
Baráth Zsolt
országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbel i
választ igénylő kérdést kívánok intézni a Honvédelmi Minisztériumot vezet ő miniszterhez ,
mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Milyen valós lépések történtek az elmúlt 2 évben Magyar Honvédség
gépjárműparkjának fejlesztését illetően?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter úr !

2011 . 10. 20-án írásbeli kérdést tettem fel K/4732 . számon „Ez a Magyar Honvédség helyes
útja?” címmel .

Erre ezt válaszolta a Minisztérium :

„Jelenleg a Magyar Honvédség az alábbi kiemelt és meghatározó – az előző kérdésekben nem
említett —fegyverzeti rendszerekkel rendelkezik:
• Vontatott ágyú tarack 152 mm (D-20: 32 db,
• T-72 harckocsi 111 db (30 db üzemképes, 81 db állapotfelmérése megtörtént, javításuk
minősített időszakban tervezve),
• BTR-80; BTR-80/A 614 db, ebb ől 235 eszköz modernizálása végrehajtásra került ,
• KUB légvédelmi rakéta indító állvány 24 db ,
•ATLAS (MISTRAL-2) légvédelmi rakéta indító állvány : 45 db . "
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Missziós tevéken Lségünk külföldi és hazai támpatására megnöveltük katonáink e égy ni és
kollektív védelmi képességeit . Ennek keretében páncélozott járm űvek beszerzése történt meg,
mel során a kontinensek páncélvédett ülkével ellátott teherautókkal táncélozott
sebesültszállító járművekkel, páncélozott személygépkocsikkal, illetve páncélozott MRA P
járművekkel kerültek megerősítésre, mindemellett védett lakó és irodablokkok kerülte k
telepítésre. Ugyancsak hangsúlyt fektettünk az önvédelmi és túlélőképességek fejlesztésére, íg y
katonai járműveket nehézgéppuskákkal szereltünk fel, a katonák egy része modern amerika i
M4-es gépkarabéllyal rendelkezik, míg más részük a modernizált és képességeiben megnövelt
AK gépkarabélyokkal van_ felszerelve . Ugyancsak történt beszerzés gránátvetők illetve az
éjszakai képességet biztosító éjjellátó berendezések és hőkamerák valamint magasabb
védelmet biztosító kevlár sisakok vonatkozásában is. Katonáinkat a hadszíntéren
elengedhetetlen kommunikációs, helyzetmeghatározó lspeciális GPS), improvizált robban ó
szerkezetek támadásai elleni zavaró, illetve célmegjelölő eszközökkel szereltükfel.
Országvédelmi képességeink fejlesztése érdekében folytatódott a Gépjárm ű Beszerzési
Program melynek keretében különböző terepjáró tehergépkocsikat szereztünk be szárazföld i
csapataink mozgékonyságának, manőverező képességének növelésére. Folytatódtak a Gripen
programhoz kapcsolódó kommunikációs és fegyverzeti fejlesztések is, csakúgy, mint a
helikopterek és az ÁN-26-os repülőgépek időszakos és üzemidő meghosszabbítást célzó
javítási munkái. Ugyancsak meg kell említeni a Finnországtól átvett 2 db Mi-8-as helikoptert ,
mely a hazai szállító helikopter park fejlesztéséhez járult hozzá . Végül ebbe a sorba tartoznak
a hazai informatikai hálózatok fejlesztése érdekében eszközölt, valamint a tábori vezetési é s
irányítási képességek fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzéseink is . Mindemellett pedig
folyamatosak a hazai bázison zajló legkülönbözőbb képességnövelő kutatás–fejlesztés i
tevékenységek is.

A szővetségeseinkkel, különösen az Amerikai Egyesült Államokkal, folytatott m űveleti
együttműködés során utolsó generációs haditechnikai, fegyverzeti, és kommunikáció s
eszközökhöz jutunk hozzá térítésmentesen a hadszíntéri támogatási rendszeren keresztül. Ezen
kívül hazai kiképzési célokra is folyamatosan érkeznek a legfejlettebb fegyverzeti anyago k
ami szintén hozzájárul az ország védelmi képességének növeléséhez.

Az elmúlt 20 évben a Magyar Honvédségben több esetben átszervezésre, radikáli s
csökkentésre került sor, amelynek következtében a meglévő technikai eszközök egy része
honvédelmi célra feleslegessé vált, így ezek a létrehozott inkurrencia raktárakban kerülte k
elhelyezésre. A Magyar Honvédség változó feladatrendszeréhez alkalmazkodva bizonyo s
meglévő képességek jelentősen csökkentek vagy teljes mértékben megszűntek és az ezekhez
tartozó eszközök szintén az egyre b ővülő inkurrencia készletbe kerültek bevonásra, tárolásra
és értékesítésre.
Az inkurrencia tároló raktárakban felhalmozott, rendszerb ől kivont eszközök jelentős része
elavult, korszerűtlen, a NATO szövetségesi rendszerében történő együttműködésre
alkalmatlan, illetve a természetes elhasználódás, baleseti sérülés eredményekén t
használhatatlanná vált. Ugyanakkor tény, hogy 2002 és 2010 között számos esetben valós é s
fontos képességek kerültek csökkentésre vagy felszámolásra, sokszor az ezekhez tartoz ó
különböző technikai eszközök kivonásával és értékesítésével. Ennek okaira az akkori
kormányok képviselői tudnak válaszokkal szolgálni.
Véleményem szerint több esetben téves döntés született, éppen ezért jelenleg annak felmérés e
folyik hogy ezek közül a képességek közül melyek újbóli létrehozása vagy meger ősítése
szükséges és végrehajtható. Ezzel párhuzamosan folyamatban van egyes eszközök és készletek
felülvizsgálata, amelynek eredményeként a még használható hadfelszerelésből egy
úgynevezett Központi Hadműveleti Készlet létrehozását tervezzük



Tisztelt Miniszter Úr !

- Milyen valós lépések történtek az elmúlt 2 évben Magyar Honvédség – Magyarországon –
helyben-használatos gépjárműparkjának fejlesztését illetően?

- Hogyan áll a Magyar Honvédség képességeinek felmérése, avagy milyen (védelmi )
képességeket indítottak be az elmúlt 2 évben ?

- Hol tart az Önök által tervezett Központi Hadműveleti Készlet létrehozása?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2013 . december 18.
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