben felismerhette az ő tollából származó 
gondolatokat. Ezek a gondolatok valamilyen 
tudományos gondolatmeneten alapulnak. Mi 
a felkutatott szakirodalom egészét feldol-
goztuk. Ez több ezer oldalt jelent haza és 
külföldi szakirodalmat is. Gyakorlatilag nem 
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gondolom, hogy a teremben ül olyan valaki, 
aki az önkéntes tartalékos rendszerről valaha 
írt, hogy azt az én kollégáim nem dolgozták 
volna fel. Ebből az egészből kiindulva jutot-
tunk egy olyan szintézisre, hogy az önkéntes 
tartalékosokkal kapcsolatosan három irányt 
fogalmaztunk meg, ahol igazából ténylege-
sen használni tudjuk ezeket a katona leendő 
társainkat. 

Az első, ez a békehiányoknak az időleges, 
hangsúlyozom időleges és nem rendszersze-
rű kezelése, valamint az olyan békejellegű 
feladatoknak az ellátása, amire ma nem ké-
szülhetünk. Tehát nem szükséges nekem ál-
landóan itt tartanom a katonáimat azért, hogy 
ha mondjuk egy időszakosan megnövekedett 
létszámproblémát kezeljek. Gondolhatunk 
itt egy árvízi védekezésre, vagy az általam 
előbb említett járványhelyzetre. Ez volt az 
első alapvetés. 

A második alapvetés, ami nagyon-nagyon 
fontos és egy új alkotmányos helyzet a meg-
előző védelmi helyzetnek az időszaka. Ez az 
az időszak, amikor a hadkötelezettséget, én 
nem azt mondom, hogy vissza kell állítani, 
mert igazából újra be kell vezetni. Tehát na-
gyon-nagyon összetett szabályozó rendszer-
nek kell e mögött lennie és ehhez bizony a 
katonai oldalról egy olyan kiképzési poten-
ciával kell rendelkeznünk, amivel ma nem 
vagyok benne biztos, hogy rendelkezünk. Ha 
majdani háborús hadrendünket nevezzük így, 
felkívánjuk tölteni, az jó néhány tízezer ember 
kiképzését jelenti. Erre a mai állományunk a 
meglévő erőivel, kiképzési kapacitásával jól 
tudjuk nem alkalmas ebben a formájában. Al-
kalmas, meghatározott időn belül. Az az idő 
viszont valószínűleg kevés lesz. Itt is van egy 
lehetőség az önkéntes tartalékos rendszerben. 
Azok a katona kollégáink, akik megfelelő 
felkészültséget szereznek akár csak egy-egy 
témakör oktatásában, mondjuk egy alapki-
képzés kapcsán, azt begyakorolja és annak 
szakértőjévé válik. Ebből olyan modulokat 

lehet kialakítani, ez csak egy példa, amivel a 
majdani hadköteleseket fel lehet készíteni a 
feladataikra. De lehetne ezt még fokozni, de 
nem kívánok további részleteket elmondani. 

És az utolsó, az pedig maga a minősített 
időszaki működés. Minősített időszakban pon-
tosan a létszámokból eredően ma még azért 
talán csak a hadműveleti főosztály és a közvet-
len vezérkari tervező szervek tudják, hogyan 
is képzelik el az „M” hadrendet, amelyet ha jól 
tudom, de Vezérőrnagy úr bizonyára megerő-
sít, a napokban hagynak majd jóvá, legalább 
is az ehhez kapcsolódó állománytáblákat. 
Gyakorlatilag ezekben is már ki fog derülni 
az, hogy milyen kollégáinknak szánnak vezető 
szerepet, avagy végrehajtói szintű katonai fel-
adatokat. Erre is fel lehet készíteni az önkén-
tes tartalékost és akkor nem az utcáról éppen 
hadkötelezettség alapján beeső, bár lelkes és 
elhivatott fi atal kerül abba a helyzetbe, hogy 
vezessen. Tehát egy katonai szervezetnek a 
működését és ugye az egységekből épülnek föl 
az egészek, ez a saját túlélő képességünket és 
hatékonyságunkat befolyásolja. 

Önkéntes tartalékosok képzésével, tiszt-
képzéssel kapcsolatos gondolat. Tanár úr 
annyiban tökéletesen eltalálta magának a 
Zrínyinek is a mondanivalóját, hiszen az 
egyetemnek a hivatalos álláspontja ezzel 
kapcsolatban az, hogy a Zrínyi valóban bá-
zisa lesz vagy lehet annak a képzési prog-
ramnak, amely a tartalékos tisztképzéshez 
kapcsolódik. Azt azonban látni kell, hogy 
ezeket a programokat ki kell dolgozni. Ma 
egy kicsit más a közjogi helyzet, mint annak 
idején a katonai akadémia időszakában. Az 
egyetemi autonómia az egy nagyon komoly 
lehetőség és egyben korlát. Korlát a tárcá-
nak, hiszen fenntartói irányítást, felügyeletet 
láthat el a tárca vezetése, egyben lehetőség 
az egyetemnek, hogy önállóan kidolgozza 
ezeket a dolgokat. Úgy, hogy természetesen 
a tárca nyitott erre és ezt mi mindenképpen 
szeretettel fogadjuk
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DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ 
OKL.  MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm szépen. Homola Csaba úr az 
OGY Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsá-
ga részéről kívánt hozzászólni. 

HOMOLA  CSABA  NYÁ.  
DANDÁRTÁBORNOK

ORSZÁGGYŰLÉS  HONVÉDELMI  ÉS 
RENDÉSZETI  BIZOTTSÁG,  TITKÁR

K é p v i s e l ő 
úr, Altábornagy 
úr, tábornok és 
tiszturak, höl-
gyeim és uraim. 
Nagyon rövid 
leszek. Ez egy 
csodálatos kon-
ferencia volt. 
Hosszú évek 
óta az OGY 
H o n v é d e l m i 

Bizottsága szakértőjeként képviselő urakkal 
nagyon sokat beszéltünk az önkéntes tartalé-
kos képzésről, és mielőtt Simicskó elnök úr 
eltávozott én javaslatot tettem számára, hogy 
ha teheti akkor az OGY következő ülésnapján 
hétfőn vagy kedden napirend előtti hozzászó-
lásában tájékoztassa a Magyar Országgyűlést 
arról, hogy volt ez a konferencia és miután 
több százezerre tehető azoknak az emberek-
nek a száma, akik televízión keresztül fi gye-
lemmel kísérik az OGY munkáját úgy gon-
dolom, hogy több százezer emberhez eljuthat 
ez az információ, hiszen az, hogy mi most 
üléseztünk és ez a konferencia csodálatos volt 
egy kicsit túlléptünk ennek a konferenciának 
a keretén és úgy gondolom, ha csak impulzust 
adunk több százezer embernek azzal, hogy a 

nagymama mondja az unokájának akkor már 
megérte, hogy Simicskó elnök úr ezt fölvál-
lalta és örömmel tesz eleget ennek a kérésem-
nek. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt 
vehettem a konferencián, csodálatos volt. 

Köszönöm szépen. 

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  
OKL. MK.  VEZÉRŐRNAGY

Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólá-
sa? Ketten is jelentkeztek. Parancsoljál….azt 
hiszem ebből vita nem keletkezik közöttünk 
Sándor akkor tiéd a szó.

TÓTH  SÁNDOR  
NYÁ.  EZREDES

MH  ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOK-
SÁG,  TUDOMÁNYOS  TANÁCSADÓ

Köszönöm 
szépen tisz-
telt hölgye-
im és uraim, 
tábornok és 
tiszturak. Há-
rom kérdést 
szeretnék rö-
viden érinte-
ni. Az egy az, 
hogy hogyan 
értelmezzük a 

békehiányt? Van olyan, hogy „M” hadrend, 
békehadrend, békében feltölthető és békében 
meglévő. Tehát az értelmezésemben a bé-
kehiány az 3 szám. E közül melyik az, amit 
értelmezünk ebben a változatban, amikor 
arról beszélünk, hogy a békehiány feltölté-
sére kívánjuk használni? Itt ami elhangzott 
az egyetem részéről. Ugyanezzel kapcsolat-
ban ugyanez a problémám akkor is, amikor 
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a békehiány az nem úgy keletkezik, hogy a 
hadrendhez hasonlítom….úgy hogy a feltölt-
hetőhöz. Mert a feltölthetőhöz is van óriási 
békehiány, és ennek a pótlására nem hiszem, 
hogy ez a rendszer önmagában alkalmas. 
Arra alkalmas, hogy az egész békehiányt va-
lamilyen formában kezelje,de ezt a jövőben 
ki kellene dolgozni. Tehát nem hiszem, hogy 
ezen a konferencián erre végleges álláspontra 
lehet jutni. 

A másik kérdés, amiről véleményt sze-
retnék nyilvánítani az a társadalmi intéz-
ményrendszernek a hozzáállása. Tehát én 
nem értek egyet azokkal, akik azt hang-
súlyozzák, hogy a mostani, azaz a per mai 
vagy a jövő évi költségvetésre vagy egyébre 
hivatkoznak. Ugyanis itt egy össznemzeti 
cél érdekében nem a mából kell kiindulni, 
hanem a jövőbeni célokból. És pontosan a 
társadalmi intézmény biztosítja azt, hogy 
ez a társadalmi cél ez teljesíthető legyen. 
Tehát ne legyünk, ne kössük be magunkat 
fordítva. Van egy törvény, van egy OGY 
határozat, egy Korm. rendelet és a társadal-
mi intézménynek ez a dolga, ez a feladata, 
ezzel bízták meg, hogy tessenek ezt biz-
tosítani. Én, mint magyar állampolgár így 
gondolkodnék. 

A harmadik az a felkészítés, kiképzés 
problémája. Ha azt látjuk, hogy a Magyar 
Honvédség jelenlegi képzési rendszere ret-
tentő bonyolult és erőforrásokkal kegyetlen 
módon alultáplált, akkor az első dolog, amit 
azt hiszem, hogy Altábornagy úr már szólt er-
ről, hogy a rendszert egy kicsit korszerűsíteni 
kell, a másik pedig, hogy meg kell lökni egy 
kicsit erőforrásokkal. A szerkesztőknek a jö-
vőben, meg a kidolgozóknak én azt tartanám, 
hogy erre a kettőre koncentráljanak meg a 
felkészítés szempontjából. Hogyan kell jövő 
szempontjából korszerűsíteni a rendszert és 
hogyan ….az erőforrásokat? És nem pénzt 
meg paripát értek alatta, hanem embert is. 
Köszönöm szépen.

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  OKL. 
MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm szépen a hozzászólást, Görög 
István ezredes úr kért szót. 

GÖRÖG  ISTVÁN  EZREDES
MH  ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOK-

SÁG,  FŐREFERENS

Képviselő úr, 
Altábornagy úr, 
tábornok és tiszt-
urak, tisztelt kon-
ferencia. Görög 
István ezredes va-
gyok az ÖHP pa-
rancsnokának tár-
sadalmi kapcsola-
tok főreferense és 
FBI mivoltomból 
is konferencia 
résztvevőjeként 

elsősorban erre a kérdésre szeretnék vissza-
térni, illetve ráerősíteni. A társadalmi támoga-
tás során mai konferencián is számos esetben 
visszatértünk, hogy az egy össztársadalmi 
kérdés. Hiszen alkotmányos kötelezettség tel-
jesítéséről van szó, hogy ha ebből a kérdésből 
indulunk ki, akkor a honvédség és a honvé-
delem direkt hatásmechanizmusát elsősorban 
azokon az intézményrendszereken keresztül 
tudjuk végrehajtani amink van. Tehát magán 
az alakulatokon keresztül tudunk sugározni, 
illetve azokon az oktatási és egyéb intézmé-
nyeken keresztül, amiről Magyar ezredes 
úr is beszámolt. Ugyanakkor, ha ránézünk 
a térképre, akkor tisztán lehet látni, hogy az 
ország 19 megyéjéből és Budapestet is bele-
véve összességében kb. 9 megyében lényegé-
ben egy pár fős katona jelenlét van. S lénye-
gében ország részek vannak katonátlanítva, 
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ha így tetszik, tehát, hogy ha a hadsereg vállal 
magára direkt hatásmechanizmusokat, akkor 
óhatatlanul ezekkel az országrészekkel, mint 
ha nem is számolna. Most beszélünk önkén-
tes tartalékos rendszerről, aminél természete-
sen jogosan felvetődik a kérdés, hogy vajon 
akkor választhat-e pl. nagykanizsai, zalaeger-
szegi vagy nagyatádi ember is adott esetben 
arra, vagy mondjam azt Szabolcs megyei és 
még sorolhatnám a megyéket, ahol nincs ala-
kulatunk, hogy ők is szeretnének csatlakozni 
és részt venni az ország védelmében. 

A második kérdésem, amiről szeretnék 
szólni és a komplexitását érzékeltetni, hogy 
nagyon sok olyan terület van, ahol viszont 
indirekt módon igen is lehetne hatást gyako-
rolni azokon a területeken is, amit a Magyar 
ezredes úr kifejtett, hogy nagyon nagy az el-
lenállás. Gondolok itt elsősorban az általános 
iskolák térségére és akkor itt erre pár fehér-
vári példát mondanék. Ugyanazt erősíteném 
meg, mint amit a Magyar úr is elmondott. 
Nagyon rögzített a tanterv, nagyon beszűkí-
tett az igazgatók mozgástere is, és nem biz-
tos, hogy az önkormányzatok jó szándékán 
múlik sok esetben az, hogy mit engednek 
mit nem, hanem nagyon kemények a kor-
látok. Ugyanakkor én elmondom, hogy az 
elmúlt időszakban az ÖHP parancsnokának 
intézkedésének megfelelően pl. feldolgoztuk 
Székesfehérvár helyőrség katonatörténetét. 
Feldolgoztuk annak 160 évéről szóló kiál-
lítást, amit az összes oktatási intézménybe 
hétről hétre egy-egy hétre elvittünk és spon-
tán kialakítottunk, ha máshol nem a nagyszü-
netben egy honvédelmi érintettséget. Mi volt 
az értelme? Az, hogy a fi atalok legalább arra 
odafi gyeltek, hogy ahol ők laknak, az ő szü-
leiknek, nagyszüleiknek közvetlen kapcsola-
ta volt a honvédséggel, ők „alkották magát 
a honvédséget”. Őnekik már ilyen tevékeny-
ségben nem kell részt venniük, de elgondol-
kodtak azon, hogy mi van abban az esetben, 
hogy ha mégis. Hasonló tapasztalataink van-

nak középiskolákban, ahol nagyon direktben 
meg is fogalmazódik az, hogy és fehérváron 
is, hogy hallottak pl. erről a honvédelmi ok-
tatási lehetőségről, hogy ők is szeretnének 
bekapcsolódni és viszonylag keveset tudnak 
róla, tehát azért javaslom, hogy időben ebbe 
a városba is ide lehetne jönni. 

Következő, az alakulatunk pl. az elmúlt 
időszakban létrehozott egy helyőrség történe-
ti emlékgyűjteményt, amelyiket a helyőrség-
parancsnok és a polgármester megállapodása 
értelmében kölcsönösen látogathatnak szaba-
don az iskolák, illetve a város polgárai. Ennek 
népszerűsége mutatja számunkra azt, hogy 
van a társadalomban érdeklődés a honvéde-
lem kérdése iránt és van fogékonyság erre. A 
másik, ami nagyon érdekes tapasztalat, hogy 
ez nem korosztályfüggő.

A következő, amiben együttműködést 
szeretnék javasolni. A Pákozdi Katonai 
Emlékhellyel kapcsolatos. Ott egy nagyon 
nagy ívű fejlesztés valósul meg éppen a 
napokban. Ott lényegében egy 400 m²-es 
területen megépítésre kerül a ma honvéd-
ségét bemutató ház, ami ha úgy tetszik egy 
ilyen katona suli. Mi ezt a honvédelem is-
kolájában hívtuk, de most értesültem én is 
arról, hogy van egy másik megnevezés is, 
illetve lehetőség. És hagy hívjam fel arra 
a fi gyelmet, hogy pl. Zánka, amelyik egy 
kiváló ifjúsági és sportközpont, ahol az 
összhaderőnemi parancsnok úr és a zánkai 
ifjúsági és sportcentrum kht. igazgatója 
megállapodása értelmében nyitni szeretnénk 
évi 50000 spontán, hogy ha úgy tetszik. Mit 
szeretnénk kérni? Azt, és ebben szeretnénk, 
ha együttműködést ki lehetne alakítani, 
hogy ebben az indirekt formában nem fe-
lejtsék ki az alkotók, és hogy ha lehetséges, 
akkor keressük meg azokat a lehetőségeket, 
hogy hogyan lehetne ezeket tartalommal 
megtölteni. Akkor itt hagy mondjam meg a 
zánkai kht. igazgatójának azt a javaslatát, 
hogy egy ilyen konferenciát szervezzünk a 



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA68

következő évben, ami elsősorban az ifjúság, 
elsősorban az általános iskolai honvédelmi 
nevelést, oktatást, illetve ezt a hazafi as ne-
velésnek a továbbfejlesztését boncolgatná. 
Ők felajánlották ehhez az infrastrukturális 
hátteret és egyéb támogatási lehetőségeket 
is. Köszönöm a fi gyelmet.

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  OKL. 
MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm szépen a hozzászólást. 
Több alkalommal is megszólították az 
Összhaderőnemi Parancsnokságot, így Benkő 
altábornagy úrnak megadnám a szót. 

BENKŐ  TIBOR 
ALTÁBORNAGY 

Képviselő úr, szakállamtitkár úr, tábor-
nok és tiszturak, hölgyeim és uraim. Valóban 
több kérdés hangzott el, amelyre egyrészt 
úgy gondolom, hogy választ kell, hogy adjak, 
másrészt pedig szeretnék csatlakozni a Görög 
ezredes úr által elmondottakhoz is. 

Először is képviselő úr említette a tartalé-
kos katonai szolgálatot. A szerződéses kato-
nák, amikor kiválnak a rendszerből, önkén-
tes tartalékos szolgálatba léphetnének. Még 
2008-ban az ÖHP-n kidolgoztuk ennek egy 
lehetséges elgondolását. Ebben az évben a 
HM TKF vezetésével kialakítottuk azt az el-
gondolást, hogy igen, akik letöltötték a szer-
ződéses szolgálati viszonyukat, megkapták 
azt a katonai felkészítést, kiképzést, amire 
szükségünk lehet a jövőben: ők akár – mint 
rekonverziós formában is – hasznos tagjai 
lehetnek nem csak a társadalomnak, mert el-
helyezkedésük biztosított, hanem bizonyos 
értelemben visszafoglalkoztatásuk is, mint 
önkéntes tartalékosok biztosítottak lehetnek. 
Ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ha 

sikerül megvalósítanunk, ennek is megvan a 
javadalmazási rendszere, tehát ehhez is kell, 
hogy milyen formában tudjuk dotálni és ezért 
fontos az, amiről szóltam, az össztársadalmi 
felfogásos kérdés ügyének rendezése.

A másik kérdés, ami felmerült: – én na-
gyon örülök ennek a kérdésnek – csak bíz-
tatni tudom a képviselő urat, hogy képviselő 
társaival együtt küzdjenek ennek érdekében, 
hogy most, akkor amikor a Magyar Honvéd-
ség békekiképzést folytat, békefelkészítésre, 
békefelszerelésre, békeellátásra vagy adott 
esetben háborús felszerelés, ellátás biztosítá-
sára van szükség. Hiszen ez azért kulcsfon-
tosságú kérdés, mert valóban Afganisztánban 
háború folyik. Mondhat bárki, bármit, ott 
háború van, nagyon komoly háború. Egy há-
borús feladat végrehajtás pedig megköveteli a 
háborús anyagellátást, az utánpótlást és egyéb 
más kérdést is. Ez pedig napjainkban a béke 
rendszer, ami itthon működik, a közbeszerzé-
si eljárások rendszere, illetve más egyéb jog-
szabály, ezt egyáltalán nem támogatja. Úgy, 
hogy én örülök ennek a felvetésnek. Mi csak 
örülnénk, ha ebben lenne előrelépés és azért 
kértem, hogy képviselőtársaival együtt pró-
báljanak ennek érdekében tenni valamit. 

Borszéki tábornok úr köszönöm a felaján-
lást, a megkeresést. Mi igen is számítunk a 
MATASZ-ra, minden tagjára, a kidolgozás 
időszakában is, a javaslatok az ötletek beké-
résénél is. Beszéltünk arról, hogy konkrét fel-
adat végrehajtás esetén is számításba jöhetnek 
a tagok. Ezt is csak támogatni tudom.  

Görög ezredes úr által elmondottakat, a 
felvetést megköszönöm. Én szeretném kérni 
a jelenlévőket is, aki ebben tud támogatni, te-
gye meg. Nagyon jó a katona suli program, 
szükség van rá és itt Székesfehérváron is meg-
kezdtük ennek kiépítését, megteremtését ak-
kor is, ha második körben, második ütemben 
érintett a város. Ugyanakkor azt is nagyon jól 
látjuk, és úgy gondolom, hogy Önöknek ezzel 
egyáltalán nem mondok újat: valahol a fi ata-
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lok körében kell kezdeni a hazaszeretetre ne-
velést, a honvédség iránti elkötelezettség erő-
sítését. Tehát nekünk Zánka, és természetesen 
Pákozd, kiemelt helyszín kell, hogy legyen, 
mert ott rengeteg fi atal fordul meg. Ha sikerül 
megnyerni a fi atalokat kísérő pedagógusokat, 
szülőket, ha őket sikerül megnyerni ügyünk 
érdekében, hogy a honvédelem kérdése való-
ban legyen össztársadalmi kérdés, akkor már 
nagyon sokat tettünk. 

Én, mint ennek a tudományos konferenciá-
nak helyet adó szervezet vezetője, mint házigaz-
da is, szeretném megköszönni mindenkinek a 
részvételt. Köszönöm a türelmüket, köszönöm 
az előadásukat, az értékes hozzászólásokat és, 
mint az új tudományos műhely, tudományos 
kutatóhely címet elnyert szervezet vezetője is 
én bíztatok mindenki legközelebb is tudomá-
nyos konferencia megtartására. Hiszen az itt 
felvetődött kérdések nagyon sok nyitott terü-
letet hagytak, amellyel igen is foglalkoznunk 
kell és ki kell dolgoznunk egy elgondolást egy 
elképzelést, amit a jövőben a honvédelem ér-
dekében meg kell valósítanunk. 

Köszönöm szépen a fi gyelmet.

DR.  LAKATOS  LÁSZLÓ  OKL. 
MK.  VEZÉRŐRNAGY

Köszönöm szépen Altábornagy úr. A kon-
ferencia zárszavának előadására szeretném 
felkérni miniszter úr képviseletében Dr. Jó-
zsef Péter szakállamtitkár urat.

DR.  JÓZSEF  PÉTER
HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM,  

JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR

Köszönöm szépen. Igazán nem készül-
tem egy záróbeszéd megtartására, de nagy 
örömmel teszek eleget ennek a felkérésnek. 

Ugyanazzal az 
örömmel, amivel 
részt vettem ezen 
a tényleg színvo-
nalas, magas röptű 
konferencián, hogy 
Homola úr szava-
ihoz csatlakozzak. 
Úgy gondolom, 
hogy tényleg nagy 
lélegzetű, sokolda-
lú megközelítése-

ket tartalmazó délelőttön sőt délutánon vet-
tünk itt részt közösen. Azt gondolom, hogy az 
előadók is nagyon különböző területről jőve, 
különböző aspektusokból megfogalmazva és 
különböző szemlélettel tartották meg az elő-
adásaikat. Én messze nem venném magam-
nak a bátorságot, hogy ezeket akár egyenként 
vagy akár összességében átfogóan értékeljem. 
De két gondolatot mindenképpen kiemelnék. 

Az első az, hogy akárhonnan is jött az elő-
adó, akármilyen területről számolt be a végén 
azért a mondanivalója oda tendált, hogy erre 
a rendszerre, az önkéntes tartalékos rendszer-
re szükség van és az a feladatunk, hogy minél 
hamarabb, minél gyorsabban tegyük ismét 
működőképessé, állítsuk talpra.

A másik gondolat, ami szintén az összes 
előadó előadásából, mondom kivétel nélkül 
tetten érhető volt, ez az ügynek a nemzeti 
jellege. Mindenki elmondta, hogy az önkén-
tes tartalékos rendszer nemzeti ügy és ezt a 
nemzeti ügyet a szó igazi nemes értelmében 
és nem a közhelyes értelmében használta. 
Úgy gondolom, hogy csak ezért a gondola-
tért is nagyon-nagyon megérte megrendez-
nünk ezt a konferenciát, ezt a megbeszélést. 
Azt hiszem, és egyben kérem is mindnyá-
junktól, hogy ki-ki a saját területén népsze-
rűsítse ezt a gondolatot, ha lehet minél széle-
sebb körben integráljuk ezt a társadalomban, 
hisz ez a siker egyik legfontosabb záloga azt 
hiszem. 



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA70

Engedjék meg, hogy most köszönetet 
mondjak Altábornagy úrnak azért, amiért 
megszervezte ezt az összejövetelt, helyet 
biztosított számára, a testi és lelki jólétünk-
ről egyaránt ő és csapata kiválóan gondos-
kodott. Még egyszer ezért köszönet. Köszö-
net az előadóknak is a valóban színvonalas 
előadásokért és nem utolsó sorban önöknek 
a résztvevőknek a fi gyelemért, a vitába tör-
ténő aktív részvételért. Ennek sok oka lehet. 
Én hármat biztosnak érzek, gondolok. Az 
egyik az aktuális jó témaválasztás, a másik 

a valóban sokrétű színvonalas előadások, és 
a harmadik, de talán a legfontosabb az önök 
az itt jelenlévőknek az ügy iránti elkötele-
zettsége. Én azt gondolom, hogy ez egyben 
a megvalósítása a siker záloga is. Azt kérem 
mindnyájuktól, hogy a már megkezdett hét-
végén mindnyájan pihenjük ki magunkat, de 
ugyanazzal az elszántsággal próbáljunk a 
megvalósításban is előre lépni, mint ahogy 
ezen a konferencián is részt vettünk. Én még 
egyszer köszönöm a lehetőséget. Viszontlá-
tásra, mindenkinek jó pihenést kívánok.
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Cikkek, tanulmányok közlési feltételei (technikai információk a kézirat elkészítéséhez) 
A szerzők a cikkek szövegét A4-es lapokra, azok egy oldalára gépeljék (30 sor, egy 
sorban 62 leütés), másfeles sortávolsággal. A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja 
meg a 20-22 gépelt oldalt (max. 40 ezer karakter). A cikkek alap betűtípusa a Times 
New Roman, mentési formátuma pedig .rtf vagy .doc legyen. Amennyiben tanulmá-
nyukat fotókkal, ábrákkal kívánják illusztrálni, azokat ne a szövegbe beágyazva, hanem 
mellékelve küldjék be, formátuma pedig .jpg legyen. Kérjük, hogy a szövegszerkesztés 
során törekedjenek a helykímélésre, a szöveg szétesésének elkerülésére és a tipográfi ai 
visszafogottságra.
A szerzők a beküldött cikkhez, tanulmányhoz készítsenek 10-12 soros annotációt, 
amely hűen tükrözi az írása tartalmát. Külön mellékelt lapon (vagy a kézirat végén a 
hivatkozások után) tüntessék fel teljes nevüket, katonai rendfokozatukat (amennyiben 
van), valamint irányítószámmal ellátott lakcímüket, munkahelyi címűket, esetleg tele-
fonszámukat.
A cikkeket, tanulmányokat, véleményeket, javaslatokat és olvasói leveleket közvetle-
nül a Sereg Szemle folyóirat szerkesztőségének címére (8000, Székesfehérvár, Zámolyi 
út 2-6. Postacím: 8001 Pf.: 151.), vagy Dr. Földesi Ferenc felelős szerkesztő belső le-
velező (INTRANET: FF0GAVBB@hunmil.local), illetve e-mail címére (seregszemle@
regiment.hu) küldjék el.
A szerkesztőség a kéziratokról – folyóiratunk szakmai színvonalának emelése érdeké-
ben – véleményt kér egy vagy két, a témában jártas szakembertől. 
A cikk elfogadása esetén a kézirat közlési ideje 3-6 hónap, tekintettel a folyóirat ne-
gyedévenkénti megjelenésére. A beérkezett írások megjelenési idejének, sorrendjének 
meghatározása a felelős szerkesztő illetékességi körébe tartozik. 

Szerkesztőség
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