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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 43 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a bizottsági munkát. Sikerült 
határozatképessé válnunk. Tisztelettel köszöntöm a mai vendégeinket. Elnézést 
kérünk, most sikerült a határozatképességünknek helyreállnia. 

A bizottság helyettesítési rendje a következő: Lezsák képviselő urat Németh 
alelnök úr, Móring képviselő urat Csizi képviselő úr helyettesíti. A bizottság 
határozatképes.  

A kiküldött napirend alapján nyilvános ülésen a 2016. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk, részletes vitához kapcsolódó 
bizottságként, az ehhez kapcsolódó bizottsági döntésekkel, majd ezt követően Hende 
Csaba honvédelmi miniszter úr éves meghallgatása következik, majd az egyebek.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés a bizottsági meghívóval kapcsolatosan. (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor szavazunk a napirendről. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/4730. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Az első napirendi pont következik. Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályvezetőjét, osztályvezetőjét, a Honvédelmi Minisztérium 
főosztályvezető urát, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát - ebben a 
sorrendben voltak felírva, elnézést kérek a hölgyektől. 

Következik a 2016. évi központi költségvetésről szóló T/4730. számú 
törvényjavaslat, részletes vitájához kapcsolódó bizottságként a vita lefolytatása. A 
korábbi üléseinken hozott döntés alapján a törvényjavaslat 1-74. §-a, valamint az 1-
10-ig terjedő mellékletek, azaz a törvényjavaslat egésze tekintetében.  

A részletes vita első szakaszának megnyitása következik. A 44. § (1) bekezdés 
a)-d) pontjaiban meghatározottak szerint vizsgáljuk a benyújtott javaslatot.  

Köszöntöm az előterjesztőt, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjét, és 
kérem, hogy a 44. § (1) bekezdésben foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, 
röviden foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokát és szabályzási 
megoldásait.  

A kormány képviseletében megadom önnek a szót. Parancsoljon! 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2016. évi költségvetés az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A törvényjavaslat illeszkedik a 
jogrendszeri egységbe, hiszen törvény formájában került benyújtásra, megfelel a 
nemzetközi jogból, európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve a jogalkotás 
szakmai követelményeinek, amelyet az igazságügyi tárca közigazgatási egyeztetések 
során a 61/2009-es IRM-rendelet előírásai alapján ellenőrzött. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr vélelmezhetően el fogja mondani a 

bizottság várhatóan többségi javaslatát. Parancsoljon! 
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NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Hölgyek és Urak! A bizottság többségi 
véleménye a következő. 

A bizottság az általa megjelölt szerkezeti egységek tekintetében megvizsgálta a 
határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények 
érvényesülését. Ennek alapján megállapítható, hogy a törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek; megfelel az európai 
uniós jogból és a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeknek, és a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, mindamellett illeszkedik a jogrendszer egységébe. 

A polgári titkosszolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2016. évi 
költségvetése garantálja a törvényi szabályozásnak megfelelő biztonságos működés 
kereteit. A személyi állomány finanszírozása mellett a szolgálatoknak lehetősége lesz 
speciális működési és fejlesztési kiadásaik finanszírozására is. Az Információs Hivatal 
esetében ezermillió forint többletet biztosít a 2016. évi költségvetési törvényjavaslat, 
amely az alapfeladatok fejlesztése érdekében többlet beruházási feladatok 
elvégzéséhez nyújt fedezetet.  

A magasabb szintű koordinációhoz, a komplexebb feladatellátáshoz, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal humán erőforrásainak bővítése, az üzemeltetési és 
fejlesztési költségek biztosítása érdekében 800 millió forint többletforrás és 71 fő 
többletlétszám kerül biztosításra. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében pedig a 
javaslat biztosítja a szükséges forrásokat, 2016-ban az alapfeladat ellátásán túl az 
általa működtetett technikai rendszerek további fejlesztéséhez, megújításukhoz, 
illetve egyes rendszerek fejlesztésének befejezéséhez, valamint a megrendelői igények 
teljesítése érdekében felmerülő technikai eszközök beszerzésére és a rendszerek, 
módszerek fejlesztésére. A többletként szereplő 200 millió forint ezen kiadásokra 
nyújt fedezetet.  

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának többségi véleménye szerint a 
törvényjavaslat a polgári és a katonai szolgálatokra vonatkozó előirányzatai 
biztosítják a titkosszolgálatok törvényben meghatározott feladatainak maradéktalan 
ellátását. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kisebbségi vélemények tekintetében 

kérdezem, hogy kinek van ilyen javaslata. (Jelzésre:) Parancsoljon, Szél Bernadett! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. A 2016. évi 

költségvetés tervezetét látva, többet nem beszélhetünk erősebb és jobban teljesítő 
Magyarországról, a keményen dolgozó emberek helyzetének a javításáról. Ez a 
költségvetés a további leszakadás, az elszegényedés és a kilátástalanság költségvetése. 
A Magyarország előtt álló legnagyobb feladat ugyanis a bérfelzárkóztatás, a dolgozói 
szegénység felszámolása.  

A magyar bérszínvonal olyan alacsony szinten ragadt meg, hogy 
nagyságrendileg 4 millió állampolgár létminimum alatti jövedelemből él. További 
milliók számára a megélhetés a hónapról hónapra élést jelenti. A társadalom 
négyötödének nincsenek anyagi tartalékai, azaz egyéni képességeinek, humán és 
kapcsolati tőkéjének emelésére önerőből képtelen. Ráadásul az alacsony 
minimálbérek még a kkv-szektor termelékenységére is előnytelenül hatnak.  

A dolgozói szegénység problémái, valamint az ezt kísérő nyugatra vándorlás 
jelentős humán kockázatot jelentenek, az alulfizetett hivatalnokok, beleértve a 
közigazgatás és a rendfenntartás, a bűnüldözés munkatársait, jelentős korrupciós 
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kockázatot jelentenek, egyszersmind könnyebb beszervezhetőséget idegen országok 
szolgálatába vagy szervezett bűnözői csoportokba.  

Például a határon túli magyaroknak juttatott kettős állampolgárság kiadása 
kapcsán bőven merültek már fel erre utaló jelek. A magánszférában az alulfizetett 
alkalmazottak által segített vagy eltűrt ipari kémkedés nagyobb kockázatával kell 
szembenézniük a magyar vállalatoknak. A dolgozói szegénység, a növekvő társadalmi 
különbségek teret biztosítanak széles társadalmi csoportok radikalizálódásának, 
elősegítik a politikai spektrum jobb és bal szélének erősödését. Ez bizonyosan több 
feladatot jelent az ilyen kockázatok kezelésére hivatott szolgálatoknak is.  

Az államháztartás stabil bevételként számol a letelepedési kötvények 
értékesítésével. Az értékesítésükre kiépített rendszer az offshore, közvetítő cégek 
csoportja önmagában is korrupciós kockázatot rejt. E cégek több tíz milliárd forintot 
keresnek a kötvényeken, azonban valós tulajdonosaik nem ismertek. Továbbá a 
letelepedési kötvény intézménye gyengíti a schengeni védvonalakat, kétes figurák 
számára jelent bejutási lehetőséget az EU területére. 

Kétes hátterű hazai és külföldi szereplők számára egyaránt könnyen járható út 
a bűnösen szerzett pénzek tisztára mosására az amnesztiát kínáló stabilitási 
megtakarítási számla intézménye. 2015. július 1-jétől további kedvezményeket 
kapnak, akik ezzel a pénzügyi eszközzel legalizálják megmagyarázhatatlan 
bevételeiket.  

Továbbra is gondot okoz az offshore adóparadicsomokban bejegyzett vállalatok 
szerephez jutása, állami pénzek juttatás. Az LMP többször javasolta ennek 
korlátozását, összhangban az Alaptörvény rendelkezéseivel, ám a kormányoldal nem 
bizonyult partnernek e törekvésünkben. A költségvetési tervezet már tartalmaz 
jelentős, a titkos paksi bővítéssel kapcsolatos kiadásokat is, a veszteséges MVM 
tőkeemelésére szánt 113 milliárd forint az aktuális részlete a kormány sok éves 
terveinek, amely szinte példátlan, centralizált villamos áram-hálózatot, energetikai 
rendszert hoz létre. E központosítás szükségszerűen növeli a kritikus infrastruktúra 
sebezhetőségét, szemben az LMP által javasolt decentralizált, jelentős részben kis 
közösségi önellátásra alapozott energetikai modellel.  

Nem hagyhatjuk szó nélkül a kurdisztáni szerepvállalás milliárdokra rúgó 
költségeit sem. Az LMP többször figyelmeztetett rá, hogy ez a lépés növeli hazánk 
kitettségét az iszlamista terrorizmusnak, és jelentős többletterhet jelent az illetékes 
szolgálatoknak és az adófizetőknek egyaránt. Javasoltunk megoldást a 
kormánypártoknak, azonban nem ezt az utat választották.  

Továbbra is indokolatlannak látjuk a TEK fenntartását önálló szervezeti 
egységként, álláspontunk szerint az intézmény minden feladatára van egyéb, 
tökéletesen alkalmas költségvetési szerv, a rendőrség, illetve a titkosszolgálatok. Ezt 
tükrözi az LMP javaslata a TEK forrásainak elvonására. 12 milliárdos 
költségvetésének kétharmadát hasznosabb célokra fordítanánk. A költségvetés által 
erősített, fentebb kifejtett strukturális kockázatok miatt ugyanakkor a szolgálatok 
forrásait nem érintik módosító javaslataink. A fentiekre tekintettel az LMP 
elfogadhatatlannak tartja a kormány költségvetési előterjesztését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A Szocialista Párt 

képviselőcsoportjának nevében magam is ismertetném a vélelmezhetően kisebbségi 
véleményt. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat nem 
felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. A jogalkotás szakmai követelményeinek 
történő megfelelés alapján alkalmatlan az elfogadásra. Nem tekinthető megfelelően 



8 
 

előkészítettnek, és a jogalkotás szakmai követelményeivel összhangban állónak az 
olyan költségvetés, amelyet a kormány nem egy meghatározott mechanizmus alapján 
készít elő. Bár kétségtelen, hogy az államháztartásról szóló törvény csak a következő 
évi költségvetés benyújtásának és tárgyalásának lehetséges legkorábbi határidejére 
nem tartalmaz rendelkezést, csupán a végső határidőket határozza meg, azonban a 
költségvetés előkészítésének és elfogadásának szakmai követelményei az évtizedes 
gyakorlat, amelytől eddig csak az Orbán-kormány tért el, az Áht.-ből és a végrehajtási 
rendeleteiből világosan kirajzolódnak. 

E jogalkotási szakmai követelményeknek a költségvetési javaslat már csak a 
benyújtás időpontja és a tárgyalás ütemezése miatt sem tesz eleget. Még stabil 
gazdasági környezetben is rendkívül nehéz feladat az, amit a kormányzat véghez akar 
vinni: 2015 tavaszán azt előre látni, hogy 2016 decemberében, 18 hónap múlva milyen 
folyamatok fognak érvényesülni Magyarországon. Ez lehetetlen vállalkozás. 

Nem tekinthető a jogalkotás szakmai követelményeivel összhangban álló 
körülménynek, hogy a kormány úgy tárgyalja előrehozottan a 2016. évre vonatkozó 
költségvetést, hogy még az idei, 2015. évre vonatkozó büdzséhez is újabb és újabb 
módosításokat nyújt be, három héttel azután, hogy az idei költségvetést módosító 
törvényjavaslatot benyújtották, már jelezték, hogy a törvényjavaslatokat újra átírnák. 
Úgy kívánnak másfél évvel későbbi állapotokat szabályozni, hogy 3 héttel későbbre 
sem tudnak hiba nélkül tervezni. 

Emellett a Költségvetési Tanács megállapította, hogy a költségvetési 
törvényjavaslat benyújtásának pillanatában nem felelt meg a hatályos 
követelményeknek, mivel a stabilitási törvényben szereplő adósságképletet, amelynek 
a 2016-os büdzsénél érvényesülni kellene, nem alkalmazza. 

Az adósságképlet szerint 2013-ban a tervezett infláció 1,6 százalék, és a 
gazdasági növekedési ütem 2,5 százalék felének a különbségével számolva, az 
államadósság mindössze 0,35 százalékkal emelkedhetne. Ezzel szemben a tervezett 
nominális növekedés mértéke 3,3 százalék. E különbség összegszerűen több mint 700 
milliárd forint, vagyis ennyivel kellene visszafogni a kiadásokat, illetve növelni a 
bevételeket.  

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a 44. § (1) bekezdés b) és d) 
pontjában foglalt követelményeket érintő súlyos probléma, hogy a személyi 
kiadásokat nem a 2015. július 1-jén hatályba lépő rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénynek 
megfelelően határozza meg a költségvetési javaslat.  

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi kiadásai között ugyanis nem 
jelenik meg az új Hszt. alapján 2015. július 1-jével járó 30 százalékos illetményemelés. 
A költségvetési javaslat indokolásában többször hivatkozott, 2016. évre járó 5 
százalékos illetménynövekedés kifizetésének pedig még a jogszabályi alapja is 
hiányzik. Tehát a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése nincs 
összhangban a 2015. július 1-jén hatályba lépő Hszt-vel. Nem tekinthető a 
költségvetési gazdálkodás követelményeivel összhangban állónak az a megoldás, 
miszerint a megemelt összegű illetmények fedezete továbbra is a Miniszterelnökség 
fejezetben található céltartalékban szerepel.  

A nemzetbiztonsági érdekeket sértőnek tartjuk, hogy a kormány által 
elismerten növekvő terrorfenyegetettség ellenére nem növekednek az elhárításra 
szánt források. Sőt, a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ költségvetése 
kifejezetten csökkent, az Alkotmányvédelmi Hivatal is csupán a bizalmas 
munkakörben dolgozók ellenőrzése céljából kap többletforrást.  
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Az Iszlám Állam elleni szerepvállalásra tekintettel nem tekinthető elégségesnek 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat számára is a nemzetközi feladatok változására 
tekintettel biztosított 139 millió forint többlettámogatás. A misszióban részt vevő 
katonák biztonságának érdekében meggyőződésünk szerint jelentősen nagyobb 
összeget indokolt biztosítani a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak e művelet 
biztosítására.  

Köszönöm szépen. Ismertetésre kerültek ezek a javaslatok. Tájékoztatom a 
bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a 44. § (1) bekezdésében foglaltakkal 
kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése tartalmazza. Erről a jelentés 
elfogadása során döntünk. Így most a részletes vita ezen szakaszának lezárására kerül 
sor.  

Áttérnénk a módosító javaslatok megvitatására. Mivel azonban a második 
szakasz megnyitásával kapcsolatosan a részletes vita során a törvényjavaslathoz nem 
érkezett olyan módosító javaslat, amelyben a Nemzetbiztonsági bizottságot jelölték 
meg, arról nem kell állást foglalnunk. 

Bizottságunk saját módosítási szándékainak megfogalmazásával folytatja 
munkáját. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek a törvényjavaslathoz módosító 
javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

A részletes vita lezárása 

Akkor megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelynek során a 
bizottságnak döntenie kell a részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról 
szóló jelentések elfogadásáról és benyújtásáról. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
költségvetésre speciális szabályok érvényesek, így valamennyi bizottság többségi és 
kisebbségi véleményét is a Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a plenáris 
ülésen.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárjuk-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A részletes vitát lezártam. 

Következik a bizottság vitája a részletes jelentésről, amely a bizottság a korábbi 
vitaszakaszban meghozott döntéseit tartalmazza: a 44. § (1) bekezdésére vonatkozó 
megállapításokat, a bizottság többségi véleményét és a részletes vita lezárásának 
tényét.  

Döntés a részletes vitáról szóló jelentés benyújtásáról 

Kérdezem, hogy ki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés benyújtását? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 4 
igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság elfogadta a jelentést.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentés 
felhatalmazását, amelyben az elnököt felhatalmazza arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról.  

Kérdezem, hogy ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú 
volt. 

Kérdezem a bizottság kisebbségben maradt tagjait, hogy a 117. § (2) bekezdése 
alapján kívánnak-e kisebbségi véleményt függelékként a jelentéshez csatolni? Ennek 
a határideje a mai napon 16 óra 30 perc a Nemzetbiztonsági bizottság titkárságán.  

Felhívom a bizottság előadóinak figyelmét arra, hogy a bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat a benyújtás során, amelyek 
most a bizottsági vitában elmondásra kerültek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki 
kíván kisebbségi véleményt így csatolni. (Jelzésre:) Köszönöm szépen, Szél Bernadett 
jelzi. 
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Igen, kérem csatolni a véleményemet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is jelezném, hogy az általam elmondottakat is 

kérem függelékként hozzácsatolni.  
A mai bizottsági ülés első napirendi pontját megtárgyaltuk. Köszönöm szépen 

a jelenlévőknek, hogy itt voltak, és segítették a munkánkat, és még az időrendet is 
tartani tudtuk.  

Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Következik, szintén nyilvános ülésen, a második napirendi pont. (Rövid 
szünet. - Hende Csaba és a meghívottak belépnek a terembe.) Jó napot kívánok 
miniszter úr! Jó napot kívánok mindenkinek! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Folytatjuk a második napirendi ponttal. 
Nyilvános ülésen vagyunk. Tisztelettel üdvözöljük a megjelenteket, a sajtó 
munkatársait. Köszöntöm miniszter urat, a Honvéd Vezérkar főnökét, a KNBSZ 
főigazgató-helyettesét, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát, 
helyettes államtitkárait, valamint kabinetfőnökét.  

A második napirendi pont keretében a honvédelmi miniszter meghallgatása 
következik az Országgyűlésről szóló törvény alapján. Én át is adom akkor a miniszter 
úrnak a szót. Parancsoljon! 

Hende Csaba beszámolója 

HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megpróbálom, amennyire lehetséges, röviden 
összefoglalni a legutóbbi éves meghallgatás óta eltelt időszak legfontosabb 
fejleményeit.  

A legfontosabb nyilván a mögöttünk hagyott egy évben a honvédelmi életpálya, 
katonai életpálya és az illetményemelés kidolgozása és keresztülvitele. Már az előző 
ciklus során elvégeztük az előkészítő munkát, most pedig sikerült a törvényt is április 
15-én, jóval nagyobb mint kétharmados többséggel elfogadtatni. Ennek lényege az, 
hogy a Honvédség, tehát a szolgálat érdekét szem előtt tartva a katonák számára is 
tervezhetővé teszi a jövőt, a rendszerbe való belépéstől egészen akár a nyugdíjba 
vonulásig. Rendszeres megmérettetésre van szükség a katonai pályán, állandó fizikai, 
pszichikai és egészségügyi sztenderdnek is meg kell felelni, persze életkortól függően, 
és adott esetbe le kell tenni azokat a vizsgákat, amelyek a továbblépéshez vagy a 
rendszerben való megmaradáshoz szükségesek. (Lezsák Sándor megérkezik az 
ülésre.) 

Ezekhez a jogokhoz és kötelezettségekhez egy új illetményrendszer és egy 
jelentős illetményemelés társul. Az előttünk álló négy esztendőben összesen 50 
százalékkal fog megnőni az a bértömeg, az a keret, amelyet a honvédségi illetményre 
fogunk költeni. Ebből egy differenciált, elveiben is átalakított új illetményrendszert 
vezetünk be, amelynek az a lényege, hogy a korábbinál jóval igazságosabb módon, 
jóval kevesebb pótlék alkalmazásával, sokkal átláthatóbban és egyszerűbben 
kezelhetően kialakított rendszer lép életbe július 1-től. Ehhez járul az átlagosan 30 
százalékos illetményemelés idén, július 1-től, amely hangsúlyozottan átlagos, hiszen 
állománykategóriánként szándékoltan eltérő a százalékos emelés mértéke, a 
szerződéses legénységi állománynál 25 százalék az emelés mértéke. Minden egyes 
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szerződéses katonánk, legénységi állományú katonánk nettó illetménye ezáltal el 
fogja érni, meg fogja haladni a havi 100 ezer forintot.  

A következő állománykategória az altisztek. Ők jelentik a haderő legfontosabb 
tartópillérét, gerincét, ha úgy tetszik. Náluk az átlagosat jóval meghaladó mértékű 
illetményemelés következik be, 38 százaléknál is magasabb az altiszti kar 
illetményemelése. A tiszti karban összességében, hadnagytól vezérezredesig - már 
bocsánat -, tehát tábornokig összesen átlagosan 15 százalék az emelés, de ezen belül is 
az alsóbb rendfokozati kategóriákban százalékosan nagyobb, míg a tábornoki 
állomány kategóriájában mindössze 5 százalékos a növelés. Egy magasabb összegnek 
a kisebb százaléka forintban adott esetben elérheti vagy meg is haladhatja egy kisebb 
fizetés nagyobb százalékát.  

Beállítjuk ezt az új rendszert július 1-jével, és a következő esztendőkben, 
minden év január 1-jén - először 2016-ban a fedezet benne is van a költségvetési 
javaslatban -, a mostani fizetéshez képest 5 százalékot emelünk. Tehát nem a 30 
százalékkal megemelthez képest, mert az túl szép volna. Tehát akinek most, mondjuk, 
200 ezer forint jövedelme van, és pont ő az „Átlag István”, akkor 2019 januárjában 
már 300 ezer forint lesz. Körülbelül ezt jelenti ez a történet.  

Szólnék egy-két szót azokról a védelempolitikai tevékenységekről és szövetségi 
szerepvállalásokról, amelyek meghatározták az elmúlt évet. Az utóbbi másfél év az 
ukrán-orosz konfliktus jegyében zajlik a NATO-n belül is. A tavaly szeptemberi walesi 
csúcstalálkozón úgynevezett készenléti akcióterv keretében fogadták el az állam- és 
kormányfők a teendőket. Magyarország is különböző vállalásokat, bejelentéseket tett 
ezen a csúcstalálkozón. Először is vállaltuk, hogy emeljük a védelmi költségvetést. Ez 
annál is inkább indokolt, hiszen eleve terveztük azt, egy 2012-es kormányhatározat 
alapján, hogy míg 2012-15 között szinten tartjuk a honvédelmi költségvetést, 2016-tól 
a GDP 0,1 százalékával évről évre megemeljük, és így 2022-re mintegy a GDP 1,4 
százalékát fogjuk elérni.  

Hangsúlyozom, hogy a walesi NATO-csúcson a felhívás, a kívánság a szövetség 
részéről úgy került megfogalmazásra, hogy 10 éven belül fokozatosan közelítsék meg 
és érjék el a 2 százalékos GDP-arányos költést a tagállamok, és ezen belül a 
fejlesztések részaránya pedig érje el a 20 százalékot. Minderről majd részletesen 
beszélek, mert természetesen, ahogy mindezt végrehajtottuk, ki fogok rá térni. 

Vállaltuk azt, hogy aktívan fogunk részt venni a nemzetközi gyakorlatokon, 
vállaltuk, hogy hozzájárulunk a NATO kollektív védelmi képességeihez, hogy 
felgyorsítjuk a védelmi beruházásokat és fejlesztéseket, és végül, hogy támogatni 
fogjuk az agresszió áldozatává vált Ukrajnát.  

Kezdeném a nemzetközi gyakorlatokkal. Az Iron Sword, Vaskard 2014 
fedőnevű baltikumi hadgyakorlaton egy komplett lövésszázadunk vett részt két hónap 
időtartamban, részben gyakorlaton, részben kiképzésen baltikumi, amerikai és más 
nemzetbéli katonákkal közösen.  

De azt kell hangsúlyozni – és ezt fontosnak tartom megemlíteni -, hogy ezzel 
hazánk lett az első olyan európai ország, amely tartósan csapatokat állomásoztatott a 
magát biztonságában fenyegetettnek érző Baltikumban.  

2015-ben is számos nemzetközi gyakorlaton fogunk részt venni. Ezeket most 
részletesen nem sorolnám fel. További vállalásunk volt, hogy fejlesztjük a Pápa-bázis 
repülőteret. Erre 2015-19 között fog sor kerülni. Összesen 50 milliárd forintot költünk 
a légi bázis fejlesztésére, ebből 20 milliárdot fizetünk mi, és 30 milliárdot a NATO.  

A fejlesztések nagyon leegyszerűsítetten megfogalmazható lényege az, hogy 
ezzel Magyarország egy olyan nagy kapacitású, előretolt légi bázissal fog rendelkezni, 
amely adott esetben nagy létszámú szövetséges katona és nagy mennyiségű eszköz 



12 
 

igen rövid időn belül való hazánkba érkezését teszi lehetővé. Ez összefügg azzal a 
később említendő vészhelyzeti terv kidolgozásával, amely aprópénzre váltja a 
washingtoni szerződés 5. cikkelyét, hogy tudniillik mi történne abban a nem várt és 
igen kevéssé valószínű esetben, ha Magyarországot agresszió, külső fegyveres 
támadás érné.  

Nos, eljött az idő itt, Kelet-Közép-Európában, hogy komolyan végiggondoljuk 
ezeket a kérdéseket, és meg is tegyük azokat a lépéseket, amelyek a szükséges 
válaszhoz szükségesek, elengedhetetlenek. 

Elhatározta a NATO Walesben azt is, hogy egy úgynevezett VGTF-et, egy gyors 
reagálású köteléket állít fel. Elnézést az angol rövidítésekért, de nagyon magas 
készenlétű, összhaderőnemi erőt jelent ez a rövidítés angolul. Ez tulajdonképpen az a 
jelentős és igen mozgékony katonai erő, amely a NATO keleti határán igen rövid 
készenléttel, mintegy 2 napos bevethetőségi idővel folyamatosan rendelkezésre áll. 
Hazánk azt tervezi, hogy a tőle elvárható módon körülbelül egy századnyi erővel fog 
részt venni ebben a gyors reagálású kötelékben. 

A stratégiai szintű vészhelyzeti tervről már szóltam. Az elmúlt évben került sor 
ennek az előkészítésére és elkészítésére. Az idei esztendőben 13 fő katonai tervezőt 
telepítünk a brunssumi NATO-parancsnokságra azért, hogy tovább pontosítsák és 
részletezzék ezt a vészhelyzeti tervet.  

A NATO a keleti határán előretolt vezetésirányítási törzselemeket – NFIO 
ennek az angol rövidítése; elnézést kérek, a Honvédelmi bizottságban elég kimerítő és 
ráadásul nem ilyen légkondicionált körülmények közötti meghallgatáson estem túl, 
úgyhogy néha nyelvbotlás és szóbotlás elő fog fordulni az előadásomban, előre is 
elnézést kérek. 

Ez a koncepció teljesen új a NATO-n belül. Ez egy olyan katonai törzset jelent, 
amely fele részben a fogadó ország katonáiból, fele részben pedig a NATO helyszínre 
telepített törzstisztjeiből áll alapvetően, és az a feladata, hogy adott esetben a védelmi 
tevékenységet előkészítse, szervezze és a beérkező erők fogadását segítse. 

Idén februárban a NATO védelmi miniszteri értekezletén a kormány 
felhatalmazásával indítványoztam, hogy egy ilyen törzselem Magyarországra is 
települjön. Ez körülbelül 40-50-60 – majd meglátjuk pontosan – katonát jelent. Fele 
magyar, fele pedig külföldi. A telepítés helyeként Székesfehérvárt készítjük elő. Az 
összes szükséges egyeztetés, előkészítés megtörtént. Ősszel várható döntés ebben az 
ügyben.  

Fontos kérdés, hogy a NATO a lengyelországi Szczecinben felállított egy 
Északkeleti Hadtestparancsnokságot, és ennek a hadtestparancsnokságnak a 
munkájában 3 fő törzstiszttel idén nyártól részt veszünk. 

A védelmi költségvetés emeléséről egy kicsit bővebben szeretnék beszélni. 
Említettem már, hogy 2012-ben mit gondoltunk és mit határoztunk el. 
Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ’12-’13-tól mostanáig a kormány minden 
évben jelentősen túlteljesítette azt, amit maga elé célul kitűzött és amit vállalt.  

Tudniillik nem egyszerűen szinten tartotta a honvédelmi költségvetést, hanem 
évről-évre extra juttatásokkal, évközbeni emelésekkel is javította, és a költségvetési 
törvényekben is növekvő tendencia volt megfigyelhető, ami azért is mondjuk 
rendkívül lényeges, hiszen az infláció mára gyakorlatilag eltűnt, tehát az emelés itt 
reálértékben való emelést jelent. 

A 2015. évi költségvetési törvényben a kiadási előirányzat 250 milliárd forint 
volt. Ez 9 milliárddal több, mint a 2014-es. Nem tartotta a szintet a kormány, hanem 
már emelt 2015-ben is. Ráadásul különböző, az év során eddig meghozott 
döntésekkel további jelentős növekedés következett be. Először is itt van a 10,3 
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milliárd forint, ami az új illetményrendszer júliusi, évközi bevezetéséhez szükséges, 
amely technikai értelemben még nincs a számlánkon, de törvényileg már le van kötve 
számunkra.  

Ezen túlmenően összesen 16,8 milliárd forintot kaptunk a kormánytól, illetve 
az Országgyűléstől a kurdisztáni szerepvállalásra. Ez együtt már több, mint 27 
milliárd forint. Kaptunk 4 milliárd forintot a Honvédkórház szállítói tartozásainak 
kiegyenlítésére, kaptunk 2,2 milliárd forint bérkompenzációt, és ez így együtt az év 
hátralévő részében még várt és tulajdonképpen biztosra vehető egyéb tételekkel 
együtt meg fogja haladni a 290 milliárd forintos kiadási főösszeget az eredeti, 250 
milliárd forinttal szemben, már ebben az évben.  

És akkor most jön a következő év, amire tulajdonképpen kötelezettséget 
vállaltunk, amelyet először érint a kötelezettségvállalás, amit Walesben a 
miniszterelnök megtett. Nos, a kiadási főösszeg 298,6 milliárd forint. Ez a 2015. évi 
költségvetési törvényi főösszeghez képest 48,1 milliárd forinttal több. Ez azt jelenti – 
és hangsúlyozom, hogy nulla vagy éppen negatív infláció mellett is –, hogy 22 
százalékos növekedés van a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében 2016-ra a 
javaslat szerint, a 2015-öshöz képest. 

Vállaltuk, hogy Ukrajnát szövetségünk tagjaként, a NATO tagjaként 
támogatjuk. Vállaltuk ezen belül azt, hogy 20 ukrán sebesültet kezelünk és 
rehabilitálunk a Honvédkórházban. Közülük eddig 5 katona hagyta el gyógyultan az 
intézményünket.  

Vállaltuk, hogy 20 ukrán katonatisztet angol nyelvi képzésben részesítünk, 
továbbá aknamentesítési és improvizált robbanóeszköz elleni képzést is vállaltunk. 
Ezzel még nem éltek az ukrán partnereink. 

’15 márciusában egy összekötőtisztet, egy magyar tisztet telepítettünk le a 
NATO kijevi összekötő irodájába. Ezentúl pedig 100 ezer euróval járultunk hozzá az 
Ukrajna megsegítésére létrehozott úgynevezett kibervédelmi pénzügyi alaphoz. 

Szólnék röviden az Iszlám Állam elleni fellépésről. Mint azt önök tudják, 2014 
júniusában kezdett megerősödni az Iszlám Állam. Ezután az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa 2170. és 2178. számú határozataiban, valamint az Iraki Köztársaság 
kormánya ’14. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésére az Amerikai 
Egyesült Államok vezetésével egy nemzetközi koalíció jött létre, amely több mint 60 
országot számlál és a terrorszervezet elleni tevőleges fellépésre határozta el magát.  

Hazánk már 2014 augusztusában amerikai közvetítéssel igen jelentős, összesen 
248 tonna tömegű és mindösszesen 6 millió lőszert tartalmazó lőszerszállítmányt 
ajánlott fel a kurd pesmerga erőknek, és ennek a kiszállítása meg is történt két 
részletben, októberben és februárban. Ezen túl 70 ezer euró értékben humanitárius 
gyorssegélyt is küldtünk az országba.  

Április 17-én az Országgyűlés határozatot hozott arról nagy többséggel, 70 
százalék fölötti többséggel, hogy 2017. december 31-ig legfeljebb 150, váltási 
időszakban pedig legfeljebb 300 fős állománnyal kiképzést támogató feladatot fogunk 
ellátni az észak-iraki Erbílben. A helyszínbejárásra március 31-étől kezdődően került 
sor. Az egyeztetések folyamatosak, hiszen vannak még a kitelepüléssel kapcsolatos 
nyitott kérdések: szálláselhelyezések, ellátás, kiszállítás, és a többi. A kormány és az 
Országgyűlés, mint mondtam, azzal támogatta a munkánkat, amelyet eddig 
elvégeztünk, hogy 16,8 milliárd forint extra költségvetési juttatásban részesített 
minket.  

Röviden a visegrádi négyes együttműködésről. Ismert, hogy az Európai Unió 
katonai készenléti szolgálatait úgynevezett harccsoportok, ad hoc katonai alakulatok 
látják el. A visegrádi négyek felajánlották azt, hogy 2016 első félévében kiállítják, és az 
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egész Unió rendelkezésére bocsátják ezt a katonai erőt. Ebben Magyarország jelentős 
szerepet vállal, a lengyelek mögött a második legnagyobb hozzájárulók vagyunk.  

Idekapcsolódik a Gripenjeink közvetlen légi támogatási képességének a 
megteremtése. Ez jelentős költséggel jár, hiszen a kormány ehhez 2014-ben és 2015-
ben összesen 2,86 milliárd forint többlet támogatást biztosított nekünk. Ez egy 
rendkívül fontos képesség, a harci repülőink ezzel érik el a XXI. századi szintet, 
hiszen közvetlenül az első vonalban harcolókat tudják majd precíziós eszközökkel 
végrehajtott, sebészi pontosságú légicsapásokkal támogatni.  

Itt egy igen hosszú építkezés gyümölcsét aratjuk le. Az első lépéseket 2012-ben 
tettük meg, amikor is a Magyar Honvédség akkreditálta a JTAC angol rövidítésű 
előretolt földi-légi irányító képességet. Ez tulajdonképpen a földi lába ennek a 
rendszernek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az a JTAC-es katona, aki a frontvonalban 
tartózkodik, megvilágítja, lézeres célmegjelölőjével mintegy rámutat arra a célpontra, 
amelyet a légierőnek, a támogató szerepű Gripennek le kell küzdenie. És ez a 
készülék, amelyet ő a földön használ, egy speciális adatátviteli rendszeren keresztül 
automatikusan kapcsolódik a repülőgép megfelelő rendszereihez, és ekként a célzást 
el is végezték. Ezt követően a Gripen a nála lévő precíziós bombát mintegy 
egyméteres pontossággal oda tudja juttatni, ahova az a harci helyzet szerint 
szükséges. Úgy gondolom, közösen valamennyien büszkék lehetünk arra, hogy ezt a 
képességet a Magyar Honvédség tulajdonképpen elérte, a 2016. január 1-jén 
szolgálatba lépő harccsoportnak ezt ekként maradéktalanul szolgáltatni is tudjuk.  

Balti légtér-ellenőrzés, angol szóval air policing. A balti államoknak nincs 
légiereje, nem vásároltak repülőket, ezért számukra a NATO többi tagja rotációs 
rendszerben biztosítja a légtérfelügyeletet és az alapvető védelmet. Négyhónapos 
rotációs turnusokban települnek oda a többi 25 NATO tagállam erői. Először idén 
ősztől a Magyar Honvédség is részt vesz ebben a feladatban, de rögtön mondom, hogy 
már arra is vállalkoztunk, hogy 2019-ben, a második etapban szintén ott leszünk egy 
nyári időszakban. Most szeptembertől decemberig fogjuk teljesíteni ezt a műveletet. 
Jegyezzük meg, hogy bár 2012-ben, amikor vállaltuk ezt a feladatot, egészen más volt 
a biztonságpolitikai helyzet a Baltikumban, egészen más volt a katonai tevékenység 
jellege. Ez már akkor is igen kecsegtető kiképzési, gyakorlási lehetőségeket jelentett a 
magyar pilóták számára, nem beszélve a mai helyzetről, amikor a mostani 
tapasztalatok szerint átlagosan akár napi négy riasztásra is sor kerül. Tehát a 
helyszínre települő négy magyar Gripen és 8 pilóta, és a földi kiszolgáló személyzet, 
összesen mintegy 89 fő magyar honvéd kellő kihívással fog szembenézni. Hiszen az 
oroszok folyamatosan, mondjuk így, tesztelik a NATO gépeit, az éberségét, a 
harckészségét és a pilóták képzettségét, meg persze az eszközök különféle 
tulajdonságait is.  

Ismert a bizottság tagjai előtt, hogy a Magyar Honvédség, miután Szlovéniának 
szintén nincsenek repülőgépei, NATO-felkérésre tavaly október 4-e óta tevőlegesen, 
aktívan részt vesz az olasz légierővel közösen Szlovénia légterének felügyeletében és 
védelmében. Ezt hazai bázisról, Kecskemétről látjuk el. Elmondhatom, hogy pilótáink 
már végrehajtották a szlovén légtérben az első sikeres elfogásukat is.  

A Magyar Honvédség missziós szerepvállalásáról, annak átalakításáról 
szeretnék beszélni. Katonáink három földrészen, mintegy 700 katona pillanatnyilag 3 
földrészen, 12 országban szolgál. Tíz százalékuk ENSZ, 30 százalékuk EU és mintegy 
60 százalékuk NATO-műveletekben. Az iraki misszió összesen 150 fős létszáma hozzá 
fog majd adódni ehhez a létszámhoz.  

Az elmúlt esztendőben átalakítottuk a missziós szerepvállalásunkat. Ennek 
lényegesebb elemei a kurdisztáni szerepvállalás mint új feladat. Magyarország balkáni 
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jelenlétének erősítése, amelyet az afganisztáni szerepvállalás csökkenésével 
párhuzamosan hajtottunk végre, tehát Afganisztánból kihoztunk erőt, és ezt részben 
újra befektettük, telepítettük a hazánk biztonsága szempontjából elsőrendű 
fontosságú nyugat-balkáni területen, főképpen Koszovóban. Majd erről még beszélek 
részletesen.  

Csökkentettük afganisztáni szerepvállalásunkat, és átalakítottuk úgy, ahogy a 
NATO is a maga misszióját alakította át. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy befejeztük 
azt a sínai-félszigeti küldetést, amelyet 1995-től 20 éven keresztül a Camp David-i 
békeszerződésben felállított nemzetközi megfigyelő erő, az MFO keretében hajtottunk 
végre. Itt katonai rendészi feladatok hárultak a magyarokra, teljes sikerrel zárult ez a 
húszéves munka, és öregbítette hazánk jó hírét ebben a közel-keleti térségben is.  

Afganisztáni szerepvállalásunkról röviden annyit, hogy pillanatnyilag 
körülbelül 120 fő van Afganisztánban, miután a NATO döntése alapján 2016 végéig 
feltétlenül a szövetség jelen lesz az országban, bár csökkenő létszámmal, de ’16 végéig 
mindenképpen körülbelül 80-100 fővel tervezzük a jelenlétet.  

Mint említettem, megnöveltük a koszovói erőinket, így most Koszovóban 
összesen 361 magyar honvéd szolgál, ezzel ez a legjelentősebb, legnagyobb missziónk. 
Nem kell ecsetelnem ennek a bizottságnak a tagjai előtt, hogy Koszovó vagy Bosznia-
Hercegovina vagy éppen Macedónia békéje, biztonsága, belső nyugalma milyen 
fontos nekünk.  

Másképp megfogalmazva mindennek a hiánya milyen közvetlen és érzékelhető 
következményekkel jár Magyarországra nézve. Ezt tapasztalhattuk a déli határunkon 
nem oly rég. 

A honvédelem rendszerében számos átalakítást, szakmai fejlesztést hajtottunk 
végre. Kialakítottuk 2014-ben a honvédelmi ágazati döntési rendszer jogszabályi 
hátterét, folytatódott a Magyar Honvédség műveletvezetési rendszerének, valamint a 
közigazgatási döntés-előkészítő rendszernek a fejlesztése, és átalakítottuk a 
honvédelmi, katasztrófavédelmi rendszerünk irányításvezetési rendszerét is. Ismert, 
hogy az elmúlt években a Magyar Honvédség a vörösiszap-katasztrófától a nagy dunai 
árvízig hatalmas erőkkel vett részt a katasztrófa elleni védekezésben. Ezzel ezeknek a 
védekezési munkáknak a tapasztalatait igyekeztünk leszűrni és hasznosítani ezekben 
az átalakításokban. 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben csak egy alkalommal, a 2014. 
decemberi rendkívüli időjárás idején kellett a Magyar Honvédség erőinek 
katasztrófavédelmi tevékenységet folytatni. Ekkor a Pilis és a Gerecse hegység jeges 
útjainak járhatóvá tételében működtünk közre.  

Folytattuk az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztését, bővítettük 
feladatrendszerét, egyre több helyen találkozhatunk önkéntes tartalékosainkkal: 
külföldi misszióktól a védelmi igazgatási szervekig, a védelmi bizottságokig, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói feladatain át a hadisír-gondozási feladatokig 
mindenütt igyekszünk ezt a többlet személyi erőforrást hasznosítani.  

A pápai repülőtér fejlesztéséről: mint a katonai képességfejlesztés néhány 
kiemelt mozzanatáról még annyit mondanék, hogy tavaly megkezdtük a SEC-
program, a nehéz szállítóezred, a NATO által idetelepített és 12 nemzet által 
finanszírozott és használt nehézszállítógépeket tömörítő, összefogó katonai szervezet 
legnagyobb infrastrukturális beruházását a SEC hangárkomplexum építését, amely 
mintegy 45 millió USA dollár összegben kerül felépítésre. Ezt teljes egészében a SEC-
program és a részes államok finanszírozzák. Új, kiegészítő repülésirányító torony is 
létesül ebben az időszakban Pápán.  
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A közvetlen légi támogatási képesség, tehát a Gripen levegő-föld csapásmérő 
képességéhez kapcsolódóan megkezdtük az emelt szintű éjszakai azonosítási képesség 
kialakítását és a szükséges bombafegyverzet beszerzését.  

Ismert, hogy a Mistral légvédelmirakéta-rendszerünk korszerűsítésre, 
fejlesztésre szorul. A tavalyi évben szerződést kötöttünk a francia gyártóval az MBDA 
vállalattal. Ennek keretében korszerű Mistral III. rakéták, Mistral II. rakétafelújító 
készletek, hőkamerák, logisztikai készletek és kiképzés megvásárlásáról állapodtunk 
meg. Mindezt 2014-18 között fogjuk finanszírozni a költségvetésünkből. 

Az Egyesült Államokkal több hadfelszerelés-fejlesztési, védelmi 
együttműködési programban is partnerek vagyunk. Ezek haszonélvezőiként az 
amerikai fél által finanszírozott alap keretében közel 5 millió USA-dollár értékű 
felszerelést rendeltünk meg, amit nagyrészt már le is szállítottak.  

Ilyen az egyik harcászati kiképzőrendszerünk korszerűsítése. Ez egy 
számítógépes rendszer. A tüzérségi megfigyelőképesség, modern kézifegyverek és 
fegyverirányzékok tartoznak ebbe az 5 millió dolláros csomagba. További 1,5 millió 
dollárért vásároltunk – tehát 5 millió dollárt kaptunk segítségként, 1,5 millió dollárért 
pedig vásároltunk- képzési programokat. Itt olyan érdekes, új eljárásokat tanulnak 
meg a katonáink ebből a pénzből, mint például a látótávolságon túli légi harcra való 
képesség. Tulajdonképpen nem látom az ellenfelet, de harcolok ellene. 

Számos országgal kezdtünk meg hadfelszerelési együttműködést, amelyekkel 
korábban nem vagy csak kismértékben volt együttműködésünk. Utalnék itt többek 
közötti Törökországra, Izraelre, Bangladesre, Indiára és Egyiptomra is. A tábori 
vezetési rendszerünket, az úgynevezett C2 vezetésirányítási rendszert 
továbbfejlesztettük. Az idei évben mintegy 882 millió forintot költöttünk már erre.  

Gépjármű-beszerzési programunkról, amely jó évtizede tart és amelyben 
partnerünk a Rába Járműgyártó Kft., 2011-ben és ’15-ben mintegy 6,7 milliárd forint 
értékben kötöttünk szerződést, és ez különböző honvédségi gépjárművek szállításáról 
szóló megállapodás.  

Társadalmi kapcsolatainkról nagyon röviden. Rendkívül fontosnak tartjuk, 
fontos, hogy az emberek értsék, amit csinálunk, tiszteljék a katonát, és ha lehet, akkor 
szeressék is, mert megérdemlik. Csak így tud nemzeti ügy lenni a honvédelem, és így 
lehetünk sikeresek a feladatainkban. Ezért igyekeztünk az elmúlt évben is számos 
területen erősíteni a társadalmi kapcsolatainkat a honvédelmi nevelés, a sport, a 
katonai hagyományőrzés, az esélyegyenlőség, a hadisírgondozás és a civil 
szervezetekkel való együttműködés terén is. 

Három dolgot kiemelnék nagyon röviden. Az új ciklusban átvettük a nemzeti 
rendezvények megvalósításának feladatát a korábbi miniszteriális felelőstől. 
Létrehoztam a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatalt, amely mindeddig 
kifogástalanul valósította meg azokat az állami és nemzeti ünnepi nagy 
rendezvényeket, amelyek tekintetében a korábbiakhoz képest takarékosabb 
gazdálkodással alacsonyabb költség is mutatható ki. 

A Honvédelmi bizottságban rákérdeztek, ezért elmondom itt is a félreértések 
elkerülése végett: ez az 1,1 milliárd forint, amit a kormány a közelmúltban erre a célra 
pótlólag a költségvetésünkön felül juttatott, az valójában a takarékosság jegyében 
meghozott döntés. 

2010 óta ugyanis az állami nagy rendezvények lebonyolításához szükséges 
technikai eszközöket – színpadtechnikát, világítást, hangosítást és egyéb hasonló 
dolgot – folyamatosan külső vállalkozóktól bérelte az állam, és erre igen jelentős 
pénzeket költött el. Most arról született döntés, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a 
rendezvényszervező hivatala vásároljon ilyen eszközöket, és azokat ezentúl a 
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bérbevételi költség elkerülésével hosszú éveken keresztül igen költséghatékonyan 
tudjuk majd üzemeltetni. 

A hadisír-gondozási tevékenységről röviden: rendkívüli ennek a 
katonadiplomáciai jelentősége, különösen most, az első világháborús centenárium 
időszakában. Szeretném jelenteni a tisztelt bizottságnak, hogy 2014 májusa óta a 
honvédelmi tárca hadisírgondozásért felelős szerve több mint 1500 hadisír 
felújításában vett részt idehaza és külföldön tevőlegesen vagy pályázati forrással 
támogatva a hadisírgondozókat. 

Végül szeretném megemlíteni, a társadalmi kapcsolatokhoz tartozik ez is, hogy 
2011-ben elhatároztuk, elhatároztam egy honvéd középiskola megszervezését, 
felállítását. Ezt végre is hajtottuk. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben részt 
vett.  

Debrecenben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium jött létre, 
amely rendkívül sikeresen működik. Tízszeres körüli túljelentkezés van, és az elmúlt 
esztendőben mind szakmai tanulmányi versenyeken, mind pedig különböző sportági 
versenyeken az iskola tanulói országos helyezéseket, nagyon nagy sikereket értek el 
minden téren. Jó látni, hogy az eredmények visszaigazolták ezt a döntést. 

Szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, és mindazt a támogatást, 
amellyel a honvédelmi tárcát segítették az elmúlt esztendőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. A kérdések előtt szeretném tisztázni, 

hogy nyílt ülésen vagyunk, de ha esetleg olyan téma merülne fel, amire csak zárt 
ülésen lehet válaszolni, akkor megvannak annak a technikai feltételei, és egy ügyrendi 
szavazással természetesen a jogi feltételeket is meg tudjuk teremteni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése, javaslata. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Szél Bernadett képviselő asszony! 

Kérdések, vélemények 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm 
miniszter úrnak is a beszámolót. Néhány olyan kérdésem van, ami az elmúlt 
időszakban csomópontnak tekinthető. Tehát élek azzal a lehetőséggel, hogy egy éves 
meghallgatáson vagyunk, és először a költségvetés, a dolgozói szegénység, a 
leszereltek ügyéről szeretnék önnek beszélni. 

Ha jól hallottam, önök most 17 milliárd forintot kaptak a kurdisztáni misszióra 
a kormánytól. Én eddig körülbelül 10-20 milliárd forintról tudtam, és nagyon 
szeretném az ön véleményét arról hallani, hogy vajon ezt a pénzt nem tudnák-e 
jobban a hazai védelmi kapacitások fejlesztésére fordítani, illetve, hogy a 
költségmegosztás az Egyesült Államokkal várhatóan hogy fog alakulni a következő 
időszakban, s Magyarországnak mennyi pénzt kell még ebbe a misszióba beletennie a 
következő években.  

A másik, amire szeretnék rákérdezni, az a legénységi és az altiszti állomány 
cserélődésének az üteme a tavalyi év folyamán. Ennek vannak szignifikáns 
kockázatai, erről szoktunk is beszélni. Szeretném az ön véleményét arról hallani, hogy 
a kockázatok növekedtek-e vagy valamilyen módon sikerült-e ezt mérsékelni. Nagyon 
nagy aggodalommal nézzük az itt megfigyelhető változásokat. Azt gondolom, hogy 
mindannyiunknak az az érdeke, hogy megfizetett, stabil állományunk legyen, és azt 
gondolom, hogy a kormánynak is ezzel kapcsolatban nagyon kemény kötelezettségei 
vannak. Ön hogy látja, ezt mennyire sikerült az elmúlt időszakban megvalósítani?  

Hadd kérdezzem meg, ugye a bérfejlesztéssel kezdte a beszámolóját, nyilván 
nem véletlenül, de hogy mik a mérőszámok. Tehát hogyan fogják azt önök eldönteni, 
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mondjuk, egyéves távlatban, hogy ez a bérfejlesztés valójában elegendő volt-e. 
Láthatóan az eleje egy nagyobb ugrás, utána kisebb lépéseket terveztek be, de hogy 
pontosan mi alapján fogják megmondani, hogy ez siker vagy kudarc volt ez a 
bérfejlesztés, amit előirányoztak.  

A második ilyen csomópont, amit firtatni szeretnék itt, az a balkáni 
destabilizáció kérdése. Boszniával, Macedóniával kapcsolatban számos aggodalmas 
helyzet alakult ki, vagy finoman szólva aggodalomra okot adó helyzet az elmúlt 
időszakban. Boszniával kapcsolatban kiemelem azt, hogy egy fontos tranzitország lett 
az Iszlám Államhoz igyekvő harcos jelölteknek, és információim szerit 140 magyar 
katona állomásozik Boszniában. Ön azt nyilatkozta korábban, hogy Bosznia-
Hercegovinában jelenleg sehol sincs katonai fenyegetettség, de akármerre nézünk 
körbe, a száraz gyújtós mindenütt be van készítve, és ön ezzel nyilván arra utalt, hogy 
bármikor robbanhatnak az ellentétek az országban. Ezzel kapcsolatban kérdezem, 
hogy hogyan tud a boszniai magyar misszió részt venni az ország stabilizálásában, és 
egyáltalán az iszlám veszély csökkentésében, és pontosan mit teszünk, mit tehetünk 
az utánpótlás elvágás megvalósításában, az embercsempész hálózatok 
felszámolásában, a gócpontok megszüntetésében.  

A harmadik kérdésem kifejezetten az ukrán helyzettel kapcsolatos. (Dr. Hende 
Csaba: Az ötödik kérdés.) Igen, de ilyen csomópontokat irányoztam elő miniszter 
úrnak. Az első kifejezetten a katonai állományra vonatkozott, a második Boszniára, a 
harmadik pedig a hibrid háborúra és az ezzel kapcsolatos védelmi stratégiára irányul. 
Ez az ukrán háború teljesen új helyzetet hozott, új kockázatokat. Itt látjuk, hogy 
beazonosíthatatlan katonákkal megerősített paramilitáris szervezetek harcolnak, és 
azt kérdezem, hogy önök pontosan hogyan tudnak erre felkészülni. Tehát ez a kihívás, 
ami megjelent most katonai téren, önöknek mennyire jelent kezelhető kockázatot?  

Kérdeznék még - és ez a negyedik csomópont - a helikopter-beszerzésekről 
meg a szállító repülőkről. Több mint egy éve volt, hogy három orosz Mi8-as szállító 
helikopter került a Honvédséghez, és akkor ezek hogyan váltak be, ezt kérdezem, és 
hogy milyen feladatokra tudják használni ezeket az orosz helikoptereket. 

Még egy kérdésem van, hogy most jelent meg a napokban, és ezzel 
kapcsolatban, ha önnek van információja, akkor kérem, ossza meg velünk, ha kell, 
akár zárt ülésen, hogy ügyvédi irodákat hallgattak le Magyarországon. Ezzel 
kapcsolatban kérdezem, hogy van-e önnek információja, illetve bármilyenfajta 
rálátása erre a helyzetre, ezt meg tudja-e esetleg erősíteni vagy cáfolni. Amit nyílt 
ülésen lehet, azt szívesen venném, ha azon mondaná el, de természetesen, ha zárt 
ülésre tartozó információk vannak, azt gondolom, hogy arra is van lehetőség. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, magam is csatlakoznék néhány 

kérdéssel az elhangzottakhoz. 
Elsőként kérdezném miniszter urat, hogyan értékeli az Iszlám Állammal 

kapcsolatos kurdisztáni-iraki szerepvállalás biztonsági kockázatát. Egyrészt a 
helyszínen, tehát az ott lévő majd katonai missziónak hogyan alakul a sorsa, 
másrészről a hátországgal kapcsolatosan. Elsősorban katonai, de nyilván ennek nem 
lehet élesen kettéválasztani a polgári társadalomra való hatását. Hogyan látja a 
miniszter úr, szükséges-e valamiféle felkészítés - nyilván nem a katonák számára, 
mert ott igen -, a civil társadalomnak valamilyen felkészítése, hiszen ilyen 
veszélyeztetettségnek egy ország még kevésbé volt kitéve. Magyarországra gondolok 
természetesen, hiszen bár sok misszióban részt vettünk, és ebben helyt álltak a 
magyar katonák itt az a kérdés, hogy a hátországra vagy adott esetben a világ más 
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részein élő magyarok milyen veszélyeztetettségnek vannak kitéve, és szükséges-e a 
társadalmi felkészítés. 

Amit képviselő asszony kérdezett, engem az érdekelne, hogy a Katonai 
Nemzetbiztonsági Hivatal részt vett-e valamilyen olyan eljárásban, ami ügyvédi 
irodákkal kapcsolatos, és adott esetben, ha igen, akkor hogyan látja miniszter úr, 
hogy itt egy konkrét bűncselekményhez kötődő eseményről van szó, vagy adott 
esetben a védelem korlátozásának vagy taktikai információk megszerzésére 
irányulhatott-e egy ilyen típusú lehallgatás.  

A kurdisztáni szerepvállalással kapcsolatosan egy megkeresés érkezett 
Magyarországhoz. Hogyan értékeli miniszter úr ennek a szintjét és a minőségét adott 
esetben?  

Miniszter úr beszélt arról, hogy Ukrajnával kapcsolatosan milyen segítséget 
nyújt Magyarország, valamint arról, hogy Irak-Kurdisztánnal kapcsolatosan eddig mi 
volt a tevékenységünk, a segítségnyújtásnak milyen minősége volt. (Dr. Hende 
Csaba: Elnézést! Elvesztettem a fonalat. Mi volt a kérdés?) Bocsánat! Ukrajnáról 
beszélt miniszter úr, hogy milyen segítséget nyújtott Magyarország Ukrajnának, 
illetve Kurdisztán-Irakkal kapcsolatosan eddig a fegyveres misszióig milyen segítséget 
nyújtottunk. Hogyan értékeli miniszter úr, hogy nem lett volna-e szerencsésebb 
megmaradni ezeknek a szintjén, hiszen mind Ukrajnának, mind Iraknak eddig 
érdemi segítséget nyújtottunk, anélkül, hogy fegyveres katonák jöttek volna Irak 
területére, hiszen azért azt le kell szögezni, hogy bár objektumvédelem és 
konvojkísérés címszó alatt mennek ki a magyar katonák, de ezek harckészültségben 
lévő fegyveres katonák. Nem lett volna-e szerencsésebb megmaradni az egyébként 
kétségtelenül szükséges, de alacsonyabb szinten ebben a szerepvállalásban? 
Köszönöm szépen. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen 

a beszámolót, miniszter úr, nagyon sokrétű volt, több területet érintett. Igazából a 
Nemzetbiztonsági bizottságra talán a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal 
kapcsolatos feladatok, illetve információk, dokumentumok tartoznának ebből. Én 
maradnék ebben a térségben, ha lehet, a bizottság feladat- és hatáskörében. 

Ukrajnával kapcsolatos az egyik kérdésem, a másik természetesen az Iszlám 
Állammal. Kezdem ez utóbbival. Az iszlám ellen harcoló nemzetközi közösség kapott 
egy felkérést az irakiaktól, hogy a hírszerzésben, információgyűjtésben, felderítésben 
is vegyen részt. Azt szeretném megtudni - ez úgy tudom, március közepe óta zajlik az 
én információim szerint -, részt vesz-e ebben a KNBSZ és milyen módon, amennyiben 
ebben a feladatban részt vesz. (Dr. Hende Csaba: Megismételné a kérdést?) Tehát 
van egy olyan típusú kérése az iraki államnak, hogy a hírszerzésben, felderítésben, 
információgyűjtésben is segítsék az iraki hadsereget a nemzetközi erők. Részt vesz-e 
ebben a KNBSZ?  

A másik, amit szerettem volna megkérdezni, az Ukrajnához kapcsolódik. 
Igazából az a nagy nyomás nehezedik szerintem hazánkra, hogy nagyon komoly, több 
tízezres migrációs hullámmal is lehet számolni, amennyiben eszkalálódik a háború, 
vagy amennyiben gazdaságilag összeomlik Ukrajna. Milyen információik vannak ezzel 
kapcsolatban? Vannak-e olyan információik, amelyek esetleg megnyugtathatják a 
közvéleményt, vagy pedig továbbra is számolni kell ezzel a nagy migrációs 
nyomással?  

Egy érdekes hír volt néhány nappal ezelőtt az egyik internetes lapban, amerikai 
forrásra hivatkoztak. Én csak tényleg érdekességképpen kérdezném meg, hogy mit 
tudnak arról, hogy lehet 2300 Humvee-t zsákmányolni.  
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Tehát egyszerűen amikor a számot láttam, akkor gyorsan megnéztem, hogy az 
Egyesült Államok hadseregének hány ilyen Humveeje van, és nagyon megdöbbentett 
ez a szám. Igaz-e ez, vagy ez megint riogatás vagy nem tudom, micsoda? 
Szenzációkeltés? Nagyon érdekelne, hogy hogy működik a sajtó ebben a tekintetben.  

És alelnök úr megkért, hogy feltétlen tolmácsoljam a kérdését. A drónokra 
vonatkozóan van-e terv, van-e felkészülés? Egyáltalán a használatukkal kapcsolatban, 
illetve az ellenük való védekezéssel kapcsolatban.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz) (A hangosítás az ülés befejezéséig nem működik.): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen magam nevében is a részletes 
beszámolót. Beszámolója során többször kiemelte légterünk védelmét. Beszélt arról 
is, hogy a légierőnk mely országokban lát még el szolgálatot, illetve hogy milyen 
fejlesztéseket követtek el az elmúlt években a légierő, a Gripen gépek és a földi harctér 
kapcsolattartása között.  

Viszont sajnálatosan hallhattuk a hírt, hogy az egyik Gripen gépünk egy 
csehországi gyakorlatozás során a kifutót kicsit hosszabban kívánta használni, és 
emiatt megroncsolódott. Kérdezném, hogy van-e ennek a balesetnek több, komolyabb 
kihatása a légierő további gépeire. Készített-e a honvédség a Gripen gépekről egy 
átfogó vizsgálatot és hogy mondjuk a légterünk védelmében ez a baleset okozhat-e 
valami olyan problémát, ami miatt átfogóbb ellenőrzésre, vizsgálatra kell hogy a 
Honvédelmi Minisztérium, illetve a hadsereg fölkészüljön.  

A másik védelmi kérdésem a klasszikus harcászatra vonatkozik, hiszen ma már 
tudjuk, hogy egy háború nem csak face to face katonák között zajlik, hanem van egy 
úgynevezett kibertér is. Sajnos az elmúlt években láthattuk már ennek az eszközeit, 
hogy elsősorban terroristák ezt hogyan alkalmazzák.  

Érdekes, hogy ma már nemcsak nemzetközi kibertámadásokról hallhatunk 
híradásokat, hanem ha még nem is szigorúan véve kibertámadás, de egyes jelei már 
megjelentek hazai honlapokon is. Nekem szűkebb pátriám is átélt egy ilyen támadást, 
a pécsi kistérség honlapját is megtámadták, ami önmagában nem tekinthető 
komolyabbnak, de talán egy jelzést arra, hogy erre is föl kell készülni, ha 
nemzetbiztonságról és országunk megvédéséről van szó. Ezért érdeklődnék, hogy 
hogyan áll a honi integrált elektronikai hírszerzési koncepciónak a megvalósítása. 
Kaptunk már korábban tájékoztatást, hogy ez a terv gyakorlatilag 2015. első félévére 
volt tervezve. Érdeklődnék, hogy a megvalósítás hogyan áll. 

Illetve korábban a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat beszámolóiban 3 
fejlesztést irányoztak elő itt, a bizottság előtt is: a mobilképesség tervezését és ezzel 
párhuzamosan a létrehozását, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat központi 
objektumának költöztetéséről is hallhattunk híreket. Érdeklődnék, hogy ezen 
folyamatok, fejlesztések, költözések hogyan állnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt miniszter úrnak megadnám aszót, még egy 

kiegészítő kérdés. A költségvetést tárgyalta a bizottság. Hogyan látja miniszter úr a 
KNBSZ-nek jutó költségvetési forrásokat? Különös tekintettel a kurdisztáni 
szerepvállalásra. Köszönöm szépen.  

Öné a szó! 
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Hende Csaba honvédelmi miniszter válaszai 

HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, csak könyveltem, 
mert annyi kérdést kaptam, hogy nem akarnám, hogy egy is elsikkadjon. 

Először jelezném alelnök úrnak, hogy a KNBSZ beszámolt az elmúlt hónapban 
a bizottságnak. A törvény engem arra kötelez, a Honvédelmi Minisztérium egészének 
működéséről ezt igyekeztem az untatás lehető elkerülésével, a nem kifejezetten 
katonai kérdésekkel foglalkozó szakbizottság számára megtenni.  

Szél Bernadett képviselő asszony nagyon érdekes kérdéseket tesz fel, amikor 
azt mondja, hogy a 17 milliárd forintot vajon nem tudtuk volna-e jobban a 
honvédségre, a honvédelemre, a katonai képességeink növelésére - jól foglalom össze 
a kérdését, ugye? - elkölteni. 

Minden fillér ebből a pénzből a Magyar Honvédség fejlesztésére, katonai 
képességeinek növelésére megy, hiszen azok a felszerelések, amelyeket katonáinknak 
megvásárolunk, értelemszerűen a tulajdonunkba, birtokunkba kerülnek, a 
fegyverzeteket is beleértve, és az a tudás, az a tapasztalt, amelyre szert tesznek a 
katonáink, természetesen pótolhatatlan a haza fegyveres védelmében is, úgyhogy 
szeretném megnyugtatni, hogy egyetlen fillér - katonai, honvédelmi szempontból - 
nem kerül elpocsékolásra, minden forint hasznosul. 

A költségmegosztás az Egyesült Államokkal. Nem szokás a katonai 
szövetségünkben ezen gondolkodni, ezt fölvetni, a költségeit mindenki maga viseli. Ez 
az alapvető. Ettől eltérő kivételek vannak; vannak olyan helyzetek - mi is élveztünk 
már ilyen helyzetet -, amikor különböző megfontolásokból egy erősebb szövetséges 
bizonyos költségelemeket magára vállalt, bizonyos szolgáltatásokat természetben a 
saját költségére biztosított - nekünk is; de semmifajta pénzügyi elszámolásra nem 
kerül sor, erre nem volt példa, nincs, és azt hiszem, nem is lesz a NATO-n belül. 

Fölvetette a legénységi és az altiszti állomány fluktuációját. Hát bizony 2002-
ben nőtt utoljára jelentősen, az első Orbán-kormány emelte meg igen radikálisan a 
közszolgálati dolgozók, köztük a katonák illetményét is. Most a harmadik Orbán-
kormány fogja jelentősen megnövelni. 

Ismét ami a kettő között van, ez a folyamatos kopás, erodálódás, inflálódás 
időszaka, és mindez valóban odavezetett, hogy nagyon sok értékes kollégát 
veszítettünk el, nagyon sokan váltak ki a szolgálatból anyagi megfontolások miatt. 
Remélem, hogy ez az összességében 50 százalékos illetménynövelés, amely a 
legveszélyeztetettebb és - nem akarok megbántani senki mást, de - hadd mondjam, 
hogy a legfontosabb, legpótolhatatlanabb réteget, az altiszteket illeti, az átlagosan 
jóval meghaladó lesz; elegendő lesz arra, hogy megtartsuk vagy akár vissza is 
csábítsuk a szolgálatba ezt az értékes réteget.  

Hogy siker-e vagy kudarc az 50 százalékos illetményemelés? Én nagy eséllyel 
fogadnék az előzőre. Ritkán szokott abból rossz kisülni, ha egy helyen 50 százalékkal 
megemelik az illetményeket. Nem egyszerű feladat egyébként a honvédségi 
illetményrendszer átalakítása, már a megértése sem. Tessék azt elképzelni, hogy több 
mint 30 különféle pótlékot fizetünk jelenleg a katonáknak; olyan az 
illetményrendszerünk, mint a karácsonyfa. Ez 5 fő csoportba fog tömörülni. 32-ből 
lesz 5 különböző. Lényegesen egyszerűbb lesz az új illetményrendszer.  

Ezt a rendkívül bonyolult átalakítást az állomány minden csoportjában 
valamennyi érdekképviselettel, az összes katonai szervezettel több körben 
egyeztettük, és addig tárgyaltunk és addig csiszoltuk, amíg minden, de mindenki előtt 
ott áll. Hogy siker-e vagy kudarc, nem tudom, ami mindenkinek tetszik, az ritkán 
szokott kudarc lenni, tisztelt képviselő asszony. 
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Hogy fogjuk eldönteni, hogy elegendő-e. Nem kell ilyen döntést hoznunk. 
Ennyi van, ez is példátlanul nagymértékű illetményemelés. Bízom abban, hogy ki 
fogja elégíteni az igényeket és el fogja érni a célját.  

A balkáni destabilizációról volt olyan kedves és idézett néhány mondatot. 
Valóban a száraz gyújtós időnként lángra lobban, Macedóniában éppen ennek 
lehettünk a szemtanúi az elmúlt hetekben. Bár ne vált volna valóra ez a próféciám! 
Magyarország Boszniában a harmadik legjelentősebb csapatfelajánló. Törökország és 
Ausztria után a harmadik helyen vagyunk. 

Úgy gondolom, hogy ez figyelemre méltó áldozatvállalás az ország részéről. 
Természetesen ezek a katonák az EU-misszió mandátumának keretei között járnak el. 
Egy végrehajtói mandátumot is magában foglal. Alapvetően katonai feladataik és nem 
rendészeti feladataik vannak. Mindazt megtehetik és meg is teszik, amire az Európai 
Unió felhatalmazta őket akkor, amikor a misszió elindításáról döntött.  

Mi hogy készülünk a hibrid háborúra, amelyet ön az ukrajnai esemény kapcsán 
felemlített? Hála istennek Magyarországot ilyen típusú fenyegetés nem érinti és nem 
éri. Ezzel együtt nagy figyelemmel követjük, hogy úgy mondjam, tudományos 
érdeklődéssel is ezt a sajátos, valóban hibrid jellegű háborút, ahol a reguláris és 
irreguláris erők, a propaganda befolyásolása, a pszichológiai hadviselés mind-mind 
nagyon nagy szerepet játszik. Rengeteget lehet ebből tanulni. Nyilván ahogy majd egy 
kicsit leülepszik a por, a saját katonai doktrínánk tekintetében is le kell majd vonni 
mindebből a következtetéseket.  

Hogy váltak be az orosz Mi8-asok? Kiválóan beváltak. Szükség volt rájuk, és 
nagyon jó, hogy vannak.  

Ügyvédi irodák lehallgatásáról nincs tudomásom. Ilyen tevékenységben - hogy 
válaszoljak elnök úrnak is - a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nem vett részt.  

Hogy értékelem a biztonsági kockázatot - most áttérnék már Molnár Zsolt 
elnök úr kérdéseire - Kurdisztánban, amely az ott lévő katonáinkat érinti, és hogy 
értékelem a biztonsági kockázatot. Mindkét helyen kezelhetőnek gondolom ezt a 
kockázatot. Természetesen a kurdisztáni kiképzést biztosító erőink nem veszélytelen 
területen fognak működni. Ha veszélytelen lenne ez a küldetés, akkor esetleg 
óvónőket küldenénk, és nem katonákat, ha megenged nekem ennyi jópofáskodást az 
elnök úr. Katonáink tudják kezelni ezeket a kockázatokat, ki vannak erre képezve. 
Hasonló feladatot Afganisztánban számos alkalommal láttak el. Az egy fontos 
szempont megint csak, hogy Kurdisztán a térség legbiztonságosabb helye 
pillanatnyilag, és én azt prognosztizálom, hogy belátható ideig emberi számítás 
szerint az is marad. Az Iszlám Állam fő erőkifejtése nem a kurd autonómia ellen 
irányul. A kurdok egyfajta… - ők a... (Nem érthető.) Tehát érthető, amit mondani 
akarok. Nincsenek közvetlenül érintve abban a testvérháborúban, polgárháborúban, 
ami a szunnita és a síita népesség között zajlik, az egyébként arab nemzetiségű síiták 
és szunniták között. A kurdok vallási hovatartozása vegyes, ugyanakkor nem arabok. 
És e tekinteten történelmi okokból úgy gondolom, hogy kicsit nyugodtabbak 
lehetünk.  

Olvastam egy amerikai tanulmányt nem olyan nagyon régen. 
Terrorcselekményeket vizsgált meg a szerző, több mint 300 terrorcselekményt, és 
abból a szempontból elemezte - és ez talán idevág a témánkhoz -, hogy vajon az 
elkövetett terrorcselekmények helyszíne és az érintett állam missziós szerepvállalása 
között milyen összefüggés van. És az a helyzet, hogy a nagyszámú, gyakorlatilag 
összes nyugaton elkövetett terrorcselekmény elemzését tartalmazó tanulmány 
következtetése az, amit a számok bizonyítanak, hogy meglepő módon, minél 
magasabb létszámú katonát küldött egy adott térségbe egy állam, illetve minél több 
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misszióban vett részt, annál kevesebb terrorcselekmény történt a területén. Tehát az 
összefüggés a számok tükrében kicsit fordítottnak látszik. Persze lehet játszani a 
számokkal, de mindenképpen van arra adat, hogy semmivel sincsenek kisebb 
terrorfenyegetettségi helyzetben azok a nyugati államok, amelyek egyáltalán nem 
vagy csak kismértékben vesznek részt a terrorellenes műveletekben és 
erőfeszítésekben.  

A következő kérdésre, az ügyvédi irodákra már válaszoltam.  
Kérdezi, hogy szükséges-e felkészíteni a civil társadalmat. Ez egy nehéz kérdés, 

elnök úr. Én természetesen híve vagyok a biztonságtudatos nevelésnek, híve vagyok 
annak, hogy a sajnos nem előnyére megváltozott világunkhoz való alkalmazkodást 
tudatos felkészüléssel is segítsük elő, úgyhogy voltaképpen egyet is érthetnék. Ezzel 
persze nagyon óvatosan kell bánni, mert egy ilyenfajta gyakorlat adott esetben 
szükségtelen ijedelem vagy pánik keltésére is alkalmas lehet. Nehéz megtalálni a 
keskeny utat, amely az üdvösséghez vezet ebben az ügyben.  

Magyarország felkérésének szintjéről érdeklődik a kérdező elnök úr. A 
bevezetőben elmondtam, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa két határozatán, az iraki 
kormánynak az ENSZ tagállamokhoz intézett kérésén alapul a koalíció létrehozása, 
amelynek a vezetésére az Egyesült Államok vállalkozott.  

Az Egyesült Államok kért fel minket erre felhatalmazott katonai 
parancsnoksága útján. Nem egyik napról a másikra, nem váratlanul, nem 
előkészítetlenül, hiszen mi nagyon régóta, a megalakulás óta, 2014 közepe óta tagjai 
vagyunk ennek a koalíciónak, és a napi munka során folyamatos egyeztetés zajlott. 
Nem nagyon értem, inkább csak a kákán való csomókeresésnek tudtam értékelni a 
korábbi időszakban is, hogy azt kifogásolták, hogy de miért csak egy adott 
rendfokozatú illető írta alá azt az e-mailt. Azért, mert a katonai tervezés menete ilyen. 
Az Egyesült Államok hadseregében egyébként altisztek végeznek olyan feladatokat, 
amely nálunk sok esetben főtisztek munkaköri leírásának a része. A rendfokozatnak 
az Egyesült Államok hadseregében sokkal kisebb a jelentősége, azt akarom csak 
mondani.  

A történet lényege az, hogy az Egyesült Államokat, mint a koalíció vezető erejét 
Obama elnök képviseli, és Obama elnök a honvédelmi miniszteren keresztül - 
CENTCOM nevű központi parancsnokságot jelent ez rövidítve - Tampában, 
Floridában székelő katonai szervezetet bízta meg azzal, hogy készítse elő ezt a 
missziót katonaszakmailag, és mondja meg, hogy melyik területen milyen eszközre, 
hány emberre van szükség. És ez az egyeztetési folyamat zárul le egy ilyen felkéréssel, 
hogy na, akkor mindent összevetve és számvetve Magyarországtól szeretnénk kapni 
ennyi és ennyi. Ez így működik. Tehát, ha úgy tetszik, akkor Obama elnök 
felhatalmazásában kaptuk a felkérést. Ha már nagyon jogászkodni akarunk, ő meg az 
ENSZ BT felhatalmazása és az iraki kormány felkérése alapján cselekedett.  

A következő kérdése az volt, hogy milyen segítséget nyújtottunk eddig 
Ukrajnának, illetve Iraknak. Részletesen felsoroltam az expozémban. Nem kellett-e 
volna alacsonyabb szinten maradni? Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Országgyűlés 70 
százalék fölötti többséggel döntött erről a kérdésről. Jól megfontolva, heves és éles 
vita után. Nem hiszem, hogy nekem most vélekednem kéne erről a dologról, hogy mit 
kellett volna és mi lett volna, ha.  

Németh Szilárd képviselő úr kérdezi, hogy részt vesz-e a KNBSZ Irak 
információkkal való ellátásában. Közvetlenül nem, csak a NATO-n, illetve a baghlani 
koalíción keresztül, hiszen 60-nál több ország, nem csak NATO-tagállamok vannak. 
Nagyon fontos, hogy egy sor muzulmán ország is tagja ennek az Iszlám Állam elleni 
szövetségnek.  
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2300 Humvee zsákmányolásáról nem hallottam. Engem is nagyon érdekelne, 
mert már régóta kínoz ez a kérdés.  

Az ukrajnai helyzet kapcsán várható-e migráns tömeg megjelenése? Közvetlen 
veszélyét ennek én most nem látom. Természetesen fel kell készülni akár egy ilyen 
fordulatra is az ukrajnai helyzetben és a kormányzati szervek a megfelelő lépéseket 
meg is teszik ebben a dologban.  

A drónokról érdeklődött, ha jól értettem, Lezsák alelnök úr. Azt tudjuk, hogy a 
Magyar Honvédség egyrészt használ, importált drónokat, másrészt kifejlesztett két 
típust, és a harmadik típus is a kifejlesztés végstádiumában van. Tehát saját 
drónfejlesztéseink vannak, de ezek operációs rendszereit is magunk fejlesztettük, és 
ezek a drónok többek között a két évvel ezelőtti nagy, dunai árvíznél is nagyon jó 
szolgálatot tettek, hiszen ezek realtime képet képesek közvetíteni, és a gátak 
állapotáról, az átázottságról - a föld színéből lehet ezt megállapítani - Tát-Neszmély 
térségében igen hasznos információkat adtak az odatelepített drónjaink. 

Jelenleg folyik a saját fejlesztésű drónok rendszeresítési eljárása. Ezt a 
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, 100 százalékos állami tulajdonú 
hadiipari társaság fejlesztette ki. Ez egy önálló jogi személy, tehát, pénzért el fogja 
adni a Magyar Honvédségnek a rendszeresítés befejezése után a katonák által igényelt 
darabszámú, magyar tervezésű és gyártású drónt. Minden magyar, az utolsó szögig 
hazai termékről van egyébként szó.  

Csizi képviselő úr a Gripen-balesetről érdeklődik. Ezzel kapcsolatban 
elővenném a papírjaimat, mert nem szeretnék semmiféle félreértést vagy 
pontatlanságot elkövetni. A Gripen-balesettel kapcsolatban azt lehet pillanatnyilag 
tudni, hogy ez a kétüléses repülőgépünk 2015. május 19-én, 13 óra 29 perckor a 
csehországi Cáslav katonai repülőterén szenvedett balesetet. A leszállást követően a 
repülőgép mag még ismeretlen okból, nagy sebességgel túlfutott a fel- és 
leszállópályán. A pálya elhagyását követően a repülőgép-vezetők sikeres 
vészelhagyást, katapultálást hajtottak végre. Ez egy NATO-feladat volt, a NATO kérte 
fel Magyarországot, hogy röptesse ezen az útvonalon Csehországba ezt a gépet. 

Pillanatnyilag 2 vizsgálat folyik az ügyben. Az egyik az a szakmai vizsgálat, 
amely a magyar törvény, a magyar-svéd Gripen-bérleti szerződés, illetve az 1944. évi 
chicagoi légügyi egyezmény szabályain alapszik. Ez a cseh fél által vezetett, a svéd és a 
magyar fél bevonásával lefolytatott részletes vizsgálat, amely azonban nem a 
felelősség megállapítására irányult; hanem a további hasonló balesetek elkerülése 
érdekében, majd a végén ajánlásokat fog tenni ez a háromoldalú bizottság. Ennek a 
szerződések szerinti működési időtartama legfeljebb egy év, de törekedni kell arra, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül záruljon le ez a vizsgálat.  

Ezen túlmenően folyik Magyarországon egy közigazgatási eljárás keretében 
zajló vizsgálat, ahol is a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala már a 
személyi felelősség megállapítását is vizsgálja. Ennek a határideje 90 nap. 
Pillanatnyilag nem tudjuk azt megmondani, hogy emberi mulasztás, műszaki hiba, 
külső körülmény, a cseh légi irányítás esetleges hibája vagy mindezen körülmények 
szerencsétlen összejátszása, akár együttes jelenléte okozta-e ezt a balesetet. Minden 
szükséges lépést megtettünk, szakértőink gyakorlatilag órákon belül megérkeztek a 
helyszínre, a helyszínelésben, a vizsgálatban a fekete dobozok - 3 különféle fekete 
doboz is van itt - kiszerelésében, biztosításában egyaránt részt vesznek. 
Nyilvánvalóan a svéd féllel együtt kell működni. 

Ahogy a képviselő úr is jól tapint rá, ennek a gépnek az elvesztése érzékeny 
veszteség. Függetlenül attól, hogy mi okozta a balesetet, hogy ezért ki felelős vagy 
van-e egyáltalán felelőse ennek a balesetnek, hiszen vannak olyan vis maior-jellegű 
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helyzetek - ez a hatodik verzió -, amikor nem lehet pontosan meghatározni, nem lehet 
pontosan személyhez kötni a felelősséget, hanem külső, elháríthatatlan ok vezetett 
mindehhez.  

Tehát azt tudom mondani, hogy ma még nem tudunk nyilatkozni erről a 
kérdésről, de mindegy is abból a szempontból, hogy ez a repülőgép javíthatatlannak 
tűnik. Ennek a repülőgépnek mint roncsnak is van egy maradványértéke 
természetesen. Ezt majd a soron következő - mondjuk így- kereskedelmi tárgyalások 
során rendezzük, hiszen ez kereskedelmi ügy, mi nem vagyunk tulajdonosai ennek a 
gépnek, mi lízingeljük. A tulajdonosa a svéd partnerünk. Nyilván eltérőek a 
jogkövetkezmények, a elszámolás módja más, ha a vizsgálatok eredményeképpen 
nekünk kell megtéríteni a kárt vagy ha a svéd fél vagy netán egy harmadik fél köteles 
viselni mindezt. Ezt ma még nem tudjuk megmondani, de hogy a gép hiányzik, az 
biztos. Mert nekünk a kiképzésünkben, a légvédelmi tevékenységünkben, a szlovéniai 
és baltikumi tevékenységünkkel összefüggésben mind a 14 Gripenünkre szükségünk 
van.  

Úgyhogy tárgyalásokat fogunk kezdeni a gép pótlásának lehetőségéről. Ez nem 
feltétlenül egyszerű történet, mert raktárra nem gyártanak ilyesmit. Nem úgy van, 
hogy a csereautók ott állnak a garázsban, és ha összetörsz egyet, kérsz egy másikat. 
Tisztázni kell, hogy a svéd fél képes-e egyáltalán a pótlást biztosítani vagy milyen 
határidővel képes. Az összes pénzügyi következmény a vizsgálatok lezárulta után 
állapítható meg, természetesen tárgyalások útján. Röviden ennyit tudtam volna erről 
a témáról ebben a pillanatban mondani, tehát ma még az okokról nem tudunk 
határozottan nyilatkozni. 

A kibervédelem témaköre óriási téma és az egyik legfontosabb a modern 
hadviselés történetében. Tényleg nem akarom Ádámnál és Évánál kezdeni, de mióta 
az emberiség története ismert, az emberi történet háborúk történeteként írható le. 
Ezek a háborúk a természet adta, Isten alkotta harcmezőkön folytak, folynak: a víz 
alatt, a vízen, a szárazföldön, a levegőben és a világűrben pillanatnyilag.  

Nos, itt drámai fordulat van, mert megjelent egy új hadszíntér, a virtuális világ, 
az ember által teremtett mesterséges intelligencia világa, ahol kíméletlen és igen 
jelentős károkozásra képes hadviselési módszerek fejlődtek és fejlődnek ki hatalmas 
sebességgel, és ezek elhárítási mechanizmusai indukálják az újabb támadó 
eljárásokat. Beláthatatlan fegyverkezési verseny folyik - idézőjelbe téve - ezen a 
területen, iszonyatos sebességgel, ami az egyik legnagyobb kihívás a NATO előtt is, 
Magyarország előtt is. Azt tudom mondani, hogy erről szerintem a KNBSZ mint az 
ügy fő gazdája és felelőse már beszámolt önök előtt nemrégiben. Erőnk szerint 
igyekszünk az élen haladni ebben a küzdelemben. Eddig még minden törekvésünket, 
tervünket valóra tudtuk váltani. Úgyhogy időarányosan jól állunk, a szellemi 
kapacitások megvannak. Ez egy zöldmezős történet. 

Itt a nagy országnak, a gazdag országnak sokkal kevésbé van szignifikáns 
fölénye, mint más területeken, hiszen egy hadiflottát fölépíteni nagyon sok pénz és 
sok idő, de egy megfelelő számítógépes programot kifejleszteni elsősorban 
szürkeállomány kérdése. Itt a hardver- és a szoftverproblematika élesen elválik. 
Úgyhogy Magyarországon miután a magyar matematikusok, programozók okosak, jó 
startpozícióban vannak megítélésem szerint ezen a területen is.  

Jelentős eredményeket tudunk felmutatni. Körülbelül ennyit tudnék erről nyílt 
ülésen elmondani a képviselő úrnak.  

A KNBSZ költözése a felújításokkal párhuzamosan folyamatosan halad. Nem 
tudom most ezt megmondani, hogy mi a véghatáridő. 2017-re prognosztizálják most a 
szakemberek a végleges átköltözést az új egységes objektumba. Tehát a korábbi 
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három telephelyet egy helyre fogjuk központosítani, ez a történet lényege. Nagyon 
szépen köszönöm a figyelmet.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok. Köszönöm szépen miniszter úrnak és valamennyi jelenlévőnek, hogy segítették 
a bizottság munkáját. További szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 21 perc.) 
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