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Napirendi javaslat 

 
1. Tájékoztató a Magyar Honvédség műszaki, technikai, fegyverzeti és egyéb 

képességfejlesztéséről 
 
Meghívottak: 
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke 
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke 
Ágh Péter (Fidesz) 
Borbély Lénárd (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Juhász Ferenc (MSZP) 
Rubi Gergely (Jobbik) 
Korondi Miklós (Jobbik) 
Jámbor Nándor (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Csampa Zsolt (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz) 
Farkas Zoltán (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz) 
Bíró Márk (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 
Dr. Dorosz Dávid (LMP) Juhász Ferencnek (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin munkatárs 
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
 

Megjelentek 

Dr. Benkő Tibor vezds., a Honvéd Vezérkar főnöke 
Fodor Lajos közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
Domján László vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka 
Kilián Nándor ddtbk., a Szentgyörgyi Dezső repülőbázis parancsnoka  
Dr. Steigler József ezds. főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Tar László őrnagy (Honvédelmi Minisztérium) 
Tián József (Jobbik)  
Török Ferenc (Jobbik) 
Németh Zsolt (Jobbik) 
Dr. Bleszity Richárd (Honvédelmi és rendészeti bizottság) 
Szijjártó Sarolta (Fidesz, Védelmi Kabinet) 
Dr. Sánta Zsófia (Fidesz, Védelmi Kabinet) 
Farkas Anikó sajtófőnök (Honvédelmi Minisztérium) 
Szentpály-Juhász Miklós főtanácsadó (Honvédelmi Minisztérium) 
Herman István (Honvédelmi Minisztérium) 
Nagyné dr. Szajlai Mónika (Honvédelmi Minisztérium) 
Dr. Gerebics Melinda (Honvédelmi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 8 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
kihelyezett ülésén. Tisztelt Vendéglátóink, Képviselőtársaim, Hölgyeim és Uraim! Az ülést 
megnyitom. 

Elsőként köszöntöm vendéglátóinkat, megkülönböztetett tisztelettel dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter urat, dr. Benkő Tibor vezérezredes urat, a Honvéd Vezérkar főnökét, 
Fodor Lajos közigazgatási államtitkár urat, Domján László vezérőrnagy urat, az 
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokát, Kilián Nándor dandártábornok urat, a 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnokát, dr. Steigler József ezredes urat, a 
hadfelszerelési és vagyonfelügyeleti főosztály részéről. 

Tisztelt Bizottság! Elsőként a határozatképesség megállapítására kell sort kerítenünk. 
Megállapítom, hogy 10 fő személyesen van jelen, 5 fő pedig helyettesíti megbízást adott. 
Ekképpen bizottságunk 15 fővel határozatképes. 

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívónkhoz képest nincs 
változás, egyetlen napirendi javaslatunk van: tájékoztató a Magyar Honvédség műszaki, 
technikai, fegyverzeti és egyéb képességfejlesztéséről.  

Megkérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Aki igen, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirend egyhangúlag 
elfogadta.  

Tájékoztató a Magyar Honvédség műszaki, technikai, fegyverzeti és egyéb 
képességfejlesztéséről 

Tisztelt Bizottság! Térjünk is rá ennek megtárgyalására. Elsőként megadom a szót a 
miniszter úrnak, és egyben kérném, hogyha a tájékoztatójában majd minősített adatokhoz ér, 
azt jelezze, illetőleg kezdeményezze a zárt ülés elrendelését. Tisztelt miniszter úr, öné a szó. 
Parancsoljon!  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: (Tájékoztatóját kivetítő segítségével teszi 
meg.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Öröm és megtiszteltetés, hogy 
a kecskeméti légibázisunkon köszönthetem önöket. Remélem, hogy a mai nap alkalmat nyújt 
arra, hogy részben a nyílt, részben a zárt ülés keretei, részben pedig a dinamikus és a statikus 
bemutató révén átfogó képet adhassunk a Magyar Honvédség haditechnikai helyzetéről, a 
folyamatban lévő és tervezett korszerűsítésekről.  

A különböző katonai képességek összessége adja egy ország hadseregének erejét, 
amely meghatározó az önvédelmi képességek terén, de fontos a szövetségi - akár NATO-, 
akár EU - kötelezettségvállalás tekintetében is, hiszen minden katonai szövetség ereje az őt 
alkotó tagállamok erejéből tevődik össze. Nem hagyhatjuk és nem herdálhatjuk el az őseink 
által ránk hagyományozott Magyar Honvédséget, amiért apáink, nagyapáink és őseink oly sok 
áldozatot hoztak, méltónak kell maradnunk az ő erőfeszítéseikhez.  

A jelen történelmi idő kihívásai megmutatják, hogy igenis szüksége van hazánknak 
egy valós és modern, a lehetőségekhez képest legkorszerűbb képességekkel bíró haderőre. Ne 
feledjük el, hogy a békeműveletek mellett vannak olyan természeti és ipari katasztrófák is, 
amelyek igénylik, parancsolóan szükségessé teszik a Magyar Honvédség képességeinek 
nemcsak a fenntartását, de a fejlesztését is, ugyanakkor a jövő honvédségét a jelen képesség 
fejlesztése határozza meg.  



- 7 - 

Sokszor beszélünk a nehéz örökségről, és én most hadd mondjam azt, hogy nem az 
elmúlt két év - legkevésbé az elmúlt két év - és nem is annyira az elmúlt hat vagy az elmúlt tíz 
év örökségéről kell beszélnünk, mert igazából a rendszerváltozás óta csökken a Magyar 
Honvédség létszáma és eszközparkja, ami mindamellett, hogy valahol egy természetes 
folyamat a tömeghadseregtől a kisebb professzionális haderő felé vezető úton, ugyanakkor 
jelentős és érzékeny hatást gyakorol a védelmi képességeinkre. Mostanra odáig jutottunk, 
hogy tovább nem halogatható a képességfejlesztés, ugyanakkor a pillanatnyi, jelenlegi 
gazdasági lehetőségeink közepette a haderőfejlesztés valóban nagy kihívás; nemcsak a 
környező országok, de az egész nyugati világ államai, hadseregei jelentős gazdasági 
nehézségekkel néznek szembe. Mégis úgy gondolom, hogy megfelelő, racionális 
gazdálkodással, kis lépésekkel, projektalapú finanszírozással sikerül képességmegtartást és 
képességnövelést is elérnünk.  

Az előttünk lévő slide-on láthatjuk a vadászrepülő-képességet, mögöttünk itt van egy 
Gripen típusú repülőgép. Ezeket ma még akció közben is látni fogjuk, ahogy hazatérnek a 
svédországi gyakorlatukról, ahol kiemelkedő eredményt értek el, amihez ezúton is gratulálok 
minden résztvevőnek. Ugyanakkor halaszthatatlan a forgószárnyas képességünk 
újrateremtése, semmiképpen sem fogjuk megengedni azt, hogy képességet veszítsünk. A 
minimálprogramunk az, hogy a ciklus végén legalább akkora helikopterképességgel 
rendelkezzünk, mint amekkorával 2010 tavaszán átvettük a tárca irányítását.  

Vannak egyéb lehetőségeink is, ezekről most részleteiben nem szólnék, mert 
folyamatban lévő tárgyalásokról van szó, amelyeket több irányban folytatunk. Ha sikerrel 
járunk, akkor hosszú távon is meg tudjuk újítani a Magyar Honvédség helikopterképességét, 
ami úgy az országvédelmi képesség, mint a katasztrófavédelmi tevékenység területén 
elengedhetetlen.  

Meg kell említeni, hogy Finnország baráti gesztusaként két Mi-8-as típusú, 
modernizált helikopterhez jutottunk a közelmúltban, amelyek immár - a repülési engedélyeket 
megkapva - a honvédség hadrendjében vannak, és rendkívül jelentős hozzájárulást adnak légi 
szállító képességeinkhez. 

Nagyon fontos volt az az éjjellátó, éjszakai repülési képesség is, amellyel ettől 
függetlenül a korábban már birtokunkban volt helikoptereket láttuk el. (Dr. Simon Miklós 
megérkezik az ülésre.) Ez a vörösiszap-katasztrófa idején például pótolhatatlan és életmentő 
jelentőségre tett szert. Ugyanakkor a légi mentési feladatokban is részt vettek a Magyar 
Honvédség helikopterei: tizenhét sérültet szállítottak Kolontár térségéből nagyrészt a 
budapesti Honvédkórházba. 

A gépjármű-beszerzési programról egy szót. Hosszú távú elkötelezettségünk van a 
Rába gyár iránt, amely 1904 óta beszállítója a Magyar Honvédségnek. Az elmúlt két évben, 
2010-ben és '11-ben összesen 104 darab, különböző szakági képességgel bíró terepjáró 
katonai járművet rendeltünk meg. Ugyanakkor meg kell említeni azt a nagyon nagy számú 
amerikai adományként részben az országba beérkezett, részben pedig az afganisztáni 
hadszíntéren használatba kapott, legmodernebb színvonalat képviselő Humvee és MRAP 
típusú járműveket, melyek a korábbinál jóval nagyobb biztonságot adnak Afganisztánban a 
hadszíntéren szolgáló katonáinknak. 

A vezetési és irányítási képességek fejlesztése is döntő fontosságú, hiszen megbízható 
és a nemzetközi partnerekkel közös működést, interoperabilitást lehetővé tévő eszközökre van 
szükségünk mindazokon a hadszíntereken és helyszíneken, ahol a Magyar Honvédség katonái 
műveletekben vesznek részt. 

A BTR-80 korszerűsítési program pedig lehetőséget biztosít arra, hogy egy korábban 
rendszeresített járművet módosított, felújított, korszerűsített változatban használhassunk. 
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Műszaki képességfejlesztésünk a katonai alkalmazáson túl egyértelműen hasznosítható 
a hazai feladatokban is. Itt szeretném kiemelni a víztisztító képesség fejlesztését. Ez egy 
klasszikus katonai feladat, hiszen műveleti körülmények között, minősített helyzetben nyilván 
előtérbe kerül mind a haderő, mind a lakosság ellátása egészséges ivóvízzel. Ennek a tudásnak 
a bázisán az egyik gazdasági társaságunk (Tóth Gábor megérkezik az ülésre.), a HM EI Zrt. 
kifejlesztett egy olyan technológiát, amely alkalmas a hazánk alföldi, délalföldi, délkelet-
magyarországi régióit érintő víztisztítási problémáinak a kezelésére. Itt elsősorban az 
arzénmentesítésről van szó. Elkészült a prototípus, le van telepítve Szeghalmon, folyik a 
próbaüzeme annak a magyar szellemi terméken, szabadalmon alapuló magyar fejlesztésű 
víztisztító berendezésnek, amely alkalmas arra, hogy a 2015-ig az Európai Unió felé 
kötelezően vállalt feladatot hazánk teljesítse. Az Unió egyébként százmilliárdos 
nagyságrendet meghaladó támogatást biztosít erre a feladatra. Másfél millió ember egészséges 
ivóvízzel való ellátásáról van szó. Ez a katonai fejlesztés, amely ily módon a polgári lakosság 
egészséges ivóvizét fogja biztosítani, oda vezet, hogy - sok korábbi példától eltérően - ahogy 
az uniós támogatás érkezik nyugatról, nem megy vissza azonnal importtermék beszerzésére, 
hanem magyar szellemi termék, idehaza gyártott berendezés útján fog hasznosulni ez a forrás. 

Rendkívül fontos a katonák ruházatának, egyéni felszerelésének fejlesztése, hiszen a 
döntő tényezője a haderőnek az ember, és az ő komfortérzete, biztonsága, 
szaktevékenységének a kiszolgálása a legfontosabb kérdések egyike - a katona mindennapjait 
meghatározza egy használható vagy éppen használhatatlan eszköz. Ide tartozik, az atom, 
biológiai és vegyi védelmi felszerelések, berendezések fejlesztése is. 

Mint köztudott, a kommunikáció folyamatos és magas szintű biztosítása olyan 
nélkülözhetetlen katonai feladat, amely indokolta, hogy az elmúlt időszakban mintegy 160 
készlet különböző hatótávolságú, hordozható vagy harcjárműbe épített Harris és Kongsberg - 
utóbbi egy norvég gyártmány - típusú rádiókat állítottunk rendszerbe. Ezúton tájékoztatom a 
tisztelt bizottságot, hogy a Gripen-szerződés újratárgyalása folytán megtakarított összegből 
750 millió forint erejéig az idén további Kongsberg típusú rádiókat fogunk tudni vásárolni. 

A gépkarabély-fejlesztési programról egy mondatot. Az afganisztáni műveleti terület 
kihívásai indokolták ezt a modernizálási folyamatot. Több mint száz gépkarabélyt 
modernizáltunk már, a legmodernebb célzó és éjjel látó technikával láttuk el. Ugyanígy meg 
kell említeni, hogy modern, megbízható, Glock gyártmányú pisztolyokkal láttuk el 
Afganisztánban szolgáló katonáinkat. Több száz gépkarabélyt kaptunk az Egyesült 
Államoktól, M4-es típusú gépkarabélyokat. Majd a bemutatón meg tudjuk mutatni ezeket a 
fegyvereket. Vásároltunk továbbá hetven darab M2-es típusú géppuskát norvég 
partnereinktől. De számos gránátvetőt és kiegészítő felszerelést is biztosítottunk, mindezzel 
megnöveltük katonáink harcképességét.  

A radarrendszerek fejlesztéséről röviden. A légtérszuverenitás az állami szuverenitás 
alapja. A légterünk szuverenitását a rendelkezésünkre álló és immár nem 2016-ig (Juhász 
Ferenc megérkezik az ülésre.), hanem 2026-ig biztosított vadászrepülő-képességgel, a Gripen 
vadászgépekkel tudjuk biztosítani. Köszöntöm Juhász Ferenc képviselő urat. Ugyanakkor 
nyilvánvalóan a szuverenitás biztosításához a légtér megfelelő ellenőrzésének a képessége is 
hozzátartozik. Később majd részletesen szólok arról, hogy hosszas vajúdás, tízéves 
vesszőfutás után megtaláltuk a harmadik háromdimenziós radar helyszínét, amely reményeim 
szerint 2013-ban üzembe is fog lépni, ebben az esztendőben pedig a már megépült 
békéscsabai és bánkúti háromdimenziós radarok használatbavétele történik meg.  

Rendkívül fontos kérdés a stratégiai légi szállítási képesség, ami elsősorban a 
többnemzeti együttműködéssel megvalósult pápai nehézszállító légiezredet jelenti, mint a 
Magyar Honvédség egy igen fontos lehetőségét. 
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Eddig tartott volna javaslatom szerint a nyilvános rész, és most olyan minősített 
információkat is tartalmazó beszámolóra kerülne sor, amely nem engedi meg a sajtó 
képviselőinek a részvételét, úgyhogy rövid szünetet javasolok, elnök úr. 

 
ELNÖK: Két perc technikai szünetet rendelek el. 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc) 
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


