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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY 
határozat módosításáról szóló H/3837. számú országgyűlési határozati javaslat 
(Általános vita)  
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői  
 

2/a. Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
(„EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. 
(VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló J/3838. számú beszámoló  
(Általános vita)  
 

2/b. Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
(„EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. 
(VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló J/3838. számú beszámoló 
elfogadásáról szóló H/…… számú országgyűlési határozati javaslat  
(Döntés a bizottsági önálló indítványról)  
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői 
 

3/a. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
(T/3297. szám)  
(Általános vita)  
 

3/b. Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám)  
Meghívottak: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői  
        az Állami Számvevőszék képviselői  
        a Belügyminisztérium képviselői  
        a Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)   
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) megérkezéséig Iváncsik Imrének (MSZP)
  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 
 

Meghívottak részéről   
 
Hozzászóló 

 
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Sulyok János dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium)  
Szőke Irma főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Tolnai Lászlóné osztályvezető (Állami Számvevőszék)  
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Megjelentek 
 

Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Jeszenkovits Tamás számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
Dormán István számvevő (Állami Számvevőszék)  
Remport Katalin számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 03 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Hende Csaba miniszter urat és valamennyi kedves 
vendégünket egyaránt. 

Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy 15 fő 
személyesen van jelen, helyettesítési megbízást eddig ketten adtak, Bíró Márkot Csampa Zsolt 
alelnök úr, Harangozó Tamást pedig Iváncsik Imre alelnök úr helyettesíti. 

Ekképpen megállapítom, hogy bizottságunk a helyettesítésekkel együtt 17 fővel 
határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz 
képest nincs változás, azaz elsőként a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 
106/2007-es országgyűlési határozat módosításáról szóló H/3837. számú országgyűlési 
határozati javaslat általános vitája. A 2. napirendi javaslat: az Európai Uniónak a szomáliai 
biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló 1227/2011-es kormányhatározatban foglalt döntésről szóló J/3838. 
számú beszámoló általános vitája, és döntés az elfogadó határozatokról. A 3. napirendi 
javaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3927. 
számú törvényjavaslat általános vitája és az ÁSZ jelentésének megtárgyalása. 

Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII.6.) OGY 
határozat módosításáról szóló H/3837. számú országgyűlési határozati javaslat; 
általános vita 

Most rátérünk az első napirendi pontunk, a H/3837. számú országgyűlési határozati 
javaslat általános vitájának megtárgyalására. Ismételten köszöntöm körünkben dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter urat, és meg is kérném, hogy röviden ismertesse a határozati 
javaslatot. Miniszter úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A honvédség szervezete egy kötött és hierarchikus tagolású, 
funkcionális rendszer. Ez azt jelenti, hogy a hadrafoghatóság érdekében mind békeidőben, 
mind pedig háború idején előre meghatározott létszámú és rögzített összetételű beosztások 
fenntartására van szükség. Ezeket tartalmazzák az úgynevezett állománytáblák. Békeidőben 
természetesen nem szükséges, hogy minden beosztás folyamatosan be legyen töltve, de a 
létszámnak és a szükséges beosztásoknak rendelkezésre kell állniuk, hiszen csak akkor lehet 
hozzárendelni a szükséges haditechnikai eszközöket. 

Mindez azt jelenti, hogy a katonai egységeknek és alegységeknek a katonai szervezési 
elveknek és a NATO előírásainak megfelelő struktúrával kell rendelkezniük. 

Mint ismeretes, jelenleg egy 2007. számú, és egyébként tavaly már módosított 
országgyűlési határozat tartalmazza állománykategóriánkénti bontásban a Magyar Honvédség 
maximális létszámát. Mint emlékezetes, tavaly a tartalékos haderő felállítása, megszervezése 
ügyében már módosítottuk ezt a határozatot, akkor 8 ezer tartalékos katona rendszerbe 
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állítására kaptunk lehetőséget az Országgyűléstől, melyből több mint 2000 beosztást már be is 
töltöttünk.  

Jelenleg tehát - a tartalékosokat leszámítva - 25 660 fő a honvédség létszáma, ebbe 
beletartozik a Honvédelmi Minisztériumban maximálisan 550 főben meghatározott személyi 
állomány, részben katonák, részben kormánytisztviselők, részben pedig közalkalmazottak. 
Beletartozik a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állománya. 
Ilyenek például a Katonai Biztonsági Hivatal, a Katonai Felderítő Hivatal vagy a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. És ilyenek a honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek is, 
valamint 2011. december 31-éig még… bocsánat, rosszul mondtam, a Felderítő Hivatal, a 
Biztonsági Hivatal és a Zrínyi Miklós Egyetem nem tartozik bele ebbe a körbe. 

A miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozik, és ekként felette van ennek a 
létszámnak tehát a két titkosszolgálat vagy éppen a Honvéd Kórház létszáma.  

Mint ismert, 2007-ben a Magyar Honvédség az Állami Egészségügyi Központ 
létrehozásával elveszítette korábbi saját átfogó, teljes körű egészségügyi kapacitását. E hiányt 
megszüntetendő, döntött úgy a kormány javaslatunkra, hogy az időközben újra a „Honvéd 
Kórház” nevet viselő intézmény újra a Magyar Honvédség hadrendi elemévé válik. 

Így mindamellett, hogy továbbra is igen széles körben fogja ellátni békeidőben a 
polgárok egészségügyi ellátását. Valós katonai képesség születik, egy új katonai képesség, 
amely egyben lehetővé teszi azt is, hogy a honvédség szervezetében a Honvéd Kórház 
leválasztását követően kényszerűen megszervezett Honvéd Egészségügyi Központ, a HEK 
átszervezésével és az egész honvéd egészségügynek a vezérkari főnök irányítása alatt 
tulajdonképpen a Honvéd Kórház parancsnokának irányítása, vezetése alá helyezésével 
mintegy 250 beosztást, 250 fős létszám-megtakarítást tudunk elérni, ami költségvetési 
szempontból is igen-igen jelentős. 

Ez azt is jelenti, hogy a Honvéd Kórház integrálása a hadrendbe lehetővé teszi a 
honvédelmi egészségügyi biztosítással szemben támasztott valamennyi követelmény 
teljesítését, tekintettel arra, hogy a NATO egységes elveinek megfelelően szükséges az 
egymásra épülő katonai egészségügyi képességek egységes rendszerbe foglalása. 

Mindez azért is nagyon előnyös és fontos, mert így a missziós feladatok egészségügyi 
moduljához szükséges szakállomány folyamatosan rendelkezésre fog állni, ezen túl pedig 
nyilván nagyon lényeges az, hogy a szakemberképzés és továbbképzés gyakorlati helyeként is 
funkcionálni tud a hadrendi elemként működő kórházunk. 

Annyit még szeretnék elmondani, hogy a Honvéd Kórház jövőjét nagymértékben 
befolyásolja a Semmelweis Terv, amelyet elfogadott a kormány, és amely 8 kiemelt ellátó 
helyet jelöl ki az országban. A 8 közül az egyik a budapesti Honvéd Kórház. Ez azt jelenti, 
hogy amellett, hogy a Magyar Honvédség NATO-elveknek megfelelő igényei mellett a 
jövőben mintegy 2 millió állampolgár egészségügyi ellátásáért fog így vagy úgy felelni, és 
természetesen továbbra is ellátja azokat a funkciókat, amelyek a – mondjuk így rövidítve – 
VIP-ellátási feladatából fakadnak, tehát a diplomáciai testületek tagjaitól az állami vezetőkig, 
szükség és igény szerint itt kapnak majd egészségügyi ellátást az erre szorulók. 

Nagyon fontos, hogy a Honvéd Kórház további fejlesztése megtörténjen. Erre világos 
kormányzati szándék és akarat van. Ez magában foglal az én nem alaptalan reményeim szerint 
egy új fekvőbeteg-szárnyat, annak felépítését is. Ez azért elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
Honvéd Kórház kivételes képességei, rendkívüli műtéti kapacitása valóban kihasználható 
legyen, mert a 12 műtőhöz – azt hiszem, annyi van – jelenleg túl kevés ággyal rendelkezünk, 
és ez is gátja a teljesítmény-volumenkorlát problémák mellett a teljes kapacitás-
kihasználásnak. 

Szükség szerint, kérdéseikre válaszolva majd még szólnék az egészségügyi 
kérdésekről. 



-  - 8 

Szeretném elmondani, hogy körülbelül 3 ezer pozíciót érint a Honvéd Kórház 
hadrendbe emelése. Ők eddig is benne voltak a tárcalétszámban, tehát ez semmilyen 
többletköltséget nem okoz. A fennmaradó mintegy 1040 létszám is lényegében – ahogy 
elmondtam – az állománytáblák kompletté tételének célját szolgálja, tudniillik az időközben 
keletkezett új feladatainkat a meglévő állománytáblás helyek felhasználásával elégítettük ki. 

Megemlítem ebben a körben az új feladatok közül a Koronaőrség állományának 
biztosítását, amelyet 95 fővel ad ki a honvédség. Nagyon fontos, hogy az új 
humánstratégiánknak megfelelően csapatpszichológusi rendszert állítunk fel, ez is 24 fő 
pszichológusnak a szó szerint hadrendbe és csatasorba állítását igényli. Megemlítem még a 
Honvéd Palotaőrség állományának biztosítását. Január 1-jétől – mint azt tudják – a 
honvédelmi törvény rendelkezése alapján és az államfő kifejezett kérésének megfelelően a 
Magyar Honvédség fogja az őrséget adni a Sándor Palotában is, nemcsak a Szent Koronánál. 
Ez nagyon megtisztelő, ám nyilvánvalóan költség- és létszámigényes feladatunk lesz. 

Nagyon fontos kérdés, hogy a Magyar Honvédség Bocskai István lövészdandárjának 
5/2. lövészzászlóalját fel kell töltenünk, ez 521, 76 tiszt, 154 tiszthelyettes és 291 legénységi 
állományú hely rendszeresítését jelenti. 

Megemlítem, hogy a Térképészeti Nonprofit Kft.-nkből a katonai szakfeladatok jó 
része a Magyar Honvédség Geostratégiai Szolgálatába, a GEOSZ-ba fog integrálódni, ez is 85 
helynek az átcsoportosítását és az állománytáblában való megjelenítését érinti. 

Mindez a változás, amiről most beszélünk, az országgyűlési határozat önmagában 
költségvonzattal nem jár, természetesen, ha valamennyi helyet fel akarnánk, de ha fel is 
tudnánk tölteni, akkor mintegy 3,5 milliárd forint költséget jelentene mindez. 

Az elmondottakra figyelemmel kérem a tisztelt bizottságot, hogy vitassa meg a 
határozati javaslatot, és szíveskedjék azt támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úrnak az ismertetőjét. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ki kíván hozzászólni. Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. 
Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Egy munkamegosztást szeretnék jelezni. Én 
kérdeznék, és azt követően majd alelnök úr szólna hozzá. 

Miniszter úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a mostani tájékoztatót úgy értékelje-e a 
honvédelmi bizottság, hogy az a jelenleg hatályos honvédelmi törvény szervezeti változások 
parlamenti bemutatásáról szóló passzusának tesz eleget, ennek a napirendnek az ürügyén? 
Hiszen a parlament jelenlegi szabályai szerint a parlament dönt a létszámról, ugyanakkor a 
szervezeti változásokat pedig a jelenlegi honvédelmi törvény szerint még a parlament illetékes 
bizottságának be kell mutatni.  

Itt van szó a Magyar Honvédség létszámának bizonyos változását bemutató 
változásról, illetőleg miniszter úr most említett néhány, ezen belüli, illetőleg ezen túlmutató 
változást is. 

A második kérdésem az lenne, nyilván az én figyelmetlenségemből adódik, hogy mi 
most a Magyar Honvédség jelenlegi pontos létszáma, mi a tárca jelenlegi pontos létszáma, és 
mennyi a költségvetésben egyébként biztosított tárcalétszám? Igazából a GEP-re lennék 
kíváncsi ezek között, alapvetően ez segítene eligazodni. 

A valódi képességnövekedés, amely a Honvéd Kórház hadrendi elembe – részint 
egyébként idáig is ott volt, félreértés ne essék – történő illesztését jelenti, mi ez a plusz 
képesség, ami megjelenik ezzel a döntéssel? Ezzel a döntéssel a Honvéd Kórház jelenlegi 8 
milliárd forintos adósságának szanálása felmerül-e, vagy az milyen forrásból és hogyan 
történik? Illetőleg hogy a már önálló hadrendi elemként működő Honvéd Kórház jövőbeni 
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finanszírozása új módon történik-e, avagy marad a korábbi finanszírozási rend, mint ami volt 
az Állami Egészségügyi Központnál?  

Ezt szeretném kérdezni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Válaszadásra megadom a szót miniszter úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Ez a napirend az, 

amit a bizottság elfogadott. Ez pedig a 106/2007-es országgyűlési határozat módosításáról 
szóló határozati javaslat. Természetesen a törvényes előírásoknak eleget fogunk tenni, ahogy 
eddig is, tehát a bizottság előtti bemutatási kötelezettségeinket maradéktalanul teljesíteni 
fogjuk a megfelelő időben. 

A létszámokra majd megkérem tábornok urat, mert ő… ideírta nekem, jó. Mindig 
bajban vagyok a számokkal. Ez egy bonyolult világ, kajánul miniszter Juhász miniszter úr, 
mert tudja, hogy ez a legkacifántosabb kérdés, ami létezik. Nem tudom elolvasni, tábornok úr, 
mondd légy szíves, csúnyán írsz. 

 
SULYOK JÁNOS dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium): Jelentem: ma a 

minisztérium létszáma 523 főben foglalható össze, a tárca 2011. évi költségvetési létszáma 
26 500 fő, tehát költségvetésileg ilyen létszám áll rendelkezésre. Ez a két kérdés hangzott el. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen a pontos számokat. A 

Honvéd Kórház helyzetének változása igen sokrétű képességnövekedést jelent. Elsősorban 
jelenti azt a szinergikus hatást, amely a kórház – mondjuk ki – kiszervezése, elvétele, Szilvásy 
úr fennhatósága alá helyezése, aki nem a honvéd orvosi karnak volt a tagja, mint tudjuk, ez 
nyilvánvaló kényszereket támasztott a tekintetben, hogy a honvédség alapfeladataihoz, és 
különösen a missziós feladataihoz szükséges egészségügyi biztosítást párhuzamosan, a 
Honvéd Kórház struktúrája mellett kelljen megszervezni. Ez óhatatlanul olyan plusz 
adminisztratív létszámokat eredményezett, amely a két struktúra egyesítése következtében – 
amint mondtam – 250 fős létszám-megtakarítást fog eredményezni. Ez minden bizonnyal 
képességnövekedésként fogható fel, hiszen a felesleges párhuzamosság megszüntetése, ha 
tetszik, az adminisztratív túlsúly leadása képességnövekedés, mert aki soványabb, az 
gyorsabban tud futni. 

De nagyon szívesen szentelhetünk ennek egy kicsit hosszabb időt is, hogy milyen 
áldásai lesznek a honvédségre és a magyar egészségügy egészére nézve ennek a lépésnek, de 
azt javaslom, hogy akkor ehhez hívjuk meg azokat a szakembereket, akik a honvéd-
egészségügy kérdéseiben nálam kompetensebb módon tudnak nyilatkozni. 

Igazából én azt is nagyon helyénvalónak tartanám, ha elnök urat követően, aki 
megtisztelte a Honvéd Kórházat a közelmúltban, akár az egész bizottság egy kihelyezett ülést 
tartana az intézményben, hiszen a Honvéd Kórház mai állapotában is a magyar egészségügy 
egyik zászlóshajója. Ez az egész lépéssorozat, ami most napirenden van, arról szól, hogy még 
ennél is erősebb, még ennél is jobban felszerelt, és mindenképpen a jelenleginél kihasználtabb 
intézménnyé váljon. 

Szeretném elmondani önöknek az eddigieken túlmenően, hogy a Honvéd Kórházban 
tíznél több egyetemi tanár és megszámlálhatatlan olyan kolléga, orvos dolgozik, akinek 
tudományos fokozata van. Ennek köszönhetően még az ősszel, tehát még ebben az évben a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem oktatókórházává válik a Honvéd Kórház. Tehát 
miközben a hadsereg, a honvédség hadrendjébe illeszkedik, aközben nagyon szorosan 
integrálódik a magyar egészségügy csúcsszervezetébe és a csúcsintézményei közé. 

Természetesen azt a felhalmozott adósságállományt, amely sajnos, most már 
meghaladja a 7 milliárd forintot is, nem tudom kizárni, hogy év végére akár a 10 milliárdos 
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bűvös határt is átlépi, azt meg kell oldani és konszolidálni kell. A honvéd-egészségügy 
átszervezése, az adminisztratív kapacitások leépítése azt a célt is szolgálja - már a fölösleges 
párhuzamosságok megszüntetésére gondolok -, hogy az így felszabaduló forrásokat a 
rendszerben benne hagyva, fékezhessük az adósság növekedésének ütemét.  

Maga az adósság egy igen egyszerű okból keletkezik és növekszik hónapról hónapra. 
Születési rendellenesség. Egy születési hibája van ennek az intézménynek. 2007-ben egy 
adminisztratív döntéssel összevonták a BM Kórházat, a Honvéd Kórházat, a MÁV Kórházat, 
és még hozzácsapták a korábbi Orvos-továbbképző Intézetet is magában foglaló Szabolcs 
utcai Kórházat. Ennek a négy intézménynek, ha jól emlékszem, 95 ezer teljesítményvolumen 
pontja volt. Ez azt a gyógyító teljesítményt fejezi ki pontokra lebontva, egyes 
beavatkozásokhoz hozzárendelve, amelyet az Egészségbiztosítási Pénztár az adott 
gyógyintézetnek megtérít. Tehát volt 95 ezer pontja a négy intézménynek. Ezeket 
összevonták, és azt mondták, hogy az új intézmény 51 ezer pontból gazdálkodjon. 

Ez azt jelenti, hogy nagyjából abból él - ahogy a vicc mondja – a Honvéd Kórház is, 
hogy vasárnap zárva tart, mert olyan csekély a TB által finanszírozott rész a kapacitáshoz, de 
a tényleges teljesítményhez képest is, hogy folyamatosan szükséges a katonai költségvetésből 
igen jelentős összeget ráfordítani, és ezzel együtt is megállíthatatlanul nő, mint egy lavina ez 
az adósság, mert rosszul állapították meg, akik 2007-ben ezt végrehajtották. Nem tudom az 
okot, nyilván az akkori politikai erőviszonyok, a pénzügyi kondíciók, akármilyen ígéretek, én 
ezt nem tudom, mert nem voltam ott, arra indították az akkori honvédelmi vezetést, hogy 
menjen bele ebbe a rossz kompromisszumba, aminek a tragikus következményei mára 
láthatóak. 

A Semmelweis Terv az adósságállomány növekedésének megállítására garanciát ad. 
Tehát akkor, amikor három fekvőbeteg-centrumot jelöl ki Budapesten, és ennek egyikeként a 
Honvéd Kórházat határozza meg ez a terv, ezzel azt is mondja, hogy egy sor másik gyógyító 
intézmény kapacitásai szükségképpen felszabadulnak, ami a pontszámot, a finanszírozást 
illeti. Ezek a megszűnő vagy átalakuló, mert adott esetben krónikus intézetté váló intézeteknél 
felszabaduló mondjuk műtétekhez rendelt teljesítményvolumen-pontok kerülnek majd 
átcsoportosításra a megmaradó intézményekhez, mindez azért, mert nyilván egy jobban 
felszerelt, korszerűbb, üzemgazdaságossági szempontból optimálisabb méretű kórházban 
olcsóbban, tehát fajlagosan kedvezőbb költséggel lehet ugyanazt a teljesítményt nyújtani. 

Akár még abban is reménykedhetnénk, hogy egy kedvező teljesítmény-volumenkorlát 
újraosztása ledolgozhatóvá teszi a felhalmozott adósságállományt. Nekem azonban az a 
véleményem, hogy az egészségügy átalakítása kapcsán, egyszeri intézkedéssel a Honvéd 
Kórház szénáját rendbe kell rakni, tisztába kell tenni az ügyeket. Kell egy olyan nulla pont, 
ahonnan elindulva látjuk azt, hogy az új rendszerben mondjuk egy új paradigma alapján, 
katonai rendben és fegyelemben működő gyógyintézet mennyire tud gazdaságos lenni, és 
mennyire tud az adófizetők és járulékfizetők pénzével takarékosan, világszínvonalú és az 
országban a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani, kihasználva – mint mondtam – a 
fejlesztések adta kapacitásbővülést is.  

Ez a mi álmunk, ezért indultunk el ezen az úton, és biztosak vagyunk, hogy az önök 
támogatásával a Honvéd Kórház az ország első kórháza lesz. Ehhez minden adottsága 
megvan, úgy személyi, mint infrastrukturális adottsága. Ez az intézkedés, amelynek a 
meghozatalára most kérjük a parlamentet, illetve az engedélyezésére kérjük, a világos vezetési 
viszonyokat, a magyar egészségügyben egy ideje fájóan hiányzó katonás rendet és fegyelmet 
teremti meg egy intézményben. De Archimédesz is azt mondta, hogy egy pont kell, ahol 
megvetem a lábam, és annál fogva kiforgatom sarkaiból a világot is, ha kell. 

Nem akarnék ilyen nagy szavakat mondani, de az egészségügyi vezetéssel, Szócska 
államtitkár úrral, Réthelyi miniszter úrral teljes egységben és egyetértésben vagyunk a 
Honvéd Kórház jövőbeni szerepét illetően. 
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Röviden ennyit a kérdésekre. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy van-e további 

kérdés vagy hozzászólás. Megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány további, a 

megértést segítő kérdést feltenni, mielőtt véleményt nyilvánítok. 
Tisztelt Miniszter Úr! Egy, márciusban általam feltett és ön által megválaszolt 

kérdésből az derült ki számomra, hogy március 1-jén 3276 fős létszámhiánnyal rendelkezett a 
honvédség. Időközben volt egy létszámstop, illetve továbbfoglalkoztatási tilalom. Azt 
szeretném tudni, ha erről van most ismert adat, hogy a jelenlegi helyzetben hol tart ez a 
létszámhiány. Illetve hallottunk jelentős tervezett létszámleépítésről, hogy ez konkrét 
számszerűségben megfogalmazható-e, hogy mi az, amit terveznek? És hogy mindezek 
ismeretében valóban feltétlenül indokolt-e és szükséges-e ez a bizonyos 1040 fős, megfelelő 
feladatokra szóló létszámemelés, illetve az előterjesztésben az szerepel, hogy a minisztérium 
tényleges létszámnövelést az előterjesztés elfogadásával egyidejűleg nem tervez, a státuszok 
tényleges feltöltése a költségvetési lehetőségek függvénye. Azt szeretném megkérdezni, hogy 
látszik-e az, hogy a következő költségvetési évben ezek közül a feladatok közül melyikre lesz 
tényleges költségvetési fedezet.  

Ezt azért kérdezem, mert én az előterjesztést igazán akkor tudnám támogatni, ha 
látszik valós esély, remény, lehetőség arra, hogy ezek a számok nemcsak papíron maradnak, 
hanem valódi növekmény is lesz majd belőle. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót miniszter úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Úr! Azt tudom mondani önnek, hogy a létszámhiánynál, amely hosszú évek óta a 
költségvetési lehetőségek szűkössége miatt jellemzi a Magyar Honvédséget, nem arról van 
szó, hogy ne lenne elegendő kiválóan megfelelt jelölt a beosztások betöltésére, ez 
nagyságrendileg ugyanott van, mint a márciusi válaszom idején, néhány tucat fős eltérés lehet, 
de ez nem szignifikáns. 

Kérdezte a most tervezett létszámleépítést. Itt azt tudom mondani, hogy jelenleg 
folynak az előkészületek egy olyan átfogó ésszerűsítés végrehajtására, amely sajnos, az elmúlt 
két évtizedben nem igazán történt meg.  

Azt kell mondanunk, hogy miközben, és most a ’90 óta eltelt időt mondom, tehát ha 
visszamegyünk a Magyar Néphadsereg idejére, az akkori létszámviszonyokra, a 
rendszerváltozás körüli időre, azt kell mondanunk, hogy folyamatos leszervezés és 
létszámcsökkentés zajlott a Magyar Honvédség berkeiben. Elsősorban katonai képességeket 
szüntettek meg, alakulatokat, laktanyákat zártak be, egész fegyvernemi kultúrák tűntek el 
gyakorlatilag szinte nyomtalanul. Nem akarom most ezt mind felsorolni, nem akarom az 
elmúlt nyolc évből azokat az érdekes eseteket idehozni, bár biztosan érdemes lenne, amikor 
egyik évben felújítják a szombathelyi laktanyát, a másik évben bezárják. Az egyik évben 
felújítják a tapolcai kiképzőbázist, a másik évben bezárják. 

Egy azonban biztos, hogy az előző vezetések haderőreformnak nevezett 
intézkedéseikkel valójában mindig költségvetési megtakarítási szempontokat követve, a 
kisebb ellenállás irányába haladtak, mert ahogy mondani szokás, a kutyaugatás nem hallik az 
égig. Ezért aztán a végeken, a csapattagozatban hajtották végre ezeket a kurtításokat, sokszor 
az iménti példákkal is alátámaszthatóan, rendkívül felelőtlen és pazarló módon. 

Nyilván a történészeknek dolga lesz majd azzal, hogy mindezt feltárják, én nem 
akarok itt további részletekbe belemenni. 
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Mindeközben az a központi apparátus, a háttérintézményeket is beleértve, amely a 
rendszer működtetését végzi, lényegében változatlan létszámú maradt, csak éppen 125 ezerről 
25 ezerre csökkent a magyar haderő létszáma. Most jött el az ideje annak, hogy a felső 
részekben kialakult túlsúlyt leadjuk, attól megszabaduljunk és az izmokat megtartsuk. 

A lényeges tehát az, hogy ez az átalakítás szükségtelen adminisztratív kapacitásoktól 
szabadítja meg a Magyar Honvédséget. Iváncsik államtitkár úr is, és mindenki, aki dolgozott a 
tárcánál, biztosan tudna rémtörténeteket mesélni a katonai bürokrácia túlburjánzásáról. 
Látom, képviselő úr mosolyog. Én két történetet mondok el, mind a kettő a közelmúltban 
történt, annak érzékeltetésére, hogy önök is lássák: bizonyos fölösleges bürokrácia leépítése 
nem képességcsökkenést, hanem éppenséggel képességnövekedést, mozgékonyságot, 
erőnövekedést jelent.  

Két viszonylag eltérő területről mondok példát. A Hadtörténeti Múzeum és Levéltár 
kiváló intézményünk - és most nem bántok ám senkit, mert ezek a szabályok, tehát így kellett 
eljárni mindenkinek adott ügyben – gyűjteményi osztályát egy kiváló őrnagy vezeti, aki 
megállapodott egy magángyűjtővel, hogy három csajkát egy szakadt II. világháborús 
posztóköpenyre elcserélnek. Erről készült egy 8 oldalas szerződés, anyja neve, stb., hat 
példányban. Ezt a szerződést az őrnagy felterjesztette a múzeum igazgatójának, Kovács 
Vilmos ezredes úrnak, aki a rá irányadó szabályok szerint jóváhagyta. Aztán ezt a szerződést 
az igazgató, a parancsnok felterjesztette Simicskó István parlamenti államtitkár úrnak, mert 
ezek a szabályok vannak pillanatnyilag, aki szintén jóváhagyta, és továbbterjesztette hozzám. 
Tehát jelentem nagy örömmel és tisztelettel, hogy a három csajka és a rossz posztóköpeny 
ebenguba értékarányos cseréjét végül én hagytam jóvá, és a papír bejárta Tolnát, Baranyát, 
megszámlálhatatlan pecsét, aláírás, lássa ez, lássa az, ugye, értjük. 

Egy másik példa. A szentesi alakulatunknál egy zászlós kolléganő 50 éves lett. 
Ilyenkor szokásban van a honvédségnél adni egy emléktárgyat. Neki egy vázát szántak. No, a 
parancsnok írt az ügyben az Összhaderőnemi Parancsnokságnak, ők írtak a honvéd 
vezérkarnak, ők átírtak a HM-be, majd a HM visszaírt a vezérkari főnöknek a váza ügyében, 
holott annyi lett volna a feladat, hogy valaki Szentesen – szigorúan Szentesen – a polcról 
levegye a vázát és odaadja a zászlósnőnek. 

Miért van ez? Azért, mert egy kicsit sokan foglalkoznak ilyesféle ügyekkel. Azt 
gondolom, hogy ez a két példa rávilágít arra, hogy egy cseppet el van túlozva a központi 
bürokrácia a honvédségnél, és nem akarok bántani senkit. Van NATO-kimutatás arról, hogy a 
harcoló katonák létszáma és az adminisztratív kapacitások közötti arány hol, milyen. Nyilván 
a legkedvezőbb ott, ahol egy harcoló katonára a legkevesebb – mondjuk így – bürokrata jut. 

Sajnos, a 28 tagország közül a harmadik legrosszabb helyen állunk, és talán nem 
véletlen, hogy a legrosszabb helyen Portugália áll, aki éppen most készül csődbe menni. A 
második legrosszabb helyen az a Görögország, aki már csődbe is ment, és mi mindjárt ott 
vagyunk a harmadik helyen, mert ezek az igazán „gazdag” országok tudnak felesleges 
kapacitásokat fenntartani és finanszírozni. 

Ez a fajta létszámleépítés, mint mondtam, meggyőződésem szerint 
képességnövekedést jelent, hiszen ha nem kell ennyit foglalkozni fölösleges papírmunkával, 
akkor minden szinten többet lehet majd foglalkozni - mert nyilván a mechanizmusokat is 
hozzáigazítjuk a maradó adminisztratív létszámhoz – szakmai munkával, a haza fegyveres 
védelmére való felkészüléssel, azzal, amire a honvédség van.  

Ez abban az értelemben összefügg és válasz a képviselő úr kérdésére, a jelen 
határozattal, hogy amint ezt önök is látták, a valódi katonai képességeket jelentő területeken 
kívánunk legalább elvi létszámnövekedést végrehajtani, illetve a Honvéd Kórház hadrendbe 
emelésével valóságos erősödést elérni. A hiányzó kapacitásokat és helyeket a csapatoknál 
lévő állománytáblákban, a támogató dandárnál, a lövészdandárnál, a Bocskainál teremtjük 
meg és hozzuk létre. Tehát miközben olyan szervezeteknél, amelyek nincsenek érintve a 
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mostani határozatmódosítással, valóban egy körülbelül – most nem mondok még végleges 
számot – ezer fős létszámleépítést fogunk végrehajtani, aközben a határozattal érintett 
szervezeteknél 3 ezer fős valóságos erősödés és további ezer fő rendszerbe állításának a jogi 
lehetősége teremtődik meg. 

A jövő évi költségvetés kormányzati vitája most folyik, nem szeretnék még számokról 
és kilátásokról beszélni, de azt a képviselő úrnak nyugodtan mondhatom, hogy a helyzetünk 
továbbra sem rózsás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e még kérdés, 

esetleg hozzászólás? Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, miniszter úr. Az 

előterjesztéssel kapcsolatban és a válaszokra is figyelemmel, azt tudom mondani, hogy ami a 
Honvéd Kórházzal kapcsolatos elképzelést illeti, azt hiszem, hogy összességében támogatásra 
érdemes. Nyilván azokkal a konkrét feladatokkal és nehézségekkel a végrehajtást 
szervezőknek kell megbirkózni, amelyek itt szóba is kerültek, amely akár a finanszírozással, 
akár a konkrét feladatszervezéssel és az átszervezés különböző következményeivel együtt jár. 
Az egy talán mellékes, de mégis figyelemre méltó következmény, hogy itt a 
kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti állománykategória aránya így a 
honvédségen belül 16 százalékról várhatóan 25 százalékra nő. Nyilván ez önmagában, ha nem 
nézünk mögé, hogy mitől van, akkor egy nemkívánatos tendencia szerintem, de ez rá a 
magyarázat, hogy a Honvéd Kórházat hadrendbe akarják emelni. 

A szocialista frakciónak a Szent Korona és egyéb objektumok őrzésével kapcsolatos 
álláspontja ismert a tisztelt bizottság, miniszter úr előtt, ez nem változott. Mi az 
előterjesztésnek ezt a részét nem támogatjuk, és úgy ítéljük meg, hogy a HM tényleges 
létszáma, illetve a rendelkezésre álló létszámlehetőség között most indokolatlanul nagyra nő 
várhatóan a különbség. Tehát nem látom annak az indokoltságát, hogy ma, vagy napokon 
belül, amikor erről döntés születik, számolva azzal, hogy komoly nehézségeket jelent ennek a 
finanszírozása, mi indokolja azt, hogy erről most dönteni kell. 

Azt hiszem, célszerűbb lenne egy olyan időpontban, a kórházat leszámítva, a többi 
ügyről dönteni, amikor látszik annak a reális finanszírozhatósága, mert ha az nincs meg, akkor 
valóban megteremtődött egy olyan jogi lehetőség, amivel finanszírozás híján nem tud élni a 
Honvédelmi Minisztérium. 

Amit a miniszter úr szerintem egy nagyon dicséretes szándékként említett a bürokrácia 
további csökkentéséről és tett visszamenőleges megjegyzéseket, nem tárgya a mai vitának. 
Ezzel kapcsolatban nekem markánsan más emlékeim és nagyon határozottan más 
véleményem van. Számszerűen is bizonyítható, hogy az elmúlt években először a 2002-2003-
ban végrehajtott, hangsúlyoznám: kifejezetten szakmai alapon végrehajtott védelmi 
felülvizsgálat nyomán valóban elsősorban és mindenekelőtt objektumok bezárása, szervezeti 
átalakítás, a csapattagozat jelentős csökkentése, de egy nagyon ésszerű átgondolással, egy 
nagyon komplex felméréssel megalapozott és finanszírozható, akkor még finanszírozhatónak 
látszó csökkentése történt. De a következő ciklus elején egy feladat-áttekintést követően, most 
nem emlékszem vissza a pontos fogalomra, a dolog lényege az volt, hogy történt egy 
feladatrendszeri felülvizsgálat, ekkor a csapattagozat javára egy nagyon jelentős 
bürokráciacsökkentés, létszámban, szervezetben, az irányított szervezetek számában egy 
nagyon-nagyon jelentős csökkentés történt. Azt gondolom, hogy nagyon helyes ennek a 
folyamatnak az újbóli áttekintése és folytatása, bár mint ahogy egy korábbi bizottsági ülésen 
említettem miniszter úrnak, mély meggyőződésem szerint egy átfogó védelmi felülvizsgálat 
elvégzése is előbb-utóbb időszerű lenne. 



-  - 14 

Szeretném a figyelmükbe ajánlani a nemzetközi példákat is, hogy nagyon sok más 
szövetséges országban rendszeresen sor kerül erre, 5-6-7 évente, van, ahol 3-4 évente nagyon 
komoly, nagyon kemény döntéseket hoznak a szövetségesek képességcsökkenésben, 
bürokrácia-leépítésben és nagyon sok minden másban. Tehát én arra szeretném biztatni a 
Honvédelmi Minisztérium vezetését, hogy ebben vagy erről is gondolkodjanak. 

Figyelembe véve azt az indokot, amit mondtam, ebben a formában nem tudjuk 
támogatni az előterjesztést, kiemelve – még egyszer mondom – a Honvéd Kórházra 
vonatkozó részt, azt igen, de mivel több más elemből is áll az előterjesztés, így magát az 
előterjesztést a mi frakciónk nem támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem miniszter urat, hogy kíván-e reagálni az 

elhangzottakra. Parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Csak két mondatot, igazán nem a vita 

szándékával. Lehet, hogy nem volt elég világos, amit mondtam. Függetlenül a rendelkezésre 
álló pénztől, függetlenül attól, hogy milyen arányban tudjuk feltölteni az állománytáblákat, 
maguknak az állománytábláknak kompletteknek kell lenniük. Egész egyszerűen az történt, 
hogy az elmúlt időszakban az új feladatok ellátása érdekében, kissé kannibál módon, a 
meglévő állománytáblákból vontunk el helyeket, és ezeket ki kell egészíteni. Továbbá az 5/2. 
lövészzászlóalj felállításával legalább állománytábla-szinten az elvi lehetősége történik meg a 
feltöltésnek. 

Ez azt jelenti, hogy az arcunkat, a szavahihetőségünket kell a szövetség felé – hogy 
úgy mondjam – rendbe tenni ebben a dologban. De ha még papíron sem rendelkezünk azzal a 
dandárral komplett módon, amit egyébként 5. cikkelyes művelet céljaira felajánlottunk a 
Szövetségnek, akkor azért az nagyon problémás. 

Ami a 2006-ban végrehajtott jelentős bürokráciacsökkentést illeti, ezt nem vitatva, azt 
kell mondanom, hogy ez után a jelentős bürokráciacsökkentés után tartunk ott, hogy a 
portugálok és a görögök után a harmadik legrosszabb helyzetben vagyunk még mindig. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem egy álvita kedvéért, 

hanem azért, mert valószínűleg nagyon sokan pontosan látják, hogy hogyan működik a 
Magyar Honvédségnél, illetve a Honvédelmi Minisztériumban általában a létszámtervezés, az 
arra biztosított költségek beosztása. 

Pontosan kell tudni, hogy ez a fajta jogosítvány, amivel mi itt most élünk, igazából 
nem egy erős jogosítvány, hiszen a Honvédelmi Minisztérium mozgástere óriási ahhoz képest, 
mint amit itt ebben elfogadunk, ez egyfajta limit. Neki az egyetlen és igazi korlátot érdemben 
a költségvetés jelenti. 

Ez nem politikai szándék kérdése, hanem egyszerűen ez a tény. Gyakorlatilag az 
elmúlt húsz évben ez volt az osztó erő a Magyar Honvédség működtetésében. Ha jól 
gondolom, akkor volt másfél „arany éve” a honvédségnek, pont akkor, amikor a Honvéd 
Kórház felépítéséről született döntés, Medgyessy Péter jóvoltából alapvetően. Azon 
túlmenően folyamatosan alulfinanszírozottsággal néz szembe a honvédség.  

Azt szeretném pártolni és javasolni, hogy ez a csináljunk úgy, mintha meglenne, 
mintha képesek lennénk rá, hogy legyen meg az elvi lehetősége, hogy feltöltsük, de egyébként 
pontosan tudjuk, hogy nem tudjuk feltölteni, és nincsen meg ehhez a szükséges háttér, ez egy 
ugyanolyan kontraproduktív, sokszor magunkat és adott esetben a bennünket kritikusan 
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figyelők szolid megtévesztésére irányuló magatartás, mint az önkéntes tartalékos rendszer 
nagy dérrel-dúrral történő bevezetése és működtetése. 

A honvédségnek ma alapvetően úgy látom, hogy van egy finanszírozási problémája, 
kár, hogy nem tudtunk egyezségre jutni, mert önök nem voltak elég erősek a Fidesz-
frakcióban, hogy legalább azt a minimumkorlátot el tudták volna fogadtatni, mert ez a későbbi 
működés szempontjából alapvetően fontos és indokolt lett volna. Így bármennyire is jó 
szándékkal áll hozzá a honvédelmi miniszter és az ő csapata az úgynevezett háj leszedéséhez, 
mondja ő az Info Rádióban, szerintem legalábbis nem feltétlenül jó a hasonlat, de ezzel együtt 
is a többlet, az adminisztratív erő, a fölösleges erőtől történő megszabadulás, olyan iszonyatos 
kényszerpályák vannak ma a Magyar Honvédségben, amelyeket ezekkel az attrakciókkal 
megoldani nagyon-nagyon nehéz lesz. 

Én isten bizony mondom, hogy szurkolok annak, hogy a Honvéd Kórház 
reintegrációja – merthogy volt egyszer már integrált – megtörténjen, attól tartok, hogy ennek 
olyan finanszírozási hátulütői is lehetnek, még egyszer mondom: lehetnek, amelyek 
megakadályozásában valószínűleg önöknek lesz szerepük. Azt kell látni, hogy ha akar a 
Magyar Köztársaság parlamentje, kormánya, benne a honvédelmi bizottság és a honvédelmi 
kormányzat egy olyan képességet, ami NATO-szinten is élképességnek számít, márpedig 
ebben a honvéd-egészségügyben valóban megvannak a lehetőségek és a feltételek, akkor 
ennek az lesz az ára, hogy egyéb képességek – hogy is mondjam – kárára kell majd 
döntéseket hozni, mert a honvéd-egészségügy a legdrágább, vagy legalábbis az egyik 
legdrágább képesség, amit fenn kell tartani. A magyar orvosok, a magyar egészségügyben 
dolgozók, bárhová is mentek katonai misszióba, mindenütt a legmagasabb elismerést váltották 
ki, sőt azt igénylik nagyon sokszor tőlünk, mi pedig egyébként, mivel meglévő képesség, 
készségesen ajánlottuk ezt fel. 

De azt gondolom, hogy önmagában az, hogy legalább papíron legyen meg, senkit ne 
nyugtasson a tekintetben, hogy ez valóban úgy működik és meg is lesz.  

Éppen ezért egyetértve azzal, amit Iváncsik alelnök úr mondott, határozottan 
szeretném kérni, hogy mondjuk ne csak a 2003-as A26-os beszerzés papírjait keressék és 
vizsgáltassák, hanem vegyék mondjuk elő az akkori védelmi felülvizsgálat vaskosabb, és 
valószínűleg büntetőjogi felelősséget nehezen megalapozó, de az önök munkáját mégis sokkal 
hasznosabbá tevő dokumentumsort. Egyszerűen azért, mert abban látszik, politikus egy vett 
benne részt, egyetlenegy, az összes többi a jelenlegi közigazgatási államtitkár munkatársai 
közül került ki, szóval aki ért a hadsereghez, abból a megfontolásból indultunk ki, szóval 
azokat a papírokat is legyenek kedvesek forgatni, mert az elkövetkezendő időszakban sokat 
segíthet a tekintetben, hogy milyen képességgel, milyen feltételrendszerben és annak milyen 
működési költségeivel kell számolni az elkövetkezendő időszakban. 

Summa summarum: hajrá, miniszter úr, a tekintetben mindenféleképpen, hogy a 
kormányzati tárgyalások során a jövő évi költségvetésben ennek a létszámdöntésnek a 
financiális hátterét sikerüljön megteremteni. Ha ez sikerül, akkor jövök önnek egy pezsgővel. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mielőtt továbbmennénk és megadnám a szót, egy rövid 

technikai információt hadd mondjak. Távol álljon tőlem, hogy a bizottság tagjaiba fojtsam a 
szót, pusztán az időkeret beosztása végett szeretném jelezni, hogy a határozathozatalok a 
plenáris ülésen várhatóan 18.45 órakor kezdődnek, és még mindig az első napirendünknél 
tartunk. Ezt mindenki úgy kezeli, ahogy gondolja, hiszen bizottsági ülésen vagyunk, de 
muszáj voltam elmondani. 

Mielőtt miniszter úrnak megadom a szót reagálásra (Dr. Hende Csaba jelzi, hogy nem 
kíván szólni.), vagy nem is adom meg, megadom a szót Tóth képviselő úrnak. Parancsoljon! 
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TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csupán szeretném kiegészíteni 
Juhász volt miniszter úr, illetve képviselőtársam javaslatát, hogy miket is kellene forgatni és 
hogyan, illetve a miniszter úr által is említett listát a bezárt laktanyákkal kapcsolatosan 
szeretném még kiegészíteni mondjuk egy aszódival, ahol például 2 milliárd forint körüli 
felújítás történt, és még kész sem volt a felújítás, máris bezárták a laktanyát. 

Ezeket a beruházásokat igen-igen érdekes lenne átvilágítani, és adott esetben lehet, 
hogy 100-200 millió forint akár onnan is előkerülhetne. Tehát ennyivel szeretném kiegészíteni 
a javaslatot. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy miniszter úr már minden 
elhangzott kérdésre reagált, kérdezem, hogy van-e hozzászóló. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a H/3837. számú határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak 
találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

17 igennel, 3 nemmel, 1 tartózkodás mellett a bizottság a határozati javaslatot 
általános vitára alkalmasnak találta. 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés plenáris tárgyalására a mai napon, a 
határozathozatalok után kerül sor, ezért ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. A bizottság 
előadójának Ágh Péter képviselő urat javaslom, amennyiben elfogadják és nincs más javaslat. 

Most rátérünk második napirendi pontunkra, mely során az ülés vezetését átadom 
Csampa alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló J/3838. számú 
beszámoló; általános vita 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló J/3838. számú beszámoló 
elfogadásáról szóló H/…… számú országgyűlési határozati javaslat; döntés a bizottsági 
önálló indítványról 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Most rátérnénk második napirendi pontunkra, az Európai Uniónak a szomáliai 
biztonsági erők kiképzésére irányuló misszióhoz történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló 1227/2011-es kormányhatározatban foglalt döntésről szóló J/3838. 
számú beszámoló megtárgyalására. Kijelölt bizottságként a beszámoló általános vitára való 
alkalmasságáról, valamint az elfogadott határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. 

Tisztelettel köszöntöm Hende Csaba miniszter urat, Simicskó István parlamenti 
államtitkár urat és dandártábornok urat. 

Megadnám a szót miniszter úrnak. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli kiegészítése 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájához való nemzeti 
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hozzájárulásként részt veszünk az Ugandába települt, de a szomáliai kormányerők 
kiképzésében közreműködő erőkben 4 fővel, váltás idején 8 fővel. Kérjük engedélyezni, 
illetve tudomásul venni a jelentést, mert kormányhatáskörben van.  

2012. június 30-ig szól jelenleg a mandátum. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Németh Zsolt képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem nem mondok 
meglepőt azzal, ha azt állítom, hogy a Jobbik frakciója nem fogja támogatni ezt a jelentést, 
sem az országgyűlési határozatot. Gondolom, ez nem lesz meglepő. 

Formai okok miatt azért, merthogy nem értünk egyet azzal, hogy kivették az 
Országgyűlés kezéből a nemzetközi missziókban történő részvétel esetleges döntését, hanem 
csak egy jelentést kell tudomásul vennünk, ezzel mi nem értünk egyet. 

A tartalmi okunk pedig ugyanaz, mint az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatban. 
Nem értünk egyet azzal, hogy jelenleg egy nem megválasztott hatalomnak, kormánynak, nem 
egy legitim kormánynak a terrorizmus veszélyére hivatkozva katonai segítséget „adunk” az 
Európai Unió és egy nagyhatalom, az USA kérésére. 

Mi inkább azt látjuk ebben a misszióban, és nemcsak a mi katonai missziónkra, hanem 
a többi ország katonai missziójára gondolok, hogy ezt nem egy karitatív célból nyújtják, 
hanem abból az egyszerű és mindenki számára tudható tényből, hogy a világ 
kőolajkészletének, kőolaj-kereskedelmének 30 százaléka az ott húzódó öbölben zajlik, illetve 
egy hatalmas kereskedelmi útvonal is biztosítható Szomáliából.  

Azt azért el kell mondanom, lehet, hogy tudják önök, képviselőtársaim, lehet, hogy 
nem, hogy Szomália 1991 óta egy igen megroppant helyzetben van. Tehát az 1991-es év óta a 
külföldi hatalmak, külföldi kereskedőhajók teljes egészében – vállalatok segítségével – 
lehalászták az ott található halkészletet, majd pedig nukleáris és egyéb hulladékokat tároltak 
Szomália partjai mentén, főleg európai vállalatok vettek részt ebben a szörnyűséges 
cselekedetben. Majd miután nem volt már mit lehalászni szerencsétlen ott lévő halászoknak, 
kénytelenek voltak kalózkodásra adni a fejüket. Ez egyébként nem is így indult, hogy most 
ellopjuk a hajókat, hanem egyszerűen meg akarták védeni a saját halállományukat. Ott is 
egyébként vízágyúkkal és egyéb fegyverekkel vagy fegyvernek minősülő tárgyakkal űzték el 
az orvhalászok, leginkább nyugati vállalatok a helyben halászókat. Így nem látok azt a 
legitimációt, hogy most miért segítenének ugyanezen hatalmak hadseregei ennek az államnak. 

Azt is el kell mondanom, hogy 2005-ben és 2006-ban az ENSZ környezetvédelmi 
tanácsa kért egy embargót erre a vidékre, hogy az ott illegálisan lehalászott halakat vagy 
halkonzerveket ne lehessen eladni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ezt viszont megakadályozta. 
Ugyanez az ENSZ BT pedig kérte a katonai szerepvállalást az országban, aminek most mi is 
egyik bábfigurája lettünk. 

Ebből kifolyólag nem tudjuk támogatni ezt a hozzájárulást. 
Azt is el kell mondanom, hogy az is felháborító, hogy ugyanezen országok, akik 

lerabolták ezt a szerencsétlen országot, semmilyen segélyt nem nyújtanak, vagy csak alig 
nyújtanak segélyt az országnak. El kell mondanom azt is, hogy Brazília egyedül több 
segélyszállítmányt juttat oda, mint az Európai Unió, Franciaország, Németország együttvéve, 
vagy beszélhetünk Egyiptomról is, akik - éppen most az egyiptomi nagykövetségről kaptam 
egy jelentést - nagyon nagy számú segélyszállítmányt juttatnak Dél-Szomáliába, ahol több 
százezer embert fenyeget az éhhalál veszélye a szárazság miatt. 

Ebből inkább úgy gondolom, hogy nekünk nem katonai segítségnyújtáson, hanem 
például másfajta segítségnyújtáson kellene gondolkodnunk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Miniszter úr, megadom a szót. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Csak egy nagyon rövid reakció. Az 

Országgyűlés és a kormány közötti kompetencia-megosztást ezekben az ügyekben az 1999-es, 
illetve a 2003-as alkotmány, valamint a honvédelmi törvény módosítása rendezték el így, és 
ekként ezt kérem figyelembe venni a tiltakozásként bejelentett ellenzés, nem szavazat 
indokolásakor. 

A szomáliai kalózkodás okairól többféle nézet forog, leginkább annak lehet hitelt adni, 
amely arra alapoz, hogy már a római földrajztudósok is jelentős méretű kalózkodást jeleznek 
ezeken a vizeken, és az ismert történetírásban mindvégig a kalóztevékenység rendkívül 
erőteljes volt. 

Ez nem annyira vicces, ha annak a mintegy 800 tengerésznek a helyzetébe gondoljuk 
bele magunkat, akik túszként vannak jelenleg a kalózok fogságában. 

Úgyhogy ez egy nagyon komoly kérdés, de más kérdés, mint az Ugandába települt 
kiképző misszió. Ez az Európai Unió „Atalanta” nevű haditengerészeti műveletével függ 
össze. Nyilván a térség stabilitása, a hajózási útvonalak biztosítása eminens érdeke az Európai 
Unió minden tagállamának, így hazánknak is, és lévén, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, 
ezért ezzel a négy katonával, ezzel a négy kiképzővel hozzá is járulunk ehhez a művelethez. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, vélemény? Képviselő úr, röviden! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Rövid lesz. Most egy kicsit szakmaibb 

kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyibe kerül maga a program és ki finanszírozza ezt 
a programot, ezt a missziót? 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Ha jól emlékszem a számokra, 160 

millió forintos költség jelentkezik, 31 millió körül van a személyi költség és 130 millió a 
felszerelés, ellátás, szállás, étkezés. (Németh Zsolt: Ki finanszírozza?) Természetesen 
Magyarország finanszírozza, a misszióinkat mind az EU, mind a NATO-keretben magunk 
finanszírozzuk, az ENSZ-missziók esetén van bizonyos kofinanszírozás az ENSZ részéről. 

Szavazás az általános vitára bocsátásról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Ha nincs több kérdés, akkor úgy gondolom, 
hogy szavazhatnánk a kérdésben. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a J/3838. számú 
beszámoló általános vitára alkalmasságát ki támogatja. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 

A bizottságunk támogatja. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja az elfogadó javaslat benyújtását. 

Külön országgyűlési határozatot kell benyújtanunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 

15 igennel, 3 nemmel bizottságunk támogatta. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a téma tárgyalására a plenáris ülésen a mai 

napon kerül sor, ajánlásunkat szóban kell hogy elmondjuk. Básthy Tamás alelnök urat 
kérnénk fel e témakörben, ha alelnök úr is támogatja. (Németh Zsolt: Kisebbségi véleményre 
jelentkeznék.) A kisebbségi véleményt pedig Németh Zsolt képviselő úr mondja el. Köszönöm 
szépen. A második napirendi pontunkat lezárom. 
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A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat (T/3297. szám); általános vita) 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám) 

Áttérnénk a harmadik napirendi pontunkra, amely a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3927. számú törvényjavaslat általános vitája és az 
ÁSZ-jelentés megtárgyalása. 

Köszöntöm körünkben továbbra is miniszter urat, államtitkár urat és a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból Czomba Sándor államtitkár urat. Az Állami 
Számvevőszék részéről Tolnai Lászlóné osztályvezetőt, Jeszenkovits Tamás számvevő 
tanácsost, Dormán István számvevőt és dr. Remport Katalin számvevő tanácsost. 

Kérném, hogy akkor a Számvevőszék részéről is foglaljanak helyet az asztalnál. A 
Belügyminisztérium részéről pedig Szőke Irmát köszöntöm körünkben. 

Tisztelt Bizottság! A 2010. évi zárszámadás általános vitára való alkalmasságáról kell 
döntenünk, megtárgyalva az ÁSZ jelentését. A Házszabály előírása szerint a zárszámadási 
törvényjavaslatot minden bizottság külön véleményezi, a bizottságok írásban leadott 
véleményét pedig a Számvevőszéki és költségvetési bizottság foglalja össze és terjeszti az 
Országgyűlés elé. Azaz a törvényjavaslathoz a bizottsági ajánlásunkat, valamint ha van, 
kisebbségben maradt frakció, az egységes kisebbségi véleményt írásban kell eljuttatnunk a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottsághoz, lehetőség szerint még a mai napon. 

E bevezető után megadom a szót a kormány nevében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőjének rövid szóbeli előterjesztésére, a rendészeti és honvédelmi ágazat 
részéről pedig gondolom, miniszter úrnak, illetve a Belügyminisztériumot képviselő 
úrhölgynek. 

Most felkérném akkor az Állami Számvevőszék képviselőjét, hogy röviden 
tájékoztasson a jelentés rendészeti és honvédelmi ágazatot érintő részéről. Megadom a szót. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Szabad esetleg nekem? 
 
ELNÖK: Miniszter úr! 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli kiegészítése 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Mivel még keveset szerepeltem. 
Engedjék meg, hogy a 2010-es költségvetésünkről nagyon röviden jelentsek. 2010-ben 265 
milliárd 534 millió forint volt a tárca támogatási előirányzata. Az OEP-től további 12 milliárd 
537 millió forint folyt be, ez döntően a Honvéd Kórház finanszírozása. 

A működési és felhalmozási bevétel 4150 millió forint, a kiadási főösszeg mindezek 
összegeként 282 milliárd 221 millió forintban került jóváhagyásra.  

Az évközi módosítások eredményeként, amelyek egyenlege mindösszesen 60 milliárd 
960 millió forint volt, a kiadási előirányzat főösszege 343 milliárd 182 millió forintra 
emelkedett, amely 317 milliárd 839 millió forint összegben teljesült. 

Engedjék meg, hogy további részletek helyett a kérdéseknek adjak inkább teret, 
természetesen mindegyik tételről, sorról kimerítő tájékoztatást tudunk adni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Az NGM részéről Czomba Sándor 

államtitkár úr. 
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CZOMBA SÁNDOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Az NGM részéről javasoljuk támogatni, illetve ha bármilyen kérdés 
felmerül, akkor szakértő kollégáimmal állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék részéről? 

Tolnai Lászlóné osztályvezető (Állami Számvevőszék) kiegészítése 

TOLNAI LÁSZLÓNÉ osztályvezető (Állami Számvevőszék): Tisztelt Alelnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Én is úgy gondolom, hogy nagyon rövid leszek. Annál is inkább, mert az 
Állami Számvevőszék jelentése és függeléke az önök rendelkezésére áll. A függelék a 
bizottság hatáskörébe tartozó két tárcát, a Honvédelmi Minisztériumot és a 
Belügyminisztériumot az előző éveknél sokkal részletesebben tartalmazza, tehát szándék volt 
az, hogy a képviselő urak, a bizottsági tagok a zárszámadási folyamatokról az eddiginél 
átláthatóbb, tisztább képet kapjanak. Tehát önök a függelékben megtalálják azokat az 
információkat, amelyeket a két tárca gazdálkodásáról mondtunk. 

Annyit mondanék csak, hogy az ellenőrzés során a HM tárca vonatkozásában az 
igazgatási és a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében korlátozott véleményt kellett 
megfogalmazni, döntően szabályszerűségi okok miatt, hiszen a módszertanunk pénzügyi 
szabályszerűségi ellenőrzés. A részletek a függelékben megtalálhatók. 

A BM-fejezet vonatkozásában mindkét beszámolót tiszta záradékkal láttuk el, de 
mindkét esetben figyelemfelhívásokat fogalmazott meg az Állami Számvevőszék bizonyos 
szabályszerűségi kérdések vonatkozásában. 

Köszönöm szépen, nem mondanék a nemzetgazdasági folyamatokról továbbiakat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Belügyminisztérium részéről? 
 
SZŐKE IRMA főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Az 

államtitkár úrhoz csatlakozván, az írásbeli, szöveges indoklás, a számszaki adatok a 
beszámoló alátámasztottságát dokumentálják, így szöveges kiegészítést nem kívánok tenni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a képviselő uraknak 

van-e kérdésük, véleményük. Bocsánat, még miniszter úr! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Bocsánatot kérek, csak a mundér 

védelme érdekében, mert ha nem mélyedünk el alaposabban itt a pénzügyi 
szakkifejezésekben, még úgy tűnhet, mintha valami őrületes szabálytalanság történt volna a 
Honvédelmi Minisztériumnál. A valóság az, hogy a 2010-es tárcaátszervezés kapcsán a 
személyi juttatások kiemelt előirányzatát 64,8 millió forinttal valóban túlléptük. Ez a 
jóváhagyott előirányzat 0,019 százalékát jelenti. Ennek jogi megítélése tekintetében vita is 
van a mi pénzügyi szakembereink és az Állami Számvevőszék között. De természetesen 
meghajtjuk fejünket és zászlainkat az Állami Számvevőszék tudása előtt. Természetesen ez a 
64 millió forint is amúgy szabályosan, bérjellegű kifizetésre lett fordítva. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megadnám a szót dr. Kocsis Máté elnök 

úrnak. 
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Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én az ÁSZ-
jelentés, illetve a végrehajtásról szóló törvényjavaslat kapcsán a Belügyminisztérium 
tekintetében szeretnék néhány gondolatra vagy fontos pontra kitérni, tudván azt, hogy a 
Belügyminisztérium az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán jött létre a 
2010. évi XLII. számú törvénnyel.  

Az ágazat tekintetében az országgyűlési választásokat követően jelentős szervezeti és 
szerkezeti átalakulás következett be, és ebből következően a tárgyidőszakban a rend és 
közbiztonság funkcióba tartozó szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok – ezek 
természetesen az önkormányzatok nélküli előirányzatokat jelentik – Belügyminisztérium 
fejezetén belüli 2010. évi kiadási előirányzata 371,4 milliárd forint volt, amelyhez 34,9 
milliárd forint saját bevétel és 336,5 milliárd forint támogatási előirányzat került tervezésre. 

A teljesítés a kiadásoknál 424 milliárd forint, a bevételeknél 69,5 milliárd forint, 
amely az előző évihez képest 9 százalékos növekedést mutat. A támogatásoknál a teljesülés 
pedig 365,2 milliárd forint volt. 

Az elmúlt évben és években nagyobb arányú fejlesztésre – és ez 2010-ben is így volt – 
nem nyílt lehetőség. Ugyanakkor megemlítendő a Belügyminisztérium feladatai kapcsán, 
hogy ezek közül kiemelkedik a tavaly májusi, júniusi árvízi és belvízi védekezés, illetve a 
mindannyiunk által ismert, 2010. október 4-ei vörösiszap-katasztrófa, amellyel kapcsolatban a 
védekezésben a Belügyminisztérium jelentős szerepet vállalt. 

A BM-fejezetnél az engedélyezett költségvetési létszámkeret 61 959 fő, amely aztán a 
kormányzati szerkezet-átalakítást követően 250 fővel csökkent. Az eredeti személyi juttatás 
195,8 milliárd forint volt, amely az évközi módosítások következtében 208,6 milliárd forintra 
növekedett. 

Az ÁSZ-jelentésből látszik, hogy az ÁSZ több hiányosságra is felhívta a figyelmet, 
melyek közül jó pár már az előző két évi jelentésben is megtalálható volt. Ezen problémás 
területek korrigálását az újonnan létrejött vagy mondhatni, hogy az ismételten létrejött 
Belügyminisztérium kezdte meg. 

A jelentésből kiderül az is, hogy a Belügyminisztérium vezetése ezeket a szükséges 
kiigazításokat, illetve a szabálytalanságok észlelése után ezeknek a helyrehozatalát a lehető 
legrövidebb időn belül megkezdte, és azokat az előírt módon megállapította. 

A rendőrség tekintetében a kiadási főösszeg az eredetileg jóváhagyott költségvetéshez 
képest 2010-ben 47,4 milliárd forinttal emelkedett. Ennek fedezésére az előző évi maradvány, 
a költségvetési támogatás, illetve a saját bevétel szolgált. A teljesítést befolyásolta, hogy a 
rendőrség szervei 2010. év során folyamatosan likviditási problémákkal küzdöttek, és mindez 
az összteljesítményt jelentős mértékben átrajzolta. 

A kiadási előirányzatok felhasználhatósága nagymértékben függött az objektív 
felelősséghez kötött, illetve annak kapcsán befolyt bevételtől, és tudni kell, hogy az első 
háromnegyed évben mindez elmaradt az időarányoshoz képest. 

A rendőrség adósságállománya már 2010 januárjában is meghaladta az 1,4 milliárd 
forintot, és áprilisra elérte a 4 milliárdot, a folyó bevétele ugyanakkor 28,5 százalékkal, 
költségvetési támogatása pedig 9 milliárd forinttal nőtt, 202 milliárdról 211 milliárdra. A 
személyi juttatások előirányzata 9,5 milliárddal nőtt. A finanszírozott létszám az év során 
1012 fővel emelkedett, amely a feltöltöttségi szint 95 százalékát jelenti.  

Összességében tehát megállapítható, hogy a fejezet gazdálkodása megfelelt a 
jogszabályi előírásnak. Ekképpen a magam részéről az általános vitára való alkalmasságát 
támogatni javaslom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy a bizottság részéről kinek van 

még kérdése, észrevétele? Farkas Zoltán! 
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FARKAS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! A Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatosan a jelentés megállapítja, hogy 
tulajdonképpen 2010-ben a feladat ellátására szolgáló minimális összeg állt rendelkezésre, 
ami alkalmas volt arra, hogy a Magyar Honvédség működőképes legyen, a nemzetközi 
kötelezettségeit tudja teljesíteni. Azonban az is kitűnik az anyagból, hogy sajnálatos tény, 
hogy azok a fejlesztések, amelyek a Magyar Honvédségnél szükségesek lennének, azokra a 
meglévő forrás 2010-ben nem állt rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen az 
előző kormány elhibázott költségvetés-politikájának az egyik eredményeként tudható be. 
Azonban fontos tény, hogy 2010-ben az a fajta társadalmi kapcsolat, amely a Honvédelmi 
Minisztérium új vezetése kapcsán kialakult, az mindenképpen örvendetes. Itt elsősorban arra 
gondolnék, hogy mind az országhatáron belül, mind az országhatáron kívül a hadisírgondozás 
kérdése, az emlékhely állítása fontos kérdésként jelent meg, és azt gondolom, hogy ebben 
nagyon sok partnerre is talált a honvédelmi vezetés. 

Természetesen az is tény, hogy a minisztérium engedélyezett létszámát 550 főben 
kellett maximalizálni. Sajnálatos tény a költségvetés számaival kapcsolatosan is, hogy 
mindenhol folyamatosan az a tendencia mutatkozik, hogy egyre kevesebb forrás áll 
rendelkezésre a honvédség kötelezettségeinek teljesítésére. Ezzel együtt is azt gondolom, 
hogy maga a tény az tény, természetesen ebből fakadóan az általános vitára alkalmas. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Iváncsik alelnök úr! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék három rövid 

kérdést feltenni, mielőtt véleményt nyilvánítok. Az első, hogy az árvízi védekezés 
költségeivel kapcsolatban volt-e bármilyen megtérítés a tárca számára, illetve ugyanezt 
kérdezem a kolontári védekezés költségeit illetően, hogy később a tárca kapott-e bármilyen 
többletjuttatást, kompenzációt ezekért. Illetve hogy 2010 végén milyen szállítói 
követelésállománnyal rendelkezett a fejezet? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. A szállítói 

követelésállományra meg fogom kérni tábornok urat, hogy mondjon valamit. Ezeket a 
varázsigéket, ezeket a könyvelési csodaszavakat nem is nagyon értem. 

Ami az árvízi védekezés és a vörösiszap-katasztrófa elleni védekezés költségeit illeti, 
azt tudom mondani, hogy teljes mértékben igényeink szerint az összes költségünket 
megtérítette a költségvetés. Legjobb emlékezetem szerint nem volt olyan tétel, amit ne 
fogadtak volna be. Természetesen a Kolontár községben épített hadihidat, amelyet a szentesi 
műszaki katonáink alkottak, és aminek mindenki a csodájára járt, azt a kiképzési keret terhére, 
ha úgy tetszik, ajándékba, felajánlásként, a károsult község lakóinak szánt ajándékként 
teljesítettük, azért nem kértünk és nem kaptunk senkitől semmit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám akkor a szót dandártábornok úrnak. 
 
SULYOK JÁNOS dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm, alelnök 

úr. A tárca lejárt tartozásállománya vonatkozásában már ejtettünk itt szót, a Honvéd Kórház 
rendelkezett 2010 végén lejárt tartozásállománnyal, ennek az összege 1,9 milliárd forint 
összeget tett ki. Ha a követelésállományra kíváncsi alelnök úr, akkor én magam is szeretnék 
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utalni az ÁSZ észrevételei közül a másodikra, ahol azért adott korlátozott véleményt a fejezeti 
kezelésű előirányzatok tekintetében, merthogy két támogatott szervezet esetében az 
elszámolás nem történt meg a beszámoló végrehajtásáig. Tehát mi két támogatott 
szervezetnek a még el nem számolt támogatását követelésként mutattuk ki, ennek az összege 
nem tesz ki többet, mint 30 millió forint.  

Tehát nem arról van szó, hogy az elkészült beszámoló ne lett volna szabályszerű, az 
ÁSZ azt kifogásolta, hogy az elszámolás nem történt meg a beszámolási időszak végére, és mi 
ezt nem lezárt pályázati pénzként – ha szabad így fogalmaznom -, hanem 
követelésállományként mutattuk ki a 2010. évi gazdálkodásról szóló számszaki 
beszámolóban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény? Iváncsik 

alelnök úr, és utána lezárnánk.  
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék röviden 

véleményt nyilvánítani. 
A szocialista frakció a zárszámadás egészének az elfogadását nem fogja támogatni, 

tekintettel arra, hogy teljesen elfogadhatatlan megfogalmazások, állítások, a tényekkel nem 
igazolható állítások szerepelnek benne. Ilyen például az, hogy hamis adatok szerepeltek a 
költségvetésben, illetve egészen másképp ítéljük meg a hiány mértékének a növekedését, 
egészen más okokra vezetjük vissza, de itt ezekre én most részletesen nem akarok kitérni, 
nyilván majd lesz rá mód az általános vitában. 

Inkább a XIII. fejezetről, a Honvédelmi Minisztérium fejezetéről szeretnék néhány 
szót szólni. A miniszter úr által is említett előirányzat-növekedés, ami megítélésünk szerint az 
előző kormányzat döntéseinek a következménye, ilyenek voltak például a más fejezetektől 
átvett előző évi pénzmaradvány és a Gripen-program utáni áfabefizetés visszatérítése, ez 
mintegy 5 milliárd forint erejéig, az afganisztáni szerepvállalás esetében 5,2 milliárd forint, 
győri telkek értékesítése 4,16 milliárd forint, és az előző évi pénzmaradvány 31,22 milliárd 
forint. Örülünk annak, hogy a választásokat követően az új kormány a fentiek szerinti 
költségvetési támogatást az előző ciklusban megszületett döntéseknek és megállapodásoknak 
megfelelően a HM rendelkezésére bocsátotta. 

A kormányváltást követően történtek olyan intézkedések, amelyek megítélésünk 
szerint indokolatlanok voltak. Ilyen volt például az a tény, hogy a minisztérium elveszítette az 
éppen azelőtt, nemrég felújított egyik legkorszerűbb laktanyáját, és az átadáskor szó volt 
arról, hogy majd kompenzációként 5 milliárd forint kerül visszapótlásra. 

Erre való utalással nem találkoztunk, ez már korábbi bizottsági ülések témája is volt, 
nem látszik a zárszámadásban, hogy ez valóban megvalósult volna. 

Az új kormány a beiktatását követően egyik első lépéseként zárolt, később meg is vont 
4,89 milliárd forintot a HM-költségvetésből. Ez arányaiban az egyik legnagyobb elvonás volt. 
Ennek a mértékét túlzottnak tartjuk. 

Miniszter úr válaszából kiderült, hogy az árvízi védekezés, a kolontári védekezés 
költségei megtérültek, ezt helyeseljük, egyetértünk vele. 

Furcsálljuk, igazából nem értjük, hogy a Honvédelmi Minisztérium erdőgazdaságainak 
tulajdonosi joggyakorlása miért került átadásra az MFB Zrt.-nek 2010 júniusában. 
Ismereteink szerint az átadott vagyon saját tőke értéke 4,4 milliárd forint. 

Nem tudjuk, mi indokolja, hogy a HM Rekreációs Kft. támogatása 1,5 milliárd 
forinttal nőtt. 

Az összegzésből látható, hogy a tárca GDP-arányos részesedése – a módosított 
előirányzatokat, tervteljesülést figyelembe véve – 1,21 százalék volt. Azt hiszem, a mai 
tudásunk szerint erre mindannyian úgy tekintünk, hogy de jó lenne, ha a következő években 
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ezt megközelítő vagy meghaladó arányban részesülhetne a Honvédelmi Minisztérium a 
finanszírozásból. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Úgy érzékelem, hogy több kérdés nincs, 

képviselőtársaimban nem maradt benn semmi. Akkor a kormány részéről esetleg van-e még 
reagálás? Miniszter úr! 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Konkrét kérdések hangzottak el. A Zách 

utcai laktanyával kapcsolatosan a kompenzáció csak részlegesen történt meg. A Köztársasági 
Őrezred épületét, amely közvetlenül ott a Honvéd utcai fronton csatlakozik a HM 
épületkomplexumához, azt megkaptuk. Ezen túlmenően pedig folyamatban lévő 
ingatlanértékesítésekből fogunk még nem realizált módon 5 milliárd forint erejéig 
kompenzációhoz jutni. Tehát arra van egyezségünk, hogy az általunk értékesített 
ingatlanokból, amelyek főszabály szerint az MNV Zrt.-hez befolyó bevételek, és nem a 
lakásokról van szó, mert az a Hjt. értelmében már egyértelmű, hogy a saját bevételünk, de 
egyéb honvédelmi célú, feleslegessé vált ingatlanok értékesítéséről szólok. Tehát itt egy 5 
milliárd forintos kompenzációra van gentlemen’s agreement alapon bizonyos ígéretünk. 

A kormány megalakulása utáni zárolás annak a vészhelyzetnek köszönhető, amely a 
kassza ürességével jellemezhető, és amely elkerülhetetlen volt a kormány megalakulását 
követő hetekben. 

Az erdészetek, állami erdőgazdaságok egy kézbe kerültek a parlament döntése alapján, 
a vagyontörvény módosításával történt ez meg. Annak idején, tavaly nyáron lefolyt ennek a 
vitája a Házban. Csak azért mondom, mert Iváncsik képviselő úr azt mondja, hogy nem tudja, 
hogy mi volt az indoka ennek, abban a vitában elhangzottak ezek az indokok. 

Valóban örülök én is az 1,21 százalékos GDP-arányos költségvetésnek. Megkérem 
tábornok urat, hogy az 1,5 milliárd forintos, a Rekreációs Kft.-vel kapcsolatos felvetésre 
válaszoljon, mert ezt most így hirtelen, fejből nem tudom. 

 
SULYOK JÁNOS dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium): A Honvéd Nonprofit 

Kft. támogatási előirányzatáról van szó. Az emelés után sem tudta a tárca elérni a 2009. évi 
támogatási szintet. Az átcsoportosítás oka az intézményrendszer, az üdülési és kulturális 
intézményrendszer működőképességének a megőrzése volt, ezért került sor erre a döntésre. 
Jelentem, befejeztem. Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról kell döntenie a bizottságnak. Kérdezem, ki az, aki a T/3927. számú 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottságunk támogatta. 
Kérem, hogy a bizottsági és a kisebbségi véleményt még a mai napon a titkárságnak 

megküldeni szíveskedjenek annak érdekében, hogy továbbíthassuk a Számvevőszéki és 
költségvetési bizottságnak. 

Miniszter úrnak, államtitkár uraknak köszönjük szépen a megjelenést, a bizottsági 
ülést lezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 34 perc)  
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