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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
2 . melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Dr . Harangozó
Tamás országgyű lési képviselő „Hazudott a Honvédelmi Minisztérium?” című, K/17171 . számú
írásbeli kérdésére adott válaszomat .
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Válasz a K/17171 . számú, „Hazudott a Honvédelm i
Minisztérium?” című írásbeli kérdésre

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön több éves szakmai hátterére és tevékenységére alapozva, valamint feltételezve a
téma iránti érzékenységét nem gondolom, hogy helyénvaló a médiahírekre alapozott
kérdésfeltevés ebben a témában, így annak módját visszautasítom, és egyben eloszlatom téve s
feltételezéseit, amelyeket megfogalmazott .

Biztosíthatom, hogy a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti szolgálat repül őgépei
üzemképesek, a riasztások, azonosítások, elfogások, illetve a magyar légtérb ől történő
kikísérések minden esetben eredményesen kerülnek végrehajtásra, megteremtve ezze l
Magyarország légterének szuverenitását, hazánk és a magyar emberek biztonságát . A készenlét i
szolgálatok eddig is, és ezután is képesek eleget tenni a légtérfelügyelettel és oltalmazással ,
valamint a légtérvédelemmel kapcsolatos feladataiknak .

Ön a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjaként, majd alelnökeként régóta kísér i
figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség munkáját, így szükségtele n
emlékeztetnem arra, hogy éppen Önök hajtottak végre nagy létszámleépítést a 2010-et megel őző
ciklus idején, és ugyanezen idő alatt sem a katonák körülményeinek, sem a haditechnika i
eszközök területén nem valósítottak meg hosszú idő óta esedékes fejlesztéseket .

Elfogadhatatlan az a politikai hangulatkeltés, amely során kétes politikai el őnyszerzés
céljára használja a honvédséget, mert ez az eljárás mélyen sérti a szolgálatukat becsülettel ellát ó
katonákat . A Magyar Honvédség nem titkolt és titkol el semmit, mivel a riasztás körülményeive l
kapcsolatos újságírói megkeresésre tárcánk az alábbi részletes választ adta :

„A légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó Gripenek riasztása során az egyik gép kijelz ő
műszerei figyelmeztetőjelzést adtak, ezért a gép újraindítására volt szükség. Ez idő alatt a másik
gép felszállásra kapott parancsot az ország légtere felé közeledő utasszállító repülőgép vizuális
azonosítására . A néhány perces újraindítás után a Gripen magasabb készenléti fokozatba n
várakozott, míg a felszálló gép végrehajtotta az utasszállító vizuális azonosítását és követését az
országhatárig. A NATO és a nemzeti szabályzók egyébként az egy géppel történ ő készenlét i

szolgálat ellátását és a feladat végrehajtását engedélyezik. ”
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