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А Gripen vadászgépek gyakorlatairól — а hosszabb távon, előre rögzített feladatokon és

légtérrendészeti álkalrnazásukorl túl —eseti j élleggel а Honvédelmi Minisztérium vezétёse és а

Honvéd Vezérkar dönt, mérlegelve az állott esemény és а kiképzési felállatók jellegét . Аz

augusztus 10-ei esemény alatt а pilóták többek között légtér-biztosítási, irányítási, légi

támogatási és ellenőrző berepülési gyakórl аtokat hajtottak végre, amelyet а 1518/147/128 -

77/2014 nyilvántartási számú ügydarab rendelt e1 2014. július 16-án . А gyakorlatra vonatkozó

egyéb införmáció а honvédelémтб7 és а Маgyаr Honvédségről, valaт int а különleges

jogrendben bevezethető intézkedésékről szóló 2011 . évi СXIII. törvény alapján nem nyilváno s

adatnak minősül.

А Gripenek mе е1епёse az új ferencvárósi stadionavatóhoz kapcsolódóan а

várakozásokat felülmúlóan irányíto tta а társadalom, а média és politikusok figyelmét а Magyar

Honvédség XXI. századi légtérvédelmi képességére, hiszen .az eseményt megelőzően és azt

követően is soha nem láto tt érdeklődés kísé rte vadászgépeinket, ez pedig kivételér alkalma t

bizfósított а tárcának, hogy а szélesebb közvéleménynek is bémutassa ezt а modern, negyédik

generációs technikát .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat
2. melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Demeter Márta
országgyűlési képviselő „Lássuk а tényeket! című , K/1072 számú írásbeli kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2014. augusztu
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