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Írásbeliválászt iénvl ő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi =VI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i
Hende Csaba honvédelmi miniszterhez

„Lassuk а tényeket!”

címmel, amelyre а választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Elöljáróban kérem, engedje meg, hogy megköszönjem а K/950. számon felett kérdésemre
adott válaszát, mely а Gripeпеk stadionavató ünnepségen 2014. augusztus 10-61 való
áthúzлsának megvalósulásával együtt újabb kérdéseket vet fel .

Miután Miniszter Úr megismerhette az eseménnyel kapcsolatos szakmai és politika i
állásfoglalásomat, mely szerint а Magyar Honvédség soha nem lehet politikai propaganda
díszlete, kérem, hogy válaszoljon а stadionavató ünnepségen megvalósult Gripen-áthúzássa l
kapcsolatban az alábbi kérdéseimre .

• Milyen költsége volt а Gripen vadászgépek stadionavató ünnepségen való
áthúzásának? Kérem, jelölje meg а pontos összeget .

• А pilóták pontosan milyen kiképzési tárgykör szerinti repülést hajtottak végre? A z
éves repülési terv keretén belül а 2014. augusztus 10-i kiképzési repülés pontosan
mikor 1еtt jóváhagyva és milyen számon?

• Ki dönti e1, hogy а Gripeпеk а jövőben milyen rendezvényeken valósítanak me g
áthúzást, és milyen nem állami célból ?

• Miniszter Úr 2014. augusztus 12-i közleménye szerint „Éppen ezért mi sem
természetesebb, mint az, hogy egy olyan jeles eseményen, mint annak az állam i
beruházásként megvalósuló új létesítménynek az avatóján, amely Magyarország egyik
gazdag hagyományokkal rendelkező labdarúgó csapatának is otthont a4 а Magyar
Honvédség а пagyközt пségпek is bemutathatja а Gripeпeket. " Ez alapján kérem ,
válaszoljon arra, hogy а jövőben Ön szerint mely események lehetnek még hasonl ó
, е̂1es események”, ahol а Gripeпеk áthúzást valósítanak meg, valamint arra, hogy
ezek között az előzetes tervek szerint szerepel-e а Miniszterelnök Úr születésnapja ,
vagy felcsúti pihenőkertek végébe szervezett légi parádé?
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Tisztelt Miniszter Úr !

• А honvédelem nemzeti ügy. Természetesnek gondolom, hogy ebben egyetértünk. Ezt,
és az Ön közleményéből idézett mondatot szem előtt tartva, valamint látva, hogy а
2014. augusztus 12-i sajtótájékoztatómon elhangzottak Önt érzékenyen érintették,
feltételesen elfogadhatónak tartanám azon érvelését is, hogy az esemény а Honvédség
társadalmi támogat ottságát és pozitív társadalmi megítélését is hivat ott volt szolgálni ,
mely célt magam is nagyon fontosnak tartok. Amennyiben az áthúzás ezt а célt is
szolgálta, felmerül а kérdés, hogy Miniszter Úr szerint а mindössze pár másodperces
Gripen áthúzás, amely az arénából а tetőszerkezet felépítése miatt szinte nem is vol t
látható, betöltötte -e ezt а célját?

Budapest, 2014 . augusztus 13 .

Demeter Márta

országgyűlési képviselő
(MSZP)
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