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Napirendi javaslat 

1. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. § alapján) 

2. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt 
döntésről címmel benyújtott beszámoló (J/7223. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt 
döntésről címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... 
szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

Meghívottak: 
Honvédelmi Minisztérium képviselői 

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/7357. 
szám)  
(Dr. Aradszki András (KDNP), Balla György, Koszorús László, Rogán Antal és 
dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)  
 
Meghívottak: 
Dr. Aradszki András (KDNP), Balla György, Koszorús László, dr. Kupcsok Lajos, Rogán 
Antal (Fidesz) országgyűlési képviselők  
Belügyminisztérium 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 
Tamás Barnabás (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 
Juhász Ferenc (MSZP) 
Rubi Gergely (Jobbik) 
Korondi Miklós (Jobbik) 
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz) 
Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Borbély Lénárd (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP) 
Farkas Zoltán (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz) 
Dr. Dorosz Dávid (LMP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin munkatárs 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
Balla György országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként 
Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 

Megjelentek 

Dr. Dankó István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Honvédelmi Minisztérium) 
Dr. Steigler József ezds., főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Szpisják József mk. ddtbk., főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Szegő László ddtbk., főosztályvezető (Köztársasági Elnöki Hivatal) 
Dr. Tollár Tibor tű. ddtbk., főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 

Elnöki megnyitó 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága ülésén megjelent 
képviselőket, a kedves vendégeinket és a sajtó valamennyi munkatársát.  

Tisztelt Bizottság! Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor, 13 fő 
személyesen van jelen, öten pedig helyettesítési megbízást adtak, ekképpen bizottságunk 
18 fővel határozatképes.  

A kiküldött meghívótervezethez képest nincs változás, azaz napirendi javaslatom a 
következő. Első napirendi pontként dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr éves 
meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. A 
2/a. napirendi pont az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. számú kormányhatározat 
módosításáról szóló 1126/2012. számú kormányhatározatban foglalt döntésről szóló 
J/7223. számú jelentés általános vitája, és a 2/b. napirendi pont a jelentést elfogadó határozat. 
A 3. napirendi pont a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/7357. számú 
törvényjavaslat.  

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki ért egyet a napirendi javaslattal. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságunk a napirendet 
egyhangúlag elfogadta. A helyettesítési megbízásaink száma 5-ről 6-ra növekedett, ekképpen 
19 szavazattal rendelkezik a bizottság.  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. 
évi XXXVI. törvény 41. § alapján) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására. Nagy 
tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter urat, dr. Dankó 
István helyettes államtitkár urat és dr. Steigler József ezredes urat, valamint Szpisják József 
dandártábornok urat a HM tervezési és koordinációs főosztályának vezetőjét. Külön 
köszöntöm Szegő László dandártábornok urat, a Köztársasági Elnöki Hivatal honvédelmi 
főosztályának vezetőjét.  

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlésről szóló törvény értelmében a miniszter úr éves 
meghallgatási kötelezettségének fog eleget tenni. Elsőként miniszter úr beszámolójára 
kerítünk sort, ezt követően a szokásos menetrendben a képviselői kérdések és hozzászólások 
következnek.  

Tisztelt Miniszter Úr! Öné a szó.  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli kiegészítése 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Megkísérelem nagyon rövidre fogni, ami nem lesz egyszerű, mert az 
elmúlt egy évben rengeteg dolog történt a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium 
háza táján. Arról, hogy 2010-ben, a kormányváltástól számítva mit tettünk, persze már 
beszámolhattam önöknek. Az a helyzet, amit örököltünk, minden volt, csak nem szívderítő és 
nem rózsás, még mindig nap mint nap kerülnek elő újabb és újabb olyan történetek – lásd 
legutóbb a 2006. október 23-ai törvénytelen fegyverátadás –, amelyek bizony árnyékot vetnek 
a mai napig is a tárcára.  

Beszámolhattam már arról önöknek, hogy 2010-ben megkezdtük és 2011-ben 
folytattuk az egyes HM-szervezetek és gazdasági társaságok átvilágítását. Ennek 
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eredményeképpen a tavalyi évben sajnos közel ötven büntetőfeljelentést kellett tennem; egy 
Fehér könyvben összefoglaltuk és közzétettük ezeket a sajnálatos eseményeket. A jelen 
időben kezdenek ezek az ügyek, egyik a másik után a bírósági szakba kerülni. A sajtó minden 
alkalommal – helyesen – hírt ad arról, hogy ezek a 2010 előtti korszakhoz kötődő, főleg 
anyagi természetű visszaélések. Én örülök annak, ha a közvéleményben ez így rögzül, és nem 
vet árnyékot a tisztességes katonákra és a Honvédelmi Minisztérium kiváló jelenlegi 
állományára. 

Az elmúlt év fontos megállapítása az, hogy a honvédelem irányítása és civil kontrollja 
a jogszabályoknak megfelelően folyamatosan biztosított. Jelenthetem a tisztelt bizottságnak, 
hogy az új köztársasági elnök úrnak már módom volt a honvédség állapotáról a Honvéd 
Vezérkar főnökével együtt jelenteni, és elhatároztuk azt is, hogy tovább folytatjuk a 
konzultációt a főparancsnok úrral. Természetesen a kormány folyamatosan gyakorolja az 
alkotmányban és a törvényekben rögzített jogait.  

Meg kell említeni, hogy a Magyar Honvédségnek új műveleti vezetési rendszere van, 
amely az elmúlt esztendőben született, és ennek is köszönhetően a vezető szervek és az 
alárendelt katonai szervezetek kivétel nélkül működőképesek.  

A hadműveleti feladatok és a kiképzés vonatkozásában nagyon fontos körülmény, 
hogy a honvédség reális műveleti képességeivel számolva, átdolgoztuk az ország fegyveres 
védelmi tervét, amelyet a tavalyi évben a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök 
jóváhagyott. 

A készenlét-fokozási rendszer működött, a fegyveres védelmi terv és a 
műveletvezetési rendszer figyelembevételével megkezdődött mindezek pontosítása, amely 
2012 első félévében fog lezárulni. Megállapítható, hogy a kiképzés takarékos gazdálkodás 
mellett biztosított.  

Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak azokról a képességfejlesztési lépésekről, 
amelyeket megtettünk.  

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt egy évben megállt a Magyar 
Honvédség katonai képességeinek csökkenése, és egyes területeken sikerült 
képességnövekedést elérnünk. Az első helyen kell megemlítenem a tartalékos rendszer 
fejlesztését, és örömmel jelenthetem a bizottságnak, hogy a holnapi napon leteszi a katonai 
esküt az ezredik műveleti tartalékos katona. Ez azt jelenti, hogy a körülbelül 2 ezer védelmi 
tartalékossal együtt immár 3 ezer fővel nagyobb a Magyar Honvédség katonalétszáma, mint 
amekkora volt a kormányváltás időpontjában. Ezek tehát kiképzett, katonai esküt tett és 
bármikor hadra fogható, a törvényeknek, szabályzatoknak megfelelően igénybe vehető 
tartalékos katonák.  

A tavalyi évben új hadrendi elemként, katonai szervezetként létrehoztuk a Magyar 
Honvédség Honvédkórházát, amely a maga közel 3 ezer fős létszámával a Magyar Honvédség 
legnagyobb létszámú katonai szervezete tulajdonképpen, és nemzetközileg is kiemelkedő 
egészségügyi képességet biztosít a Magyar Honvédség számára is, de legalább ennyire fontos, 
hogy a Semmelweis-terv nyolc kiemelt kórházának egyikeként és a három ilyen kiemelt 
budapesti kórház egyikeként tartóoszlopa a magyar egészségügy egész épületének. 

Szövetségeseinktől jelentős támogatásban részesültünk az elmúlt esztendőben. Az 
Amerikai Egyesült Államok a 2010., 2011., 2012. években összesen 32 millió USA-dollár 
értékű hadfelszereléssel támogatásban részesítette Magyarországot és a Magyar Honvédséget. 
Meg kell említeni azt a két Mi-8-as helikoptert, amelyet Finnország ugyancsak adományként 
juttatott számunkra.  

Részt veszünk az „okos védelem” – angol nevén: Smart Defence – és a képességek 
csoportosítása és megosztása – angol szakszóval: pooling and sharing – kezdeményezésekben, 
amelyek a NATO és az EDA kutatás-fejlesztési projektjein keresztül is megvalósulnak. 
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Megkezdtük a NATO cyber defence policyra támaszkodva a Magyar Honvédség 
kibervédelmi szakmai koncepciójának kidolgozását.  

Számos olyan önerős fejlesztést és beszerzést hajtottunk végre, amelyek elsősorban 
katonáink harci védelmi és túlélőképességét biztosítják. Megalkottuk a hadfelszerelési 
iparkorszerűsítési tervet, a Hadik-tervet, és létrehoztuk a hadiipari klasztert. A Gripen-
szerződés módosításával biztosítottuk azt, hogy a magyar légtér védelmét nem 2016-ig, 
hanem 2026-ig képesek biztosítani ezek a többcélú Gripen harci repülőgépek.  

A chicagói NATO-csúcson bejelentésre került, hogy Magyarország a 2015-18-as 
időszakban vállalkozik egy négy hónapos turnusban a balti államok légterének védelmére a 
rendelkezésünkre álló Gripen harci gépekkel. Ez is nyilván azért lehetséges, mert a szerződés 
módosítása rendelkezésünkre bocsátotta ezt a katonai képességet 2016 után is.  

Megkezdődött a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ légi 
irányítóközpontjának a modernizációja, ez Veszprémben található a sziklában. A tavalyi év 
fontos eredménye, hogy rendeztük a harmadik háromdimenziós radartorony kérdését, amely 
Medina településen fog megépülni, és így a már meglévő bánkúti és békéscsabai radarállomás 
mellett biztosítja a NATO egységes légtérvédelmi rendszere részeként hazánk 
légtérbiztonságát. Az említett, Bánkúton és Békéscsabán megépült radarokat ez év 
októberében vesszük hadműveleti alkalmazásba, mindeddig a NATO-előírásoknak 
megfelelően teszt üzemmódban működtek.  

Megemlítem, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat a mi 
közreműködésünkkel alakított ki egy háromdimenziós irányítótorony-szimulátort, amely 
lehetőséget nyújt a Magyar Honvédség szakembereinek a folyamatos gyakoroltatására és 
képzésére.  

A befejeződött BTR-80-as programnak köszönhetően a típus további tíz évig 
hadrendben tartható. A BTR-jeink alkalmassá váltak az éjszakai bevetésekre, valamint 
megfelelnek a NATO interoperativitási követelményeinek is.  

104 darab katonai terepjáró gépjárművet szereztünk be ebben az időszakban, ebből 
26 darab a fülkéjét tekintve páncélozható változat, 16 darab páncélkészletet is vásároltunk, 
elsősorban az afganisztáni hadszíntérre.  

Amint arról már jelenthettem a bizottságnak, a szervezetfejlesztés és a 
bürokráciacsökkentés körében rendkívül nagy lépéseket tettünk az elmúlt esztendőben, ennek 
köszönhetően a vezetőszervek létszámát mintegy 22 százalékkal csökkentettük, a 
költségvetési szervek száma 50-ről 45-re csökkent, és ami mindennek eredményeképpen 
elmondható, hogy a végrehajtó és a vezető szervek aránya korábbi egymáshoz viszonyított 
76:24 létszámarányról 92:8 százalékos arányra javult. Tehát korábban 24 százaléknyi 
vezetőszervezet irányította a 74 százaléknyi végrehajtó tagozatot, míg most a vezetőszervek 
létszáma mindösszesen 8 százalékot tesz ki a honvédség összlétszámán belül. 

Nagyon fontos fejlemény, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttével 
megalakult egyben a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar is. Elmondhatom a tisztelt 
bizottságnak és a nyilvánosságnak, hogy a most lezárult jelentkezések adatai alapján 
rendkívül nagy az érdeklődés a honvédtisztképzés iránt, még nagyobb, mint a korábbi 
esztendőkben, amikor is szintén igen jelentős volt a túljelentkezés. 

Tavaly létrehoztuk a tisztjelöltek katonai szocializációjának az elősegítése érdekében 
önálló hadrendi elemként a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségében a 
Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalját.  

Idén január 1-jével alakult meg a tavaly végrehajtott átszervezés és az elvégzett munka 
eredményeképpen a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a korábbi Katonai Biztonsági 
Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal összevonásával.  
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Megemlítendő szervezeti változás az is, hogy a katonai ügyészség mint olyan 
megszűnt a törvény rendelkezésének megfelelően, és a korábbi katonai ügyészi állomány 
átadásra került a Legfőbb Ügyészség számára és szervezetébe.  

A nemzetközi szerepvállalás kapcsán csak nagyon röviden: nem változott az 1000 fős 
ambíciószintünk, a magyar katonák nemzetközi megítélése – büszkén mondhatom – rendkívül 
pozitív, prioritásaink továbbra is az afganisztáni és a nyugat-balkáni szerepvállalást jelzik. Az 
ENSZ műveletei közül pedig a ciprusi, a sínai-félszigeti, a libanoni és a nyugat-szaharai 
műveletekben veszünk számottevő mértékben részt. Néhány kisebb feladat, mint például a 
NATO iraki kiképzőmissziójában való részvétel befejezéséről döntöttünk az elmúlt 
esztendőben, ugyanakkor új vállalásokat is tettünk: az ISAF, tehát az afganisztáni misszió 
számára egy Mi-17-es légi tanácsadó csoportot, egy air mentor teamet képeztünk ki és 
küldtünk ki a hadszíntérre, hogy az afgán légierő pilótáit és műszaki személyzetét a 
helyszínen képezzék, oktassák, illetve közös műveletekben vegyenek részt. Valamint 
vállaltuk azt is, hogy egy második különleges műveleti csoportot küldünk idén ősszel 
Afganisztánba.  

A költségvetési konszolidáció témakörében szeretném elmondani, hogy a korábban 
megkötött előnytelen szerződéseket sorra felülvizsgáltuk és módosítottuk, a szükségtelen 
kiszervezéseket megszüntettük, a Gripen-bérleti megállapodás módosításának eredményeként 
a terhek jelentősen csökkentek, ezen belül is a 2012. évi fizetési kötelezettsége radikálisan 
csökkent. A kormány bölcs döntésének megfelelően a teljes megtakarítás a Magyar 
Honvédségnél maradt, és abból számos feladatunkat tudtuk finanszírozni. 

Megemlítem, és itt jelentem be, hogy a 2003 óta húzódó és súlyos problémákat, 
egyebek között választottbírósági pert is eredményező Kongsberg-szerződést, amely rádiók 
beszerzésére vonatkozott, a magyar részről 100 százalékos sikerrel befejezett pert követően 
újratárgyaltuk, és a módosítás aláírása hamarosan megtörténik. A szerződés tartalma 
mindenben megfelel a Magyar Honvédség, a honvédelem és Magyarország érdekeinek, és 
ezzel egy 2003 óta Magyarország és Norvégia kapcsolatait sok tekintetben megnehezítő – 
majdnem azt mondtam, mérgező – problémát tudtunk véglegesen és kedvező módon rendezni. 
Része ennek az egyezségnek az is, hogy a norvég cég a HM ArmCom részvénytársaság 
bázisán egy modern javítóbázist hoz létre, amely munkahelyteremtést is jelent, és egyben a 
magyar hadiipari képességek jelentős fejlődését fogja hozni.  

Megemlítem, hogy sikeresen tárgyaltuk újra a kanadai pilótaképzési megállapodást. 
Ennek következtében évi mintegy egymilliárd forintos megtakarítást sikerült elérni. Hosszú 
ideig kellett tárgyalnunk a kanadai féllel, sok mindennel próbálkoztunk. Kísérletet tettünk arra 
is, hogy a szerződésben rögzített képzési helyeinket átadjuk más országoknak, felajánlottuk 
többek között Szaúd-Arábiának is a pilótaképzési helyet a magyar szerződéses kontingens 
terhére, de amikor a szaúdiak megvizsgálták a szerződés feltételeit, közölték, hogy nem 
élnének a lehetőséggel, ők nem elég gazdagok ahhoz, hogy ennyit fizessenek a kanadai félnek 
a pilótaképzésért. Ezt követően sikerült jelentős árcsökkentést elérnünk a kanadaiakkal való 
tárgyalásban, mint mondtam, ez évi mintegy egymilliárd forintos megtakarítást jelent.  

Jelentős konszolidációs lépés volt az is, hogy a tavalyi év végén a rendkívül hátrányos 
módon létrehozott Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ 2007-ben négy más 
intézmény egyesítéséből létrejött konglomerátum finanszírozását rendkívül hátrányosan 
állapították meg. Míg az elődintézmények a tvk-pontszámok tekintetében, ami tehát a 
társadalombiztosítás egészségbiztosító általi finanszírozását meghatározza, az 
elődintézmények több mint 90 ezer tvk-ponttal rendelkeztek, az újonnan létrehozott 
Honvédkórház mindössze ötvenegynéhány ezer pontot kapott, és ez már eleve bekódolta a 
folyamatos veszteségtermelést és hiányt, hiszen az ellátandó betegek köre, a feladat nagysága 
az egyesítéssel nem változott.  
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Mindezt a helyzetet konszolidációs lépésként a Honvédkórház hadrendbe illesztésével 
és a Honvéd Egészségügyi Központtal való egyesítésével is kezeltük, ami jelentős 
megtakarítást eredményezett, hiszen korábbi két nagy egészségügyi szervezetünket eggyé 
forrasztva, számos olyan kiszolgáló és adminisztratív kapacitást tudtunk megspórolni, amely 
költségmegtakarítással jár, ugyanakkor semmilyen szakmai képességet nem veszítettünk el, 
hanem inkább növeltük ezeket a képességeket. A kormány megértette ennek a problémának 
rajtunk túlnyúló, túlmutató és általunk megoldhatatlan voltát, és éppen ezért a tavalyi év 
végén 6 milliárd forintos egyszeri konszolidációs juttatással járult hozzá a felhalmozott 
adósságállomány kezelhetővé tételéhez. 

Jelentős eredmény, hogy meg tudtuk kezdeni a hosszú távú haderő-fejlesztési terv 
kialakítását, ugyanis a kormány ez év februárjában, hosszú előkészítés és mélyreható szakmai 
viták után úgy döntött, hogy 2013-14-15-re garantálja a honvédelmi költségvetés nominális 
értékének a megőrzését, és azt követően 2022-ig évi 0,1 százalékkal a GDP arányában növeli 
a honvédelmi ráfordításokat. Így a GDP-arányos ráfordítás 2022-re a kormányhatározat 
szerint eléri az 1,39 százalékot. Szeretném megemlíteni, hogy a chicagói NATO-
csúcsértekezleten Leon Panetta amerikai védelmi miniszter a miniszterek tanácskozásán, 
vacsoráján arra hívott fel minden kollégát, hogy próbáljunk együttesen és külön-külön is 
odahatni és elérni azt, hogy az egész szövetségen belül megfigyelhető védelmiköltségvetés-
csökkenési tendencia álljon meg, tehát további kurtítások ne legyenek, hiszen a NATO mint 
biztonságunk sarokköve katonai képességei az egyes tagállamok képességeinek összegéből és 
együtthatásából adódnak ki. Én örömmel jelenthetem, a vacsorán is tájékoztathattam a NATO 
valamennyi honvédelmi miniszterét, hogy ha egy nagyon alacsony szinten is – mert 
kétségkívül nagyon alacsony a jelenlegi honvédelmi költségvetés –, de mi ezt a feladatot 
teljesítettük, tehát garantálni tudtuk a honvédelmi tárca költségvetési stabilitását, és ezzel a 
következő évek tervezhetőségét is megteremtettük. Hogy ez valóban hatályos költségvetési 
garancia, azt jól mutatja az, hogy az áprilisban a Széll Kálmán-terv 2.0 verziójának keretében 
elfogadott költségvetési zárolások, amelyek bázisba épülően súlyosan érintettek sajnos több 
tárcát, teljes mértékben elkerülték a Honvédelmi Minisztériumot, a tárcák közül egyedüliként. 
Merthogy a garancia érvényesül az idei évre is, meg az előttünk álló esztendőkre is. 

Megkezdtük a tárcaszintű kontrollingrendszer kialakítását. A civil világban, az üzleti 
életben már régóta széles körben használt kontrollingeljárások hatalmas segítséget nyújtanak 
a költségtakarékos menedzserszemléletű vezetés számára.  

Ésszerűsítettük a kulturális és üdültetési tevékenységünket, ennek keretében 
megkezdtük a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft.-nek a 
végelszámolását, és jelzem, hogy a további ésszerűsítések keretében összevonjuk a Zrínyi 
Média Kft.-nket és a Térképészeti Kft.-t, egyben megerősítjük a katonai térképészeti 
tevékenységet az MH GEOSZ keretében. 

A kiadásaink csökkentése, illetve bevételeink növelése érdekében új alapra helyeztük 
az ingatlangazdálkodásunkat is. Húsz éve húzódó problémáról van szó: a Honvédelmi 
Minisztérium mintegy 3 ezer önálló helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan kezelésével 
foglalkozik kényszerűségből. Ezek jórészt inkurrens ingatlanok; olyan, a honvédelmi célokra 
immár feleslegessé nyilvánított területekről, épületekről van szó, amelyeknek ugyanakkor a 
mentesítési feladataira soha nem volt elegendő forrás, elegendő pénz, és ezért a tárca 
milliárdos költséggel őrizte, illetve kezelte ezeket az ingatlanokat. A kormány úgy döntött, 
hogy a mentesítési költségeket az átadás kedvezményezettjeként szereplő Nemzeti Földalap 
viselje, és ez lehetővé tette az átadási folyamatnak a felgyorsítását. Tehát megszabadulunk 
egyfelől a felesleges ingatlanoktól, megszabadulunk azoktól a mentesítési, tűzszerészeti, 
vegyi, egyéb mentesítési költségtől, amelyeknek a nagyságrendje eddig az ingatlanok átadását 
nehezítette, illetve lehetetlenné tette. Ugyanakkor visszakerülnek ezek az objektumok, 
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földterületek a nemzetgazdaság vérkeringésébe, és az ország művelhető földterülete ekképpen 
megnövekszik, és a gazdatársadalom újabb lehetőséghez tud jutni.  

A jogszabályalkotásról nagyon röviden. Az elmúlt év a honvédelmi rendszer teljes jogi 
hátterének megújítását hozta. Ismeretes, hogy az új alaptörvény honvédelemmel, illetve a 
minősített helyzetekkel foglalkozó részeit a Honvédelmi Minisztérium szakapparátusa 
készítette elő. Ezt követően az új honvédelmi törvény, kapcsolódó egyéb törvények, 
rendeletek és közjogi szervezetszabályzó eszközök születtek az elmúlt évben, mindösszesen 
közel 400 új jogforrást dolgozott ki a tárca, amelyben Dankó István helyettes államtitkár 
úrnak oroszlánrésze és kiemelkedő szerepe volt. 

Újraszabályozásra, szabályozásra, pontosításra kerültek többek között a honvédelmi, 
illetve a hadkötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok; a tartalékos rendszerre és a 
kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok; létrejött a NATO válságreagálási 
rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer – itt egy hatéves hiányt sikerült 
pótolnunk –; kialakítottuk az önkéntes tartalékosok munkáltatóit támogató kompenzációs 
rendszer főbb elemeit; illetve a szolgálati nyugdíj kivezetésével egyidejűleg meghatározásra 
kerültek a szolgálati járandóságosokra vonatkozó szabályok. 

A katonai életpályamodell kidolgozásában is jelentős előrelépésről adhatok számot. 
Megújítottuk a tisztképzést, létrehoztuk a Magyar Honvédség altiszti akadémiáját, és 
napirenden van az életpályamodell egyes elemeinek bevezetése, a Hjt. módosításának 
előkészítése. 

Meg kell említeni, hogy a tárca létszámgazdálkodása szabályozottan, rendben 
működik. Jelentősebb szolgálati jogi, munkajogi vita nincs. Ugyanakkor súlyos probléma, 
hogy a költségvetés szűkössége miatt közel 4 ezer fős békehiánnyal látjuk el a feladatainkat. 
Ez rendkívül nagy problémát okoz. Lenne jelentkező minden állománykategóriában, rengeteg, 
de nem tudjuk felvenni az embereket, mert kevés a pénzünk.  

A hagyományápolás, hadisírgondozás tekintetében az elmúlt esztendőben 
újraszabályoztuk a hadisírgondozást. Az alaptörvény módosításáról szóló 2011. évi 
CCX. törvényről van szó, ezzel orvosoltuk azt a problémát, amely abban a fura 
ellentmondásban öltött testet, mely szerint a Magyarország területén lévő minden más 
nemzethez, államhoz tartozó katona sírja törvényi, illetve szerződési védelem alatt áll, 
egyedül a magyar honvédsírokat nem védte törvény Magyarországon. Ezért tehát mindenfajta 
különleges engedély vagy eljárás nélkül bármikor felszámolható volt akár egy 1848-as 
honvédsír, akár egy első vagy második világháborús katonai temető. Természetesen az új 
jogszabály, amelyet a parlament megalkotott, a Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi 
miniszter hozzájárulásától teszi függővé a jövőben ezeket a lépéseket. 

Elindítottuk a www.hadisir.hu honlapunkat, amelyre az első és második világháború 
idejéből bőségesen rendelkezésre álló levéltári adatokat folyamatosan töltjük fel, azt a 
személyügyi nyilvántartást, amely a háborúkban, illetve fogságban elesett, meghalt katonáink 
adatait tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a honlap segítségével mindenki a saját nagyszülője, 
dédszülője hősi halálának körülményeit maga meg tudja keresni, és hát rendkívüli érdeklődés 
van a honlap iránt. Naponta több tucat levél érkezik, további kutatást kérnek állampolgárok.  

Új feladatként átvettük a Szent Korona őrzés-védelmét és a Sándor palota protokoll 
őrzését is, amint azt önök tapasztalhatják.  

A katasztrófavédelmi feladataink kapcsán említem, hogy a Magyar Honvédség 
katasztrófavédelmi rendszerbe kijelölt erőinek az igénybevétele és a vezetőszervek működési 
feltételei folyamatosan biztosított. Szerencsére a 2011. év nem hozott nagyobb természeti 
vagy ipari katasztrófát, de azért az emlékezet felfrissítése végett nem árt megemlíteni, hogy a 
2010-es kora nyári árvízben 4560 katona vett részt a védekezési munkákban, a 2010 októberi 
vörösiszap-katasztrófában pedig 2300 katonánk és 350 technikai eszközünk vett részt. Talán 
kevéssé ismert a közvélemény és a bizottság számára, hogy egyebek mellett a Magyar 
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Honvédség helikoptererőinek és térképész szakembereinek az együttműködésével született 
légi fényképek alapozták meg a vörösiszap-katasztrófa kapcsán indított büntetőeljárásokat is.  

Természetesen az új katasztrófavédelmi törvény miatt szükséges módosításokat 
végigvezettük a honvédelmi jogrendszeren. A védelmi igazgatás területén a 2011-es év 
gyökeres változásokat hozott, megkezdődött a védelmi igazgatás struktúrájának az átalakítása, 
ezzel együtt áttekintettük a gazdaságmozgósítási rendszert, a rögzített kapacitásokat és 
minden idetartozó részletkérdést teljes mélységében. Mint már említettem, a kormány 
elfogadta a 278/2011. számú kormányrendeletével a nemzeti intézkedési rendszert, amely 
illeszkedik a NATO válságkezelési rendszeréhez.  

Nos, az előttünk álló időszak főbb feladatairól nagyon röviden. Meg kell őriznünk és 
tovább kell fejlesztenünk katonai képességeinket, 2012 második felében végleges formájában 
el fog készülni a 2013-2022 évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervünk. A rendelkezésre 
álló technikai eszközeinket lehetőségeinkhez képest felújítjuk, modernizáljuk, illetve 
kicseréljük. Folytatjuk az önkéntes tartalékos rendszer feltöltését egészen addig, amíg el nem 
érjük azt a 8 ezer fős létszámot, amelyet az országgyűlési határozat számunkra lehetővé tesz. 
Igyekszünk tovább erősíteni a katonasuli-programot, amelyről volt szerencsém elmondani az 
Országgyűlésben egy kérdés kapcsán a minap azt is, hogy az idei évben hat felsőoktatási 
intézményben, 29 középiskolában és 31 általános iskolában közel tízezer fiatal ismerkedhet a 
honvédelmi, illetve katonai alapismeretekkel.  

A katonai életpályamodell előkészítése, ütemezett bevezetése, az új jogállási törvény 
megalkotása ugyancsak fontos, napirenden lévő feladatunk. Az ingatlangazdálkodás további 
racionalizálása és a fenntartási költségeink ennek révén történő csökkentése is 
elengedhetetlen. Nyilván a vezető tagozatban végrehajtott létszámcsökkentések 
megteremtették annak lehetőségét, hogy elsősorban budapesti ingatlanokat ki tudunk üríteni, a 
lecsökkent létszámú szervezeteket közös helyre tudjuk költöztetni. Az így felszabaduló 
ingatlanok nyilvános árverés útján történő értékesítése jelentős forrást biztosít nekünk, hiszen 
a költségvetési törvény, mely az idei évre vonatkozik, és az a tervezet, amely egyébként a 
kormány előtt van, úgyszintén így rendelkezik a következő évre, az ingatlanok és az ingók 
értékesítéséből bevételeket is a főszabállyal ellentétben a Honvédelmi Minisztérium számára 
visszaadja, és a honvédség fejlesztésére fölhasználhatóvá teszi. Tehát nem kell befizetnünk a 
Kincstárba az így befolyó bevételeinket.  

Természetesen folytatni fogjuk a külföldi missziókban a munkánkat, összhangban a 
szövetségeseinkkel, összhangban az ENSZ, az Európai Unió és a NATO követelményeivel és 
a megállapodásokkal.  

Köszönöm szépen a szíves figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 

van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre.) Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

Kérdések, válaszadás 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először néhány 
kérdést föltenni, és aztán miniszter úr válaszainak az ismeretében véleményt nyilvánítani.  

Nagyon örülök annak, hogy ismét lehetőség van miniszter urat egy átfogó beszámoló 
keretében meghallgatni. Annak már kevésbé örülök, ahogy jobbra fordítom a fejemet, akkor 
látványosan üres székeket látunk a kormánypárti képviselők oldalán, míg a másik oldalon, 
úgy látom, valamennyien – talán egy kivétellel valamennyien – jelen vagyunk. Biztosan 
nagyon elfoglaltak a kormánypárti képviselők, ezt végtelenül sajnálom.  

 
ELNÖK: Ez nem tartozik a napirendhez, alelnök úr.  
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IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Ettől még sajnálhatom, elnök úr, és bizonyára jó lett 

volna, hogyha egy érdemi beszélgetés, párbeszéd alakul ki a miniszter úr beszámolójából. Mi 
nyilván igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez valóban így legyen.  

Miniszter úr, a tavalyi beszámolójában, ami tavaly július 5-én volt, úgy fogalmazott , 
hogy a kormány által kidolgozás alatt álló pénzügyi prognózis arra törekszik, hogy az előttünk 
álló néhány évben reálérték-megtartást tudjon biztosítani, és aztán megfelelő ütemben a 
későbbi években növekedés történjen. Hát ismerve a február 29-ei kormányhatározatot, azt 
hiszem, megállapíthatjuk, hogy ez nem sikerült, hiszen nominálisan… (Dr. Hende Csaba 
bólint.) Tehát jól értem, ez lett volna a kérdésem, hogy jól értem-e, hogy nominálértékben 
való megtartás, ami reálértékben nyilván csökkenést fog jelenteni. Mi ennek az oka, hogy 
nem sikerült ezt a célkitűzést megvalósítani?  

A nemzeti katonai stratégiával kapcsolatban miniszter úr úgy nyilatkozott, ezt tavaly 
mondta, hogy még az idén elkészül, és hogy ebben nagy szerepe lesz majd a 
Külügyminisztériumnak is. Mivel nem tudok róla, hogy elkészült volna, ezért kérdezem, hogy 
milyen stádiumban van a kidolgozó munka. És kérdezem, lesz-e lehetőség az előző 
kormányzati ciklusban folytatott munkához hasonlóan, még a munka lezárása előtt, érdemi 
módon bekapcsolódni, részt venni, véleményezni, figyelmet fölhívni, hogy mielőtt a kormány 
– hiszen az ő kompetenciája – dönt ebben a dologban, érdemben és mélységében 
megismerhesse más politikai pártok véleményét is. Lesz-e erre mód és mikor? 

A védelmi tartalékosokkal kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, miniszter úr, 
hogy kötnek-e szerződést azokkal, akik esküt tesznek. Milyen időtartamra szól ez a 
szerződés? Van-e próbaidő kikötve a szerződésben? És mikor és hogyan tervezik az ilyen 
módon tartalékállományban lévők tényleges igénybevételét? Mik ennek a szabályai, és mik a 
tervek ezzel kapcsolatban? 

A Hadik-tervről szólt miniszter úr. Ez a mindenkori vezetésnek fontos törekvése volt a 
korábbi kormányokban is, hogy figyelmet fordítson a hazai hadiipari kapacitások 
kihasználására. Azt szeretném megtudni, miniszter úr, hogy a terv kidolgozása során, illetve 
az önök gondolkodásában, a beszerzési elképzeléseiket vagy a fejlesztési terveiket is ismerve, 
milyen eszközök beszerzésére és milyen volumenben kerülhet sor a következő években. És 
milyen eszközökkel, jogi eszközökkel lehet biztosítani azt, hogy minél nagyobb számban 
hazai termelők kaphassanak megbízást, úgy, hogy ez közben ne kerüljön ellentmondásba az 
európai uniós tagsággal és az ottani szabályokkal? 

A missziós tevékenységgel kapcsolatban kérdezem miniszter urat, hogy történt-e 
átfogó áttekintése a misszióban részt vevő állomány feladatainak, az ezzel kapcsolatos 
elképzeléseknek. Gondolkodnak-e azon, hogy ha esetleg a ciprusi misszióban szabadulnak föl 
erők, akár teljes létszámban, ha netán olyan kedvezően változna a helyzet, akkor változik-e a 
misszióban részt vevő állomány létszáma, vagy milyen átcsoportosítások lehetségesek? Illetve 
amit én kiemelten fontosnak tartok: foglalkoznak-e azzal, hogy Afganisztánban a várható ’14-
es látványos átalakulást, kivonulást, feladatváltozást – nem tudom, a vége mi lesz majd ennek 
– követően képzésben, kiképzésben, oktatásban valamilyen formában, költségtakarékosan, de 
fontos missziót ellátva a Magyar Honvédség erői készülnek-e részt venni? 

Ezek a kérdéseim. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám miniszter úrnak a szót, csak egy 

mondattal engedjék meg, hogy a jegyzőkönyv számára reagáljak alelnök úrnak: az ülésen 
több kormánypárti képviselő vesz részt, mint ahány ellenzéki, még így is. Úgyhogy jó 
sajnálkozást kívánok ehhez. 

Miniszter úr, öné a szó. 
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DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen.  
Az első kérdésre: a nominálérték megtartását tudtuk elérni, amint a bevezetőmben 

elmondtam, egyedül a tárcák közül. Hogy ennek mi az oka, hogy ilyen költségvetési helyzet 
alakult ki, ez nyilván a nemzetközi pénzügyi válságban nyeri elsősorban a magyarázatát. 
Tehát mondjuk, inkább úgy indokolt feltenni a kérdést, hogy minek köszönhetjük azt, hogy a 
tárcák közül egyedül az újabb zárolás és költségvetési főösszeg-, támogatási 
főösszegcsökkentés nem érintett minket. Úgyhogy én köszönöm az erre vonatkozó 
gratulációját alelnök úrnak; így értelmezem a kérdését ugyanis. Természetesen ennél nagyobb 
szabású terveket tűztünk ki egy évvel ezelőtt, mert bíztunk abban, hogy a nemzetközi 
pénzügyi válság hullámai elcsitulnak. Sajnos ez nem következett be. De az, hogy az összes 
terület közül a Honvédelmi Minisztériumot ilyen módon pozitívan különböztette meg a 
kormány, jól mutatja a terület fontosságának a felismerését. És én ezt nagy sikernek tekintem, 
képviselő úr. 

A nemzeti biztonsági stratégiát fogadta el a kormány a korábbiakban, amely a 
Külügyminisztérium kidolgozó munkájának az eredménye. Ezen alapul majd a nemzeti 
katonai stratégia, amely igen előrehaladott állapotban van, és bízom benne, hogy hamarosan 
tudunk ebben többpárti egyeztetést is tartani. Nagyon szívesen meghallgatjuk és figyelembe 
vesszük mind az ellenzéki, mint a kormánypárti képviselőknek a véleményét.  

A védelmi tartalékosok tényleges igénybevétele kapcsán el kell mondani, hogy a 
védelmi tartalékos állomány, mintegy 2 ezer fő egyben a Honvédelmi Minisztérium 
munkavállalója is. Ők az egyik cégünk, az egyik részvénytársaságunk dolgozóiként a munka 
törvénykönyve alapján alkalmazásban állnak, és normál üzemmenetben, békeidőben a katonai 
objektumok őrzés-védelme a feladatuk, tartalékos katonaként egyébként, egyenruhában… 
(Iváncsik Imre: Nyelvbotlás volt, miniszter úr, bocsánat. Nem a védelmire gondoltam, hanem 
a műveletire.)  

 
ELNÖK: Alelnök úr, szókérés után legyen szíves hozzászólni.  
Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm; de akkor azért mégis 

befejezem. 
Az ő alkalmazásuk, tényleges igénybevételük elsősorban a katasztrófavédelmi 

feladatokban, minősített helyzetben pedig a befogadó nemzeti támogatás feladatainak az 
ellátásában van tervezve.  

Ha a kérdése valójában – a nyelvbotlást most már kiigazítva – a műveleti 
tartalékosokra vonatkozik, e tekintetben említettem, hogy az ezredik műveleti tartalékos 
holnap teszi le a katonai esküt. A törvény és a szabályzók szerint valamennyi, a honvédségben 
létező beosztás betölthető általuk, és a Honvéd Vezérkar személyügyi szervei által elkészített 
terveknek megfelelően kerül sor a tényleges beosztásukra és igénybevételükre.  

A próbaidő tekintetében úgy tudom, hogy van a szerződésben próbaidő kikötve; ha 
minden igaz, hat hónapos próbaidőt határoztunk meg. (Jelzésre:) Köszönöm a megerősítést 
államtitkár úrnak. 

A Hadik-terv kapcsán szeretném megemlíteni, hogy megindult a Hadik-terv 
végrehajtása. Összkormányzati feladatról van szó, ezért a minisztérium kijelölte a maga 
közreműködő munkatársait a megalakított három bizottságba: ipari, szolgáltatási és pénzügyi 
bizottságokban folyik a munka.  

A hazai termelők előnyben részesítése, favorizálása valóban nehéz dolog. Itt egy 
adókedvezményes megoldást dolgoztak ki a szakemberek. Remélem, hogy ez elegendő 
ösztönzést fog majd nyújtani a hazai termelők számára.  
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Miután nyílt ülésen vagyunk, ezért eszközökről, volumenekről nem szívesen adnék 
most tájékoztatást, de zárt ülésen örömmel.  

A missziós tevékenység átfogó áttekintése megtörtént, de nap mint nap áttekintjük a 
feladatokat, hiszen ezek a leglényegesebb, egyben legköltségesebb, és mondhatom, 
legkockázatosabb tevékenységeink is. Úgy ítélem meg, hogy Cipruson nem arrafelé mennek a 
dolgok, hogy nagyon gyorsan ott erők szabadulnának fel, és normalizálódna a helyzet, épp 
ellenkezőleg. Ciprus éppenséggel a közel-keleti konfliktusmezőbe sajnálatos módon 
bevonódni látszik az elmúlt időszak biztonságpolitikai fejleményeit tekintve, vagy legalábbis 
afelé tart. Nem mennék bele most egy mélyebb elemzésbe, mert talán nem tartozik ide. Így 
tehát jelenleg nem látok átcsoportosítási lehetőséget.  

Afganisztánban az átadási folyamat – angolul transation – öt különböző szakaszban 
zajlik, hamarosan megkezdődik a harmadik szakasz keretében egyébként Baghlan tartomány 
átadása is az afgán kormány számára. Folyamatosan folyik a gondolkodás, hogy a magyar 
szerepvállalás 2014-ig hogyan alakulhat, hogyan változhat. E tekintetben talán a közeljövőben 
tudunk részletes tájékoztatást adni, jelenleg még az erőgenerálási folyamat zajlik. 

A 2014 utáni szerepvállalás kapcsán már nyilvánosságra hoztuk abbéli véleményünket 
– persze 2014-ben már új kormány lesz, de mi most úgy gondoljuk –, hogy 2014-ig, egészen 
pontosan 2014. december 31-éig tart a NATO-elkötelezettség a harcoló műveletek kapcsán, 
de azt gondoljuk, hogy 2014 után sem lehet magára hagyni az afgán haderőt, amelynek 
létszáma a rendőri erőkkel együtt most meghaladja a 330 ezer főt. Ez a haderő a következő 
években mintegy 228 ezerre fog visszacsökkenni, ami azonban jelentős tanácsadói-kiképzői 
kapacitást fog igényelni a NATO-tagállamok, illetve az ISAF részes államok részéről, és 
Magyarország nyilvánvalóan kész részt venni ebben a feladatban. 

Fontos fejleménye volt a chicagói NATO-csúcsnak, hogy világossá vált, hogy a 
meglehetősen nagy létszámú – szükségképpen nagy létszámú – afgán kormányhadsereg és 
rendőrség finanszírozása nem lehetséges az afgán állam adóbevételeiből, mert bár nagy 
eredményeket értünk el a stabilizálás, újjáépítés és normalizálás terén, de sajnos ekkora 
haderőre szükség van, és ennek a pénzügyi forrásai éves szinten mintegy 4,1  milliárd dollárra 
rúgnak. Megállapodás és döntés született arról Chicagóban , hogy az előttünk álló tíz évben, 
pontosabban a 2014-től számított tíz esztendőben a Nemzetközi Közösség és az afgán 
kormány közösen fogja finanszírozni ezt a haderőt. Kezdetben az afgán kormány 500 millió 
dollár/év hozzájárulást tud vállalni, ez az időben előrehaladva – és feltételezve a gazdasági 
helyzet normalizálódását és az adóbevételek ütemes beszedését – folyamatosan nőni fog, míg 
2024-re teljes egészében fedezni fogja a haderő fenntartási költségeit. Ezzel párhuzamosan 
folyamatosan csökken a Nemzetközi Közösség által rendelkezésre bocsátandó pénz. 
Magyarország a nálánál kicsivel kisebb NATO-tagállamokkal megegyező mértékben a 2015-
16 és 17 évre évi 500 ezer dolláros hozzájárulást vállalt, ez megegyezik mondjuk 
Horvátország és Szlovákia hozzájárulásával. Csehország például egymillió dollárt bocsát 
rendelkezésre, míg például Németország – ha jól emlékszem a számra – mintegy 195 millió 
dollárt évente, mégpedig tíz éven keresztül vállalta a német kormány ezt a finanszírozást. 

Röviden ennyit a kérdésekre.  
 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is megköszönöm 

miniszter úrnak a részletekbe menő tájékoztatást, és azokat a témákat, melyeket magunk is 
támogatunk, csak röviden érinteném. Ezekhez tartozik az önkéntes tartalékos rendszer 
kialakítása, valamint a Hadik-terv beindítása, amely újra szeretné teremteni a magyar 
hadiipart. Itt némi véleménykülönbségem van MSZP-s képviselőtársammal, hisz ő arról 
beszélt, hogy ezt valamennyi kormányzat támogatta. Amennyire én visszaemlékszem, azért 



- 15 - 

nagyjából az elmúlt húsz év alatt jelentős mértékben sikerült a magyar hadiipart felszámolni, 
tehát nem tudom, miben nyilvánult meg ez a fajta támogató hozzáállás az előző kormányok 
idején. 

Nos, néhány kritikai elemet is szeretnék azért megfogalmazni ugyanúgy, ahogy 
MSZP-s képviselőtársam tette, a költségvetés vonatkozásában, hisz a költségvetés 
gyakorlatilag a jövőt tekintve nem biztosít többletforrást a honvédség fenntartására. Esetleg 
azok a források, melyekről a miniszter úr beszélt, az egyéb privatizációból származó 
bevételek, amelyek a tárcánál maradhatnak. Sajnos tudjuk, hogy ahogyan az időben haladunk, 
általában nem csak a nominális érték miatt, tehát az infláció mértékével csökken, hiszen az 
árak is meglehetősen intenzíven változnak, különösen a honvédség vonatkozásában. 
Gondolok itt az üzemanyagárakra, s a többire, tehát ez mind befolyásolja. Ugyanide 
csatlakozik az életpályamodell kérdése is, amelynek a megalkotása valóban szükséges volt, de 
az életpályamodell megvalósításához pénzre is szükség van.  

Úgy gondolom, hogy a katonáknak is előfordulhatnak mindennapos anyagi gondjaik, 
és ők is a bevételeikből, a fizetésükből finanszírozzák a mindennapos létüket, és a katonai 
pálya, amely lehet hivatásos, illetve szerződéses állomány, ugyanolyan szakmává vált, mint 
bármely más szakma a civil szférában. Ezért, mivelhogy az Európai Unió tagja vagyunk, 
fennáll annak a lehetősége – különösen a jól képzett és missziókban részt vett katonáink 
vonatkozásában –, hogy egy-egy missziós feladat ellátása után hazatérve, harci 
tapasztalatokra szert téve külföldön vállalnak munkát. Hiszen erre lehetőségük van, 
szerződéses katonaként bármelyik uniós tagállamban vállalhatnak munkát katonaként. Ennek 
ellensúlyozására – ehhez kapcsolódik a kérdésem, a pénz vonatkozásában – az 
életpályamodellhez is pénz kell. Miniszter úr is említette, hogy nincs pénz, de mégis úgy 
gondolom, hogy a kormány tagjaként miniszter úr van abban a helyzetben, hogy 
többletforrásért lobbizzon a többi tárcánál. Ezért fogalmazzuk meg ezen kritikai 
észrevételeket is, talán hatni tudunk a kormányzat többi szereplőjére, hogy igenis a honvédség 
egy pártok fölött álló szervezet, és bizony az egyre instabilabbá váló világunkban fokozott 
pénzügyi keretek biztosítására lenne szükség.  

A légtérvédelem kapcsolatában, tehát a Baltikum légtérvédelmével kapcsolatban 
szeretném még, ha esetleg miniszter úr pár szóban ezt részletesebben ki tudná fejteni, illetve 
korábbi beszámolókból úgy emlékszem, hogy a békéscsabai 3D-s radarlokátor átadásának 
júniusig kellett volna megvalósulnia, nem pedig októberig. Nem tudom, javítson ki, miniszter 
úr, ha ebben tévedek, vagy ha csúszás van ebben az ügyben, akkor szeretném tudni, hogy 
ennek mi lehet az oka. 

Még egy kérdésem felmerült, bár ez is csak egy érintőleges téma volt, a kanadai 
pilótakiképzés, hogy valójában milyen költségekkel jár ez, hiszen amit a miniszter úr 
elmondott, ebből csak annyit tudtunk meg, hogy a szaúdiak nem tudták megfizetni, mi pedig 
igen. Tehát valami konkrétabb adatot szeretnék hallani, hogy miért. Nekünk ilyen jól megy?  

Még Afganisztánra szeretnék visszatérni. Ennek vonatkozásában az álláspontunk 
ismert, nem kell különösebben részletezni. Egy igazán fontos műveletet tudnánk valójában 
támogatni az afganisztáni misszióval kapcsolatban, mégpedig a kivonulást. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen a biztatást. A tegnapi 

kormányülésen is természetesen szót emeltem többletforrásokért, az életpályamodell 
bevezetése mintegy 14 milliárd forintos többletköltséget jelent. A kormány azt tervezi, hogy 
az egységes közszolgálati életpályamodell részeként fogja bevezetni majd a katonai 
életpályamodellt is.  
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A baltikumi védelemről nagyon röviden. 2004-ben csatlakozott Lettország, Litvánia és 
Észtország a NATO-hoz. Az akkori megállapodásnak megfelelően nem szereztek be harci 
repülőgépeket, vadászgépeket, hanem azóta négy hónapos váltásokban a szövetség többi 
tagállama látja el az úgynevezett Air Policing tevékenységet. Ehhez az úgynevezett befogadó 
nemzeti támogatáshoz – Host Nation Supportnak hívják angolul – természetesen 
hozzájárulnak a balti államok, jelenleg mintegy évi 2 millió euróval finanszírozzák a légterük 
ilyetén való felügyeletét. Több tagállam már többször is ellátta ezt a feladatot, lengyelek, 
németek egészen nagy számban, de olyan kisebb tagállamok is, mint a dánok vagy éppen a 
csehek már vállaltak egy-egy ilyen ciklust. 2015-től a balti államok a jelenlegi 2 millióról 
5 millió euróra növelik az éves hozzájárulásukat ehhez a feladathoz. Tehát a gépeket 
rendelkezésre bocsátó – és persze pilótákat is rendelkezésre bocsátó – országok számára 
lényegesen kedvezőbb anyagi kondíciók fognak előállni. Ezért mertünk vállalkozni többek 
között erre a feladatra; meg azért is, mert kiváló gépeink és nagyszerű pilótáink vannak. 
Litvániai légibázison fog előreláthatólag négy Gripen harci repülőnk négy hónapon keresztül 
állomásozni, és onnan fognak szükség esetén, ha riasztás érkezik, levegőbe emelkedni, és a 
légi járőrözési feladataikat elvégezni. Jelenleg még a pontos időpont nem tisztázott, ez a 
2015-18 közötti időszakra fog esni. És a költségekről sem tudok most kimerítő választ adni, 
hiszen mint mondtam, a fogadó országok anyagi támogatása mértékében jelentősen változik, 
ugyanakkor a négy gép logisztikai kiszolgálásának a megoldása is többféle verzióban 
elképzelhető. Elképzelhető úgy is, hogy mindent itthonról viszünk; ezt is meg tudjuk oldani, 
ez a legdrágább megoldás. Elképzelhető az is, hogy együttműködünk a svéd partnerünkkel, 
aki viszonylag közel van, és nyilvánvalóan rendelkezik mindenfajta földi kiszolgáló 
berendezéssel, és ily módon tudna, ugyan nem NATO-tagállamként, de mégis 
partnerországként – így hívják ezt a NATO-ban – közreműködni ebben a feladatban. És 
elképzelhető az is, hogy esetleg a cseh barátainkhoz kapcsolódóan, egymást követő 
váltásokban vennénk részt, és ez esetben a logisztikai berendezéseket is közösen tudnánk 
telepíteni, illetve használni. Mindez tehát még nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz.  

A beszámolómban elmondtam, hogy a bánkúti és a békéscsabai radar átadása évekkel 
ezelőtt megtörtént, a tesztüzemmód folyik azonban évek óta, és ez fog most élesre váltani 
idén ősszel. Nem tudok arról, hogy ezt nyárra terveztük volna. De lehetséges, nem zárom ki. 
A tesztüzemmód és az éles üzemmód között egyébként semmiféle különbség nincs; évek óta 
mindkét radarállomás kiválóan teljesíti a feladatát. Természetesen a teljes lefedettséghez 
szükséges harmadik radarállomás elengedhetetlen, és ezért van kulcsfontossága ennek, tíz év 
szerencsétlenkedése és nyűglődése után, amikor a Zengőről, aztán a Tubesről kergette el a nép 
a Honvédelmi Minisztériumot a radarjával együtt. Emlékezetes, amikor az MSZP-s házelnök 
asszony kinn aludt télvíz idején a Tubesen, hogy személyesen így tiltakozzon az amúgy 
MSZP-s Honvédelmi Minisztérium gonosz tervei ellen, hogy radart akar építeni Pécs fölé. 
Nos, hát szép, érdekes történetek voltak ezek, de mindez már a múlt, megoldottuk ezt a 
kérdést: Medinán meg fog épülni a radar. 

A kanadai pilótaképzés az NFTC nevű rendszerben működik. A pontos költségekről, 
már az eddigi költségekről azt tudom önnek mondani, hogy mintegy 3,5 milliárd forint/év 
költséget jelentett ez általában, és ennek jelentős csökkenését tudtuk eszközölni a szerződés 
módosításával. Egész egyszerűen arról van szó, ami a Gripen-szerződés módosítását is 
lehetővé tette. Nyilván valakinek valamit drágán is el lehet adni, meg vannak jó idők, amikor 
drágán is el lehet adni dolgokat; és vannak nehéz idők, amikor az eladóknak is meg kell 
érteniük, hogy annyit most sajnos nem tudunk fizetni érte, mint korábban. Ha adják 
olcsóbban, jó, ha nem, akkor hát kénytelenek vagyunk esetleg még mellőzni is a vásárlást. 
Nyilván ezek a vásárlási stratégiához, taktikához tartozó kérdések is. A lényeges az, hogy 
mind a Gripen-szerződést, mind a Kongsberg-szerződést, amit a jövő hónapban fogok 
Oslóban aláírni a norvég partneremmel, mind pedig a kanadai pilótaképzési szerződést 
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sikerült úgy módosítani, hogy a magyar terhek jelentősen mérséklődtek. Nem is tehetünk 
mást, ebből a költségvetésből azt a grandiózus fizethetnéket, ami korábban jellemző volt, nem 
tudjuk biztosítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Iváncsik Imre alelnök urat illeti a szó. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a válaszokat és a 

tájékoztatót, miniszter úr. Szeretnék ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítani. 
Mindenekelőtt arra kívánok utalni, hogy nagyon határozott meggyőződésem szerint az 

a kiindulópont, ami most például a sajtóiroda összefoglalójában is szerepel, amit megkaptunk 
itt a beszámoló hallgatása közben, de miniszter úrtól is gyakran halljuk, hogy a 2010-es 
kormányváltáskor a Magyar Honvédség folyamatos képességcsökkenéssel sújtott és morális 
mélyponton lévő intézmény lett volna, nem tényszerű, semmilyen szempontból nem felel meg 
a valóságnak. Tehát egy nagyon hibás, tendenciózus és a valóságtól távol álló kiindulópontot 
jelent a honvédelmi vezetés számára. Az én megítélésem szerint elsősorban 
propagandacélokat szolgál, igyekszik lejáratni, illetve semmibe venni a korábbi vezetés 
tevékenységét, és ahhoz a kiindulóponthoz képest, amit egyébként tényekkel nem 
alátámasztva rögzít, igyekszik látványosnak látszó eredményekről kommunikálni.  

Ezzel szemben a helyzet az, hogy nemhogy képességcsökkenés, folyamatos 
képességcsökkenés történt volna az előző években, hanem ciklusokon átívelően is mondom, 
hogy a képességek folyamatos felülvizsgálata, előrelátó tervezés és a tényleges 
szükségleteknek megfelelő képességek meghatározása, a prognózisterv alapján a szükséges 
fejlesztési tervek elkészítése, és amiben ha megfogalmazódik kritika, és az tárgyszerű és 
valóban szakszerű, akkor azt mondom, hogy a korábbi honvédelmi vezetés vagy a korábbi 
kormányok abban hibáztathatók, hogy a 2002-2003-ban kidolgozott, egyébként az akkori 
tudás és a közreműködő szervezetek szerint is megalapozott prognózis később nem bizonyult 
tarthatónak. 

Tehát nagyvonalú tervek születtek, részben a költségvetés évről évre való – nem ott 
tartottunk, hogy 0,9, hanem az 1,6-ról, most kerekítve mondom a számokat, 1,8-ra való –
emelése volt a terv, és ennek megvoltak a konkrét számításai, tervekben alátámasztott 
prognózisai. Ami változás történt, az az, hogy később kiderült, valóban nem állnak 
rendelkezésre ilyen források, ezért jóval szerényebbre kellett venni az elképzeléseket, mivel a 
kormány, a későbbi kormányok nem biztosították azokat a forrásokat, amelyeket a 
Medgyessy-kormány idején a tervekben tárcaközi együttműködéssel, kormányhatározattal 
rögzítettünk. Éppen ezért a következő években mindig a technikai fejlesztés volt az, ami 
hátrányt szenvedett, és mindig tologatni, halogatni kellett a korábban meghatározott 
képességek tényleges megvalósítását. Ez nem azt jelenti, hogy egy korábbi állapothoz képest 
a képességek csökkentek volna. Azt jelenti, hogy az új feladatmeghatározás mentén szakmai 
alapon feleslegesnek ítélt képességek folyamatos leépítése, és új, korszerű, a szövetségesekkel 
egyeztetett, a valódi kihívásoknak és a honvédség előtt álló feladatoknak érdemben megfelelő 
új képességek kialakítása folyamatosan zajlott a Magyar Honvédségben.  

A másik része a megjegyzésnek pedig az, hogy ha visszaélések történnek egy 
szervezeten belül – egyébként erről is beszéltünk már sokszor –, a visszaélések földerítése a 
korábbi kormányzat idején is megtörtént. Lehet, hogy most, a miniszter úr vezetésével sokkal 
nagyobb elszánással és nagyobb következetességgel, átfogóan történik ez a dolog, ezt nem 
akarom elvitatni, de ezzel kapcsolatban mindig az a megjegyzés van, hogy várjuk meg a végét 
ezeknek az eljárásoknak, mert ebben is érzek egy kicsit olyat, mintha nagyon akarnánk 
bizonygatni, hogy mindenki lopott az előző időszakban. Csak ennek az a sajnálatos 
következménye van, és különösen annak az általánosító megjegyzésnek, hogy morális 
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válságban lévő honvédséget vettek át, hogy bár mondja miniszter úr – nagyon helyesen – a 
beszámolója elején, hogy az a jó, hogyha a közvélemény pontosan tudja, hogy kik voltak 
azok, akik visszaélést követtek el, és őket szigorúan felelősségre kell vonni, tökéletesen 
egyetértek ezzel, támogatom ezt az elképzelést, és örülök, ha ebben miniszter úr és a vezetés 
sikereket fog elérni, de egyáltalán nem örülök ezeknek az általánosító megjegyzéseknek, 
amelyek igaztalanok, és egyértelműen azzal a következménnyel járnak a honvédség 
megítélésében, hogy ott bizony visszafelé ment a dolog. Hogyha néznek közvélemény-
kutatást egy korábbi állapothoz képest, hogy milyen volt a társadalmi elismertsége, 
megbecsültsége az intézményeknek – és föl voltak sorolva: Alkotmánybíróság, ügyészség, 
honvédség, rendőrség, s a többi –, ott a honvédség mindig az előkelő dobogós helyek egyikén 
szerepelt korábban.  

Szerintem föl kellene ezzel hagyni, és egyértelműen a szakmai munkára koncentrálni, 
és azokat a valós eredményeket kommunikálni, amelyeket sikerül ennek a mostani vezetésnek 
elérni. Azon persze biztosan sokat fogunk mindig vitatkozni, hogy ki mit tekint valódi 
sikernek. Akik felelősek a vezetésért és az irányításért, természetes, hogy mindig szeretnek 
több sikert látni, ezzel mi is ugyanígy voltunk annak idején, most önök vezetnek, és 
természetesen olyan dolgokat is sikerként könyvelnek el, amit nem biztos, hogy mások is, 
akár szakértők, akár más politikai pártok politikusai annak tudnak tekinteni. 

Ha már szükségesnek tartották a nemzeti katonai stratégia kidolgozását – nyilván 
következik abból, hogy a nemzeti biztonsági stratégiát is felülvizsgálták –, akkor úgy 
gondolom, helyes, ha ezzel ütemesen halad a tárca, és nagyon fontosnak tartom azt, amit 
említett miniszter úr, hogy ez egy széles körű egyeztetést követően kerüljön végső döntésre. 
Az is fontos, hogy amikor majd eldönti a kormány, akkor az világos minden szereplő meg a 
közvélemény számára is, hogy van-e, és milyen nagyságrendű véleménykülönbség ebben a 
dologban. Az volna jó, hogyha minél kisebb lenne. Az biztosítja hosszú távon is, hogy 
valóban és érdemben tud nemzeti ügy lenni a honvédelem ügye, hogyha a lehető legnagyobb 
egyetértést sikerül kialakítani, és ebben mindig a többségben lévők, mindig a kormányon 
lévők tudnak – ha akarnak – gesztusokat gyakorolni. Nyilván, ha koncepcionális eltérés lesz, 
akkor azt meg rögzítjük, hogy ebben más a vélemény, természetes, hogy a kormány az ő 
koncepciója szerint folytatja a munkát. Az viszont fontos, hogy ha egyszer egy ilyen döntés 
születik, akkor ennek az összes konzekvenciáját következetesen hajtsa végre a kormány a 
saját legjobb tudása és legjobb fölfogása szerint, még akkor is, ha ebben esetleg nincs teljes 
konszenzus. Ez korábban is így volt, abban viszont nagyon következetesnek kell lenni, hogy 
ha az ember elhatároz egy irányt, abban haladni kell, mindent annak kell alárendelni, és 
a szerint cselekedni.  

Magam a nemzetbiztonsági szolgálatok összevonását nem tekintem sikernek. 
Kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez szakmailag valóban jól meg van-e alapozva, 
valóban úgy van-e, ahogy miniszter úr és az összevont szolgálatok vezetője szokta mondani, 
hogy ezzel most hatékonyabb lett, jobban össze lett hangolva a munka. Én nem vagyok ebben 
biztos, és nagyon érdekel, hogy mi fog történni a következő hónapokban, következő években, 
a tényleges történések valóban alátámasztják-e ezt. Hiszen azt föltételezem, hogy önök ezt a 
legjobb szándékkal és azzal a valódi elszánással tették, hogy jobbá váljon a nemzetbiztonsági 
szolgálataink tevékenysége, én azonban amiatt is erősen aggódom, hogy az összevonás során 
olyan tapasztalt szakembereket küldtek el jelentős számban, akiknek a munkáját lehetett volna 
a későbbiekben is hasznosítani. Olyan kiváló, külföldön fölkészült, jól képzett… (Tóth 
Gábor: Moszkvában.) Nem Moszkvában. Olyan jól képzett munkatársak távoztak, akik 
szerintem jelentős űrt hagytak maguk után, úgyhogy bizonyára komoly feladatot jelent a 
pótlásuk.  

Nem tekintem sikernek a szolgálati nyugdíjrendszer felszámolását. Ugye, a kormány 
dönthetett arról – mint ahogy döntött is –, hogy eltérve az általános nemzetközi gyakorlattól, 
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azt mondja ki, hogy Magyarországon nincs lehetőség, nincs szükség, nincs erőforrás, nincs 
közvéleményi támogatás ahhoz, hogy ez a szolgálati nyugdíjrendszer hosszú távon 
fönntartható legyen, ezért megszüntette. Szíve joga, én mélyen ellenzem továbbra is, mert 
indokolt az, hogy megfelelő beosztásban, megfelelő körülmények között dolgozó, nehéz 
szolgálatot végző állomány ilyen szempontból is megkülönböztetést élvezzen, ne csak a 
terhekben legyen megkülönböztetve, hanem a szolgáltatásokban, az előnyökben is. Egy jól 
körülhatárolható szűk körnek, akiknél valóban ez indokolt, szerintem fönn kellett volna 
tartani, és különösen károsnak tartom azt az eljárásmódot, azt a bánásmódot, ahogyan ez az 
egész átalakítás a nyilvánosság előtt zajlott. Itt sokkal elegánsabbnak, sokkal 
figyelmesebbnek, toleránsabbnak kellett volna lennie a kormánynak, és ezt nem csak a 
honvédelmi vezetésre – vagy nem is elsősorban a honvédelmi vezetésre – vonatkozik, de 
értem ide is, hiszen része volt, egyetértő, közreműködő szereplője volt a honvédelem vezetése 
ennek az egész átalakítási folyamatnak. Ezt nem tekintem sikernek, sőt kifogásolom és 
nagyon rossz lépésnek tartom.  

A tartalékos rendszerrel kapcsolatban – ez folyamatos vita tárgya a tartalékos 
rendszerrel kapcsolatban – ez a fegyveres biztonsági őrség felirat talán még most is ott van az 
egyébként terepszínű ruhába öltözött védelmi tartalékosok ruháján, nem tudom őket olyan 
valódi képességet megjelenítő állománynak tekinteni, mint ahogyan azt a jelenlegi 
honvédelmi vezetés megközelíti.  

Súlyos hibának tartom, szemben az önök felfogásával és kommunikációjával a 
nemzeti tisztképzés önálló intézményének a megszüntetését. Szerintem hibás a koncepciójuk, 
kicsit illuzórikus, és félek attól, hogy a gyakorlatban csökevényesen, töredékesen fog az 
megvalósulni, amit szeretnének, és nem fognak azok az előnyök a gyakorlatban előállni, amit 
várnak ettől. Ugyanígy ehhez kapcsolva mondanám, hogy a humánkoncepció, a 
humánpolitika is nagyjából hasonló illúziókat táplál, és a szomorú következménye az 
egésznek az – persze most egy kicsit egyoldalúan fogalmazom meg, azért, hogy kiemeljem 
azt a fogyatékosságot, amit ebben látok –, hogy tulajdonképpen az történik, hogy világossá 
válik a társadalom számára, a szereplők és a jövőbeli szereplők számára, hogy mostantól 
megszűnik a katonai pálya olyan hivatásnak lenni, amely a döntéstől a képzésen át az első 
beosztás megkapásán, az élethosszig tartó tanuláson, a folyamatos előmenetelen át, a tisztes – 
tegyük hozzá zárójelben, ha indokolt: szolgálati – nyugdíjjal fejeződik be. Most mindenki 
számára világos, hogy ez a pálya nagyjából lehetetlen, és egy ilyen homályos, ködös a kép, 
hogy majd a jövőben egy másik államigazgatási pályán milyen nagyszerűen tudják 
hasznosítani azokat a képességeket, amelyeket itt megszereznek. Szerintem ennek az a hibája, 
hogy ez az alapkoncepció. Merthogy egyébként ilyesmi történik, az nagyon helyénvaló; tehát 
ha valakinek nincs már lehetőség magasabb beosztásba helyezésére, a „fölfelé vagy kifelé” 
elv alapján, és azokat a képességeket a továbbiakban az államigazgatásban tudja hasznosítani, 
ha ilyen előfordul vagy akár nagyon számban előfordul, ez rendjén van. De én ezt mint eleve 
elhatározott, leírt koncepciót hibásnak tartom.  

Nem értem, miért olyan fontos a két világháború közötti időszak iránti nosztalgia, amit 
az egész kormány fölfogásában, tevékenységében, szimbólumaiban, kifelé szóló üzeneteiben 
is látok; látom ezt a honvédségnél is. Nem érzem indokoltnak ennek az ilyen kiemelt szerepét, 
mint ahogyan ez megjelenik az önök tevékenységében.  

A fejlesztésekkel kapcsolatban szeretnék visszautalni egy korábbi bizottsági ülésünkre 
is, amelyen nagyon jó, hogy hallhattunk egy miniszteri tájékoztatót – az már kevésbé jó, hogy 
nem maradt idő a hibás tervezés miatt a kérdések érdemi föltételére, megvitatására. És nagyon 
jó, hogy volt egy technikai bemutató; ez a közvélemény számára is nyilvánvalóan egy fontos 
demonstráció lehetett. És ennek is helye van, ezt helyeslem, rendben is van. Ami hiba, hogy 
az ott elhangzott ígéret és a többszöri sürgetés ellenére még nem történt meg ennek a 
folytatása. Azt hiszem, nem is maradtunk még le semmiről, hiszen ha ez bármikor a 
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közeljövőben megtörténik, akkor van arra mód, hogy erről egy átfogó képet kapjunk, és 
tudjunk megalapozott, tényszerű értékítéletet alkotni a dologról. Azt most nem tudom 
megítélni, pont emiatt, mert nincsenek megfelelő tények, számok a birtokomban, hogy a 
technikai eszközök modernizációs szükséglete, amiről, föltételezem, vannak konkrét 
elképzelések, tervek, és a rendelkezésre álló erőforrások vajon egyensúlyban vannak-e. 
Ugyanis a tervezőmunkának ez a legfontosabb alapvetése, hogy ez a bizonyos egyensúly 
folyamatosan rendelkezésre álljon, amely alapján azt is láthatjuk, hogy azok a tervek vagy 
feladatok, amelyek itt megfogalmazódnak, konkrétan is néhány, kiemelve, azokra a fedezet 
valóban rendelkezésre áll-e.  

Abban is van persze ellentmondás, hogy itt már csak a képességek megőrzése a cél, az 
írott anyagban, korábban pedig ugye arról hallottunk, hogy itt a folyamatos képességfejlesztés 
az, amire szükség van. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy elkészüljön az a bizonyos nemzeti 
katonai stratégia – ez nyilván hónapokon belül rendelkezésre fog állni –, ez alapján legyenek 
meghatározva a feladatok, és az ezzel összhangban álló képességek, tehát olyan képességek 
szerepeljenek a fejlesztési tervekben, amelyek valóban azt a stratégiát szolgálják, amelyet a 
kormány maga elé tűz, a lehető legnagyobb támogatottsággal; ebben bízunk, hogy ez így lesz.  

Mindezek alapján én úgy ítélem meg az elmúlt évi munkát, hogy születtek 
részeredmények és vannak biztató próbálkozások, viszont több területen visszalépés történt, 
ami aggasztó. És végképp tarthatatlannak ítélem meg azt a költségvetési helyzetet, amely 
előállt a mostani kormány ténykedésének következtében, ami nemcsak a korábbi ígéretekkel 
és az előző kormányt ért igen súlyos és hangos bírálatokkal nincs összhangban, hanem nincs 
összhangban az állításokkal szemben és a kormány lehetőségeivel sem. Ugyanis, erről is volt 
már több vitánk, államtitkár úrral is, miniszter úrral is: nem tudom elfogadni azt az állítást, 
hogy azért, mert válság van – egyébként ennél sokkal jelentősebb válság volt 2008-2009-ben, 
amikor még jóval magasabb volt a részesedése a honvédelmi költségvetésnek, és még 
nominálértékben is jóval magasabb volt a rendelkezésre álló forrás –, nem fogadom el azt az 
érvelést, hogy ez a nehézségek miatt van. Mert láthatjuk, hogy egy-egy ad hoc döntéssel a 
kormány 50-100-200-500 milliárdokat is tud bármilyen, általa fontosnak tartott célra 
fordítani, akár részvényvásárlásra is. Az a relatív előny, amit mond a miniszter úr, azt valóban 
én is érzékelem, és egyetlenegyszer érzékeltem eddig: ebben a mostani, ön által is említett 
döntésében a kormánynak, amiben eltekintett a zárolástól. Ez első esetben fordult elő, és 
méltánylandó… (Dr. Hende Csaba: A történelemben! – Derültség.) Azt nem tudom, hogy a 
történelemben előfordult-e, de a kormánynál… De most az elnök urat akarnám idézni: ez nem 
tárgya az előterjesztésnek vagy a mai napirendnek.  

Azt mondom tehát, hogy sokkal inkább koncentrálnia kellene miniszter úrnak, a 
vezetésnek a tényekre, a szakszerűségre. Kevesebb nagyotmondás kellene a munkában, több 
alázat, több figyelmesség, és különösen arra vigyázni, hogy a politikai ellenfeleknek szóló 
lejáratási szándék nehogy úgy süljön el, mint ahogy én látom, hogy elsül, hogy arra az 
állományra hullik vissza, amelyik semelyik kormány alatt, semmilyen formában nem szolgált 
rá arra, hogy morálisan mélyponton lévőnek, vagy hasonló más jelzőket hadd ne mondjak, 
minősíttessen.  

Röviden összefoglalva ez a véleményem az elmúlt év ténykedéséről. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr röviden összefoglalt véleményére (Derültség.) 

miniszter úr reagál.  
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Megtisztelő volt 

alelnök úr véleményének különösen az a része, amelyben azt mondta, hogy lát biztató 
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próbálkozásokat a tevékenységemben (Iváncsik Imre: Így van.) – ez rendkívüli örömmel tölt 
el. Én is látok alelnök úr tevékenységében biztató jeleket. (Derültség.)  

Nos, hogy milyen volt a morális helyzet 2010 kora nyarán, amikor hivatalba léptünk – 
éppen most, ezekben a napokban van a kétéves évfordulója –, ugye, nem kell részletesen 
felidéznem azt a tudósítást – ez még az önök kormánya idején történt, valóban –, amikor a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorát az irodájában kommandósok teperték a 
földre, és a honvéd tábornokokat bilincsben vitték el. Ugye, nem kell fölidéznem a vádlottak 
padján ülő honvéd tábornokoknak a látványát, meg ezredeseket, vezérigazgatókat, most éppen 
a számlagyár huszonötödrendű meg huszonkilencedrendű vádlottjait. Gondolom én, a bíróság 
is a lejárató kampány részese, és nyilván politikai megfontolásokból folytatják ezeket a 
büntetőeljárásokat. Sokkal érdekesebbnek gondolom azt a megjegyzést… Illetve, még ehhez 
tartozik, hogy azt mondja alelnök úr, hogy korábban a honvédség dobogós helyen volt az 
intézmények között a gyakran, rendszeresen elvégzett közvélemény-kutatások között. 
Bizonyára elkerülte a figyelmét alelnök úrnak, hogy néhány héttel ezelőtt nyilvánosságra 
hozták a legújabb ilyen vizsgálat eredményét, és a Magyar Honvédség a második helyen áll. 
A tűzoltóság van az első helyen, mint a legnagyobb közbizalmat élvező testület, és ugye nem 
okoz nagy meglepetést, ha az Országgyűlés a sereghajtó pozíciót foglalja el, de ezt magam is 
mint az Országgyűlés tagja fájlalom. Tehát a Magyar Honvédség őrzi a reputációját, nemzeti 
intézmény jellege széles körben elismert és tiszteletet vált ki a magyar emberek között, és úgy 
gondolom, hogy az elmúlt két évben erősödött ez a megbecsültség, mert míg korábban, ahogy 
ön mondta, dobogón szerepelt, a harmadik helyen, immár a második helyen van. Nem adjuk 
fel, befogjuk a tűzoltókat, és megelőzzük őket, ha addig élünk is.  

Azt mondta képviselő úr, hogy én le akarom járatni a korábbi vezetést. Elnézést kérek, 
Juhász Ferenc képviselő úr fordult hozzám írásbeli kérdéssel nem oly régen, és ő kérdezte 
meg, hogyan létezik az, hogy a honvédség fegyvereket adott volna át a rendőrségnek 2006. 
október 23-án, hiszen az törvénytelen – tette föl nekem a kérdést képviselő úr. Én valóban 
megvizsgáltam ezt az eseménysort, és valóban igazat kell adjak neki: ez valóban megtörtént 
és valóban sérti a kétharmados honvédelmi törvényt meg az alkotmányt, meg a honvédségre 
vonatkozó szabályozási alapszándékot. Azt tudniillik, hogy a belpolitikai konfliktusoktól béke 
idején minden erővel távol kell tartani a honvédséget, nem csak a katonát, a fegyverét is. A 
gránátvetőt nem azért vették az adófizetők a magyar katonának, hogy azzal rendőrök 
lövöldözzenek könnygázgránátokat az akár békés, akár békétlen tüntetőkre. Ez most mellékes, 
egy biztos, a gránátvető fegyver, a törvény tiltotta az átadást, és mégis megtörtént az átadása, 
és mindez az akkori vezérkari főnök parancsára, a miniszter tudtával. Bocsánatot kérek, én 
járatom le az előző vezetést?  

Említette képviselő úr, hogy az sem igaz, hogy folyamatos képességcsökkenés volt, 
hiszen – szó szerint ezt mondta – előrelátó tervezés folyt a korábbiakban. Ahogy ezt fölírtam 
ide magamnak, rögtön eszembe jutott az egyik évben milliárdokért fölújított tapolcai 
kiképzőbázis, amit a következő évben bezártak, és ez az előrelátó tervezés pontosan ugyanígy 
megismétlődött a szombathelyi Savaria dandár laktanyájával, hogy egyik évben sok száz 
millió forintért felújították, és a következő évben bezárták. Nyilván, ahogy ön mondta, a 
feleslegesnek ítélt képességeket folyamatosan építettük le. Itt van nálam véletlenül egy lista, 
ez két oldal, itt az önök idejében a hadrendből kivont főbb haditechnikai eszközök vannak itt 
felsorolva – mondhatnám, hosszan – a tüzérségi eszközöktől, amelyeket gyakorlatilag szinte 
kivétel nélkül kivontak a rendszerből. Nem fogom ezt fölolvasni, képviselő úr pontosan tudja, 
amikor képességvesztésről beszélek, akkor többek között erről a listáról beszélek, és amikor 
ön előrelátó tervezésről beszél, akkor nyilván a tapolcai meg a szombathelyi laktanya 
felújítására és bezárására gondol.  

Egyetértek önnel abban, hogy a nemzeti katonai stratégia kapcsán minél szélesebb 
konszenzusra kell törekedni, rajtam nem múlni.  
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Képviselő úr nem tekinti sikernek a katonai titkosszolgálatok összevonását. Szeretném 
tájékoztatni, hogy az új szlovák kormány bejelentette azt, hogy szintén össze kívánja vonni a 
katonai elhárító és a katonai felderítő szervezeteit, mégpedig a magyar példa nyomán, a 
magyar minta alapján. Ők látnak ebben fantáziát. Arról szeretném biztosítani képviselő urat, 
hogy azzal az állításával szemben, miszerint tapasztalt szakembereket küldtünk volna el nagy 
számban: semmifajta képességvesztés nem történt, egyetlen szakmai erőt nem veszítettünk el. 
Az a mintegy 200 fő az összevonás folytán a különböző kiszolgáló és funkcionális részlegek 
egyesítése révén szabadult fel, ugye korábban két hivatal, két főnökség, két pénzügyi, 
személyügy, két nemzetközi osztály, s a többi volt, ezeket egyesítettük, és így tudtunk 
létszámot megtakarítani, tehát semmilyen szakmai kapacitást nem építettünk le. Ezt nagyon 
fontos hangsúlyozni, ezt elmondtuk a törvény parlamenti vitája során, és ezt senki meg nem 
cáfolta, de mégis búvópatakként újra meg újra előjön, hogy mi katonai képességeket dobtunk 
oda a titkosszolgálat összevonása során. Nem igaz. Cáfolom a lehető leghatározottabban. 

Képviselő úr tamáskodik a tekintetben, hogy vajon hatékonyabb lett-e, és majd 
meglátjuk – én már látom, hatékonyabb lett. Tehát igenis, szakmailag értelmes volt, olyan 
szinergiák keletkeznek, amelyek korábban nem léteztek. Nem akarok a részleteibe menni, de 
alelnök úr is tudja, hogy a műveleti területen egyébként eddig is egy sejtben, egy csoportban 
dolgoztak a korábbi KBH, illetve KFH által kiküldött tisztek. Tehát a legszorosabb 
együttműködésben gondoskodtak a felderítő és elhárító funkciók közös gyakorlása révén a 
missziókban lévő kontingenseink biztonságáról, csak éppen az egyik jobbról kapta az 
utasításokat, a másik meg balról. Nyilván ezt az egyesítést felső szinten is végrehajtva 
szinergiák keletkeznek, és hatékonyságnövekedés keletkezik, tisztelt alelnök úr. Én ennek már 
látom a napi munkámban az eredményeit, és nagyon meg vagyok elégedve az új szolgálat 
működésével. 

A tartalékos rendszer kapcsán ön az önkéntes védelmi tartalékosokat – idézem – nem 
tudja valódi képességet megjelenítő állománynak tekinteni. Nem értem, hogy mire gondol. 
Ugye, mondtam, hogy az igénybevételük részben katasztrófavédelmi feladatokra, részben a 
befogadó nemzeti támogatás feladataira van tervezve. Az egy nagyon fontos funkció, és 
minősített helyzetben alapvetően őrzés-védelmi és biztosítási feladatokat jelent. De hát 
könyörgöm, ezek az emberek főhivatásszerűen békeidőben is ezt csinálják, katonai 
objektumokat őriznek, hát minősített helyzetben is ezt fogják tenni. Nem értem, hogy ön ezt 
miért nem tekinti többletkapacitásnak. Korábban, az önök idejében a békeidejű őrzés-védelmi 
feladatokat különféle kft.-k látták el, akik feketén vagy szürkén, vagy fehéren foglalkoztattak 
biztonsági őröket, akik azonban semmiféle szervezetszerű kapcsolatban nem voltak a 
honvédséggel. Ők nem voltak lebiztosítva tartalékosként, őket minősített helyzetben őrzés-
védelmi feladatra sem tudtuk volna igénybe venni, és a befogadó nemzeti támogatás 
feladataira sem, itt gondolni kell érzékeny, kritikus infrastrukturális létesítményekre – hidak, 
közlekedési csomópontok, energiaközpontok – őrzés-védelmére. Azok is profik voltak, hát 
van részben személyi átfedés is, csak éppen a honvédség szempontjából nem játszottak. Most, 
hogy a saját állományunkba vettük őket, és egyben kiképeztük és föleskettük tartalékos 
katonává, természetesen bármikor bekövetkező minősített helyzetben azonnal megfogható 
erővel rendelkezünk. Hát kétezer katona, az kétezer katona, képviselő úr, az pont kétezerrel 
több, mint az a 18 fő, akit önök nekünk átadtak. Hát hogyhogy nem valós katonai képesség 
ez? Nem is értem.  

A tisztképzés önállósága, az önálló tisztképző intézmény feladását hibaként rója fel, és 
azt is elmondja alelnök úr, hogy itt a katonai pálya vonzereje megszűnik, mert hát megszűnik 
az a fajta biztonság, hogy a rendszerbe lépéstől a tisztes nyugdíjig valaki a rendszerben le 
tudja élni az életét. Ugyanakkor úgy vettem ki a szavaiból, hogy támogatja azt az elgondolást, 
hogy természetesen, akinek oldalirányban ki kell válni, mert hát nem torlaszolhatja el az utat a 
föláramló fiatalok elől, hát ez az egészséges hadseregszervezés lényege, hogy aki fölfelé nem 



- 23 - 

megy, annak kifelé kell mennie, mert helyébe kell lépjen az egy évjárattal fiatalabb, az utána 
jövő. Ugyanakkor azt mondta, hogy az elvileg egy jó gondolat, hogy ne hagyjuk kárba veszni 
azt a rengeteg pénzt, amit ezeknek a tiszteknek a kiképzésére költöttünk, és ezt a társadalom 
és az állam szolgálatában igyekezzünk hasznosítani. Természetesen nem egy kötelezettségről 
van szó. Aki nem megy tovább a ranglétrán előre, és ki kell váljon a rendszerből, az dönthet 
ám úgy is, hogy elmegy a civil életbe – ez szíve joga. De mi a lehetőséget adjuk meg neki, 
hogy visszaültetjük idejekorán a saját egyetemünkre, ami most már nem önálló, hanem közös 
a többi közszolgálati szakmának az egyetemével, és ott átképezzük őt az állam, a rendszer 
költségén arra a szakmára, amit ő választani, gyakorolni akar. Mert még munkanépes, mert 
egy 45 éves embernek még dolgozni kell; nem lehetséges, hogy 45 évesen valaki nyugdíjba 
menjen, és otthon várja a postást! Ez a világ megszűnt Magyarországon.  

Egyébként a nyugdíjrendszer kapcsán azt még hadd említsem meg, hogy a katonák 
kedvezményezettsége megmaradt abban a tekintetben, hogy az általános nyugdíjkorhatárhoz 
képest a nyugdíj előtti rendelkezési állomány révén, ami ötéves előnyt jelent, korábban el 
tudnak menni mindenki másnál. Tehát igenis figyelembe van véve, csak nem olyan 
mértékben, mint korábban, amikor más irányból, a 25 éves szolgálati idő oldaláról volt 
megfogva ez a kérdés. De bocsásson meg, alelnök úr, azt nem értem, hogy ha jó 
tulajdonképpen ez az elképzelés, akkor miért találja mégis hibásnak a közszolgálatban való 
megtartását a rendszerből szükségképpen kiváló katonának.  

S végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy lehet, hogy ön hibának tartja ezt a 
koncepciót, meg illúziónak, de az a helyzet, hogy óriási a túljelentkezés, az idei felvételi 
adatok alapján óriási. Sokkal nagyobb, mint a korábbi években. A fiatalok nem érzik azt a 
bizonytalanságot, nem érzik valami ködös dolognak a honvédtiszti pályát; soha nem látott 
mértékben jelentkeznek a honvédtisztképzésre. Erről az egyetem rektora nyilatkozott a 
közelmúltban. Eddig is nagyon magas volt a túljelentkezés, most majdnem megduplázódott. 
Azt kell mondjam, arányaiban a túljelentkezés több, mint az orvosi meg a jogi egyetemeken 
mutatkozó túljelentkezésnek az összege. Ez egészen fantasztikus, és azt kell mondanom, hogy 
a fiatalok a lábukkal szavaznak; tehát döntenek a mellett az életpályamodell mellett, amelyet 
mi az új egyetem létrehozásával és ezzel az új koncepcióval fölrajzoltunk eléjük.  

Úgyhogy köszönöm, hogy lát biztató próbálkozásokat képviselő úr. 
Kevesebb nagyotmondást kér és több alázatot. Magam is osztom Szent István király 

fiához intézett intelmeinek azt a tételét, mely szerint semmi sem emel föl, csakis az alázat. 
Hogyha ön ezt nem érzékeli a munkához és a feladathoz való hozzáállásomban, úgy azt 
rendkívüli módon sajnálom. 

Kérdése volt, hogy mikor folytatjuk a haditechnikai napirendet, amelynek a miniszteri 
expozé része hangzott el Kecskeméten, és igen hálás vagyok, hogy képviselő úr részt vett és 
aktívan vett részt ebben a részében is. Most tehát a vitának volna itt a helye. Én azt a 
tájékoztatást kaptam a bizottság vezetésétől, hogy a mai nap van kijelölve erre, hiszen a 
Kecskeméten megtartott előadásomnak az anyagát el is juttattuk a bizottság titkárságára – 
Jámbor képviselő úr itt bólogat. Tehát előzékenyen megteremtettük a lehetőséget a terveknek 
megfelelően arra, hogy ma sor kerülhessen az önök véleményének az elmondására. 
Természetesen, ha rátérünk erre a napirendi részre, akkor adott pillanatban majd zárt ülés 
elrendelését kell kérnem. De meg kell mondjam, én felkészültem rá, és készen állok, hogy a 
mai napon akár megvitassuk ezt a kérdést, vagy bármely más olyan alkalommal, amelyet 
számunkra a bizottság vezetése jelez. Mi a mai napot kaptuk ilyenként, és azért is van itt 
Steigler ezredes úr és Szpisják tábornok úr, hogy haditechnikai kérdésekben a segítségemre 
legyenek.  

Én köszönöm, hogy őszintén elmondta a véleményét, és köszönöm a lehetőséget, hogy 
reagálhattam. 

 



- 24 - 

ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Iváncsik Imre alelnök úr hozzászólása engem mentesít az alól, 
hogy szakmai kérdésekbe mélyebben belefolyjak, néhány kiegészítést azonban 
mindenféleképpen illő megtennem. 

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy valamennyi MSZP-s képviselőtársam és pártom 
nevében is illő tisztelettel köszönjem azoknak a katonáknak az áldozatos tevékenységét, akik 
a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítenek, no pláne azoknak, akiknek külföldön van 
dolguk és felelősségük, és az ország érdekében akár testi épségüket is kockáztatva vállalnak 
szolgálatot. 

Igen, nagy dolog ez, mert ma a magyar társadalom, miközben nagy valószínűséggel az 
intézményei közötti rangsorban a honvédséget oda helyezi, ahova miniszter úr mondja, 
aközben azért azt kell látni, hogy a magyar társadalmat a Magyar Honvédség alig érdekli. Ez 
nem jó. Alapvetően a békeidőszak, alapvetően a mostani nagyon sok konfliktussal terhelt 
közélet és a megélhetési problémák nyilvánvalóan a Magyar Honvédség ügyeit háttérbe 
szorítják. Ez nagy valószínűséggel jó a kormányzatnak; énszerintem hosszú távon rossz az 
országnak. Jó a kormányzatnak azért, mert ilyen módon leplezni tudja azt, hogy soha nem 
látott költségvetési présben tartja a Magyar Honvédséget. Lehet, képviselőtársaim és tisztelt 
miniszter úr, értelmezési problémaként ezt kezelni, de a számok ebből a szempontból nagyon 
makacs dolgok: az Orbán-kormány idején soha nem látott mélységűre csökkent a honvédség 
finanszírozása, és ott is marad 2014-ig. Fáj. Azoknak is fáj egyébként, akik a kormányzati 
felelősségben most nem osztoznak, egyszerűen azért, mert azt látják, hogy egyébként valós 
értékek, valós teljesítmény vész vagy veszhet kárba.  

Az, amit a Honvédelmi Minisztérium legfelkészültebb és legnagyobb sikerrel dolgozó 
osztálya, nevezetesen a sajtó- és propagandaügyekkel foglalkozó csapat ezzel kapcsolatosan – 
irigylem is egyébként őket, ismeretlenül –, szóval, amit ezzel kapcsolatosan láttat, az egy 
teljesen más dolog. Ha az úgy volna, ahogy azt egyébként a miniszter úr is sokszor elmondta, 
hogy tudniillik mindenütt képességnövekedés van, mindenütt hihetetlenül eredményesek 
vagyunk, és elképesztően nagy sikereket aratunk a technikai fejlesztéstől kezdve a kiképzésen 
keresztül sok mindenben, akkor azt gondolom, hogy ezt a fajta tudást nekünk a NATO 
egészében be kellene mutatnunk, mert világszabadalom. Világszabadalom az, hogy pénz 
nélkül hogyan lehet hadsereget működtetni, finanszírozni, no pláne egy olyan hadsereget, 
amely mondjuk, öt évvel ezelőtt 100 milliárddal többől gazdálkodott, és abból a 
100 milliárddal több pénzből volt kénytelen adott esetben olyan nehéz döntéseket hozni, 
amelyek képességek megszüntetését, fegyverek kivonását eredményezte. Hát, bizony, ezzel a 
100-zal, amennyivel most kevesebb van, nagyon jól járna a jelenlegi honvédelmi tárca, mert 
egyszerűen tudna működni a rendszer. Így nagyon sokszor csak a működés látszatát képesek 
fönntartani, de ezt egyébként, még egyszer mondom, és hangsúlyozom, nagyon kiválóan. De 
hosszú távon ennek azért következményei vannak. Hiszen a ma el nem költött forrás, a ma 
megspórolt forrás a kiképzésben, a technikai fejlesztésben, az intézmények működtetésében 
holnap, holnapután iszonyatosan nagy konfliktusokat jelent. És itt már nem az ellenzék 
minősítése lesz az izgalmas, hanem a rendszerben dolgozók minősítése, illetőleg azoké, akik 
majd a Magyar Honvédség képességeit különböző szituációkban igénybe tudják, adott esetben 
akarják venni, legyen ez külföldi misszió, legyen az magyarországi katasztrófavédelmi 
elhárítási ügy és probléma.  

Higgyék el, képviselőtársaim, ez hihetetlenül fog hiányozni, és higgyék el azt, hogy ez 
nagyon-nagyon sok problémát alapoz meg, és egyébként azt kell önöknek mondanom, hogy 
magam mint a Magyar Honvédség lobbistája, szurkolok, hogy ne történjen olyan konfliktus, 
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ahol próba elé állítódik az a fajta képesség, amiről az imént beszélgettünk, hogy iszonyatosan 
nagy és jó.  

Amit el szeretnék mondani: ennek az elmúlt egy esztendőnek az a sajátossága – és 
hogyha miniszter úr összehasonlítja majd valamelyik tévéfelvételen az egy évvel meg két 
évvel ezelőtti önmagát a mostanival, akkor látszik a különbség –, látszik az, hogy azok a 
gondok, amelyek jelen vannak, nem egyszerűen csak az előző időszak förtelmes 
tevékenységének az eredménye, hanem bizony-bizony szemmel láthatóan azért a mostani 
működési konfliktusok is hagynak nyomot. Nem lehet, képviselőtársaim, azt csinálni, még ha 
egyébként a klasszikus viccben az van, hogy fogd az elődeidre, szervezd át, majd írj egy 
harmadik borítékot, hogy tudniillik folyamatosan a „fogd az elődeidre” históriát játsszuk. 
Értem, és nyilvánvalóan lesz a következő időszaknak is Budai Gyulája és más, aki majd a 
jelenlegi időszakot vizsgálja, de azért látni kell azt, hogy a most felolvasott és felhozott 
csontvázak – nyilván a sajtósok nem antropológusok, nem ismerték föl – az előző Orbán-
kormány idején keletkeztek. (Derültség, közbeszólások.)  

Tisztelt Miniszter Úr! Mielőtt Tamás képviselő úr megszakadna a nevetésbe, 
szeretném tájékozatni, hogy a Kongsberg-szerződést a két választási forduló között az előző 
kormány kötötte meg, és állapodott meg benne, nem lehetett belőle kimenekülni. Tessék utána 
nézni. A kanadai repülőgépes kiképzéssel kapcsolatos döntést – tessék megnézni – az előző 
Orbán-kormány utolsó félévében hozták tető alá, és valóban évekig nem lehetett belőle 
kimenekülni. A Gripen-szerződést mindenféle tiltakozás ellenére akkor hozták létre, azaz csak 
azt szeretném önöknek jelezni, hogy van egy olyan időintervallum, amikor az ember már 
könnyen feledi, hogy maga is, illetőleg politikai értelemben szövetségesei és elődei is részt 
vettek ennek a kialakításában. Azt hiszem, egy honvédelmi bizottsági ülésen helyénvaló és 
helye van annak, hogy ezt egymás fejére olvassuk, egyébiránt meg nagy valószínűséggel 
ezeket a konfliktusokat és problémákat politikai értelemben is érdemes kezelni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A hihetetlenül nagy győzelmek, racionalizálások 
eredményeképpen kialakult, a racionalizálások okán feljövő képességnövekedés azért azt 
eredményezi, hogy nincs ebben az esztendőben mondjuk egy zászlóaljszintű harcászati 
gyakorlat. Nincs. Nem azért nincs, mert egyébként szakmai értelemben nem kellene, hanem 
azért nincs, mert nincs hozzá elegendő forrás. Miközben megköszönjük azt, hogy egyébként 
egy látványos és a katonák által odaadó módon bemutatott haditechnikai bemutatón vettünk 
részt Kecskeméten, gyakorlatilag elfeledkezünk arról a tényről vagy majdnem tényről, hogy 
szinte az összes működő repülőeszközt láthattuk, kivéve a Gripeneket. Ha belegondolnak 
abba, hogy… (Közbeszólásra:) A forgószárnyasokra gondolok, amelyek ott működtek. Jóval 
több – még egyszer mondom, jóval több – most a Magyar Honvédségben nem nagyon 
működik. Azt akarom csak mondani, és lehet, hogy ebben még akár pontosítást is kapok, 
hogy legalább ennyi erőt kell ezeknek a fejlesztésére, ezeknek a kiküszöbölésére fordítani.  

Azt akarom mondani, hogy illő dolog nyilvánvalóan politikai körökben egymás 
szemére hányni sok mindent, de végül is a honvédség vezetését az a felelősség terheli, hogy 
egy működőképes rendszert alakítson. Illő dolog lehet valószínűleg – szerintem fölöslegesen 
– pénzt költeni koronaőrökre meg egyebekre, de azt kell látni, hogy mellette meg más 
képesség fejlesztésére és fenntartására nem jut.  

Summa summarum azt gondolom, egészen bizonyosan PR-ban verhetetlen, egyébiránt 
meg rendkívül ellentmondásos egy éve volt a Magyar Honvédségnek és a Honvédelmi 
Minisztériumnak, amely azt gondolom, a kormány számára azért kényelmes, mert azt mutatja 
be, hogy lám-lám, ezek semmi pénzből is képesek működni, semmi pénzből is képesek erőt 
fölmutatni, eközben azért azt kell tudniuk, hogy önmagunkat és a társadalmat csapjuk be, 
hogy ennyiből lehet működni. Tisztelt képviselőtársaim, nem lehet.  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Miniszter úrnak adom meg a szót reagálásra. Parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nagyon szépen köszönöm. Csak a 

tények és a számok okán: 100 milliárd forinttal magasabb volt a honvédség költségvetése 
ezelőtt – mondta képviselő úr. Azt nem tette hozzá, hogy ebben a 100 milliárd forinttal 
nagyobb összegben benne volt például 29 milliárd forint átfutó tétel, ami megjelent ugyan a 
HM költségvetésében, de azonnal ment is tovább a nyugdíjbiztosítóhoz, a tb-hez, merthogy ez 
a katonák külön nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás volt, tehát ez egy virtuális összeg. 
Szerepelt egy olyan 35 milliárd forintos tétel, amely ahhoz volt kötve, hogy ha egy mindenki 
által tudottan elérhetetlenül magas GDP-növekedés bekövetkezne, majd akkor megkapná ezt a 
pénzt a Honvédelmi Minisztérium. Tehát azért abban nagyon komoly számviteli trükkök is 
voltak.  

Ki milyen szerződést kötött? Igen, valóban a Kongsberg-szerződést az előző polgári 
kormány utolsó időszakában kötötték meg. Aztán azt a bejelentést, hogy nem teljesítjük a 
szerződést, mert nem rendeljük meg az abban foglalt rádiómennyiséget, már önök tették, azt a 
döntést már önök hozták, és itt indult az a rendkívül rossz ízű, kellemetlen vita, ami odáig 
ment, hogy Medgyessy miniszterelnököt még a norvég király is raportra rendelte, és számon 
kérte, hogy mégis hogyan képzelik, hogy egy megkötött szerződést nem teljesítenek. Ugye, 
így volt? (Juhász Ferenc: Pontatlan.) Pontatlan. Jó, hát nekem így mesélték, nem voltam ott a 
királynál. (Juhász Ferenc: Én ott voltam.) Ön ott volt, nagyszerű, akkor majd felvilágosít 
minket, hogy vajon milyen dicsérő szavakat ejtett a norvég király annak kapcsán, hogy a 
magyar fél egy megkötött szerződést nem kíván végrehajtani és betartani. Ön azt mondja, 
hogy nem lehetett kimenekülni ebből a szerződésből. Érdekes, mi ki tudtunk. Most fogjuk 
aláírni a szerződés módosítását. Önök is módosíthatták volna. Önök is kitárgyalhatták volna a 
Kongsberg-szerződés módosítását úgy, hogy az Magyarország számára kedvező legyen. 

Azt mondja, hogy az NFTC-szerződésből sem lehetett kimenekülni. Érdekes, mi 
tudtuk módosítani. Tudtunk olyan tárgyalásokat folytatni, hogy évi egymilliárd forinttal 
csökkent az ebből származó teher. Önöknek nyolc évük volt erre. Az a legkönnyebb, hogy 
bemegyünk valahova, körülnézünk, és föltesszük a kezünket, hogy hát nincs mit tenni, 
adottságok vannak, aláírt szerződések vannak, megadjuk magunkat a sorsnak. Mi nem ezt 
tettük. Tehát amikor ön PR-ról beszél, akkor kérem, hogy azért nézze meg a munkát is, ami 
e mögött van. Ezek valódi teljesítmények, és nem nagyotmondás és PR-tevékenység. 

Említette a Gripen-szerződést is, hogy azt is örökölték. Nem egészen így van. 2001-
ben az Orbán-kormány kötötte a szerződést, amit önök 2003-ban módosítottak, és az önök 
által megkötött módosítás duplájára növelte a magyar fél által fizetendő összeget. Ugye, 
képviselő úr? Mi meg nem adtuk meg magunkat a sorsnak, és nem mondtuk azt, hogy nincs 
mit tenni, összedőlünk, hagyjuk a fejünkre omlani a költségvetést. Tudja, hogy az idei évben 
mennyit kellett volna fizetnünk a svéd félnek – képviselő úr nyilván tudja –, hogyha nem 
módosítjuk a szerződést? Mintegy 40 milliárd forintot. Ugye azt is tudja, képviselő úr, hogy a 
szerződésmódosítást követően 3 milliárd forintot fizettünk a svéd félnek az idei évben? És ezt 
a pénzt meg is tudtuk tartani a honvédelmi tárca számára. Nem volt egyszerű, mert lett volna 
rá jelentkező, hogy egy ekkora megtakarítást másra is el lehetne költeni, mint a hadseregre.  

Szóval azt gondolom, vannak itt aprócska teljesítmények is az elmúlt egy évből, ami 
nem a PR és nem a sajtóosztály tevékenysége. Nagyon jó a sajtóosztályunk, egy 24 éves 
munkatárs vezeti egyébként, ez is mutatja, hogy az életkortól nem függ mindig az összes 
kérdés, de higgye el, hogy a kanadai szerződés, a Gripen-szerződés meg mondjuk a 
Kongsberg-szerződés újratárgyalása nem képezte a sajtóosztály feladatát, hanem azt kiváló 
munkatársaim, nagyszerű kollégáim végezték el, és büszke vagyok, hogy ilyen nagyszerű 
csapatot vezethetek. Azt mondta képviselő úr, hogy a Gripeneket nem láthattuk Kecskeméten. 
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Téved. (Közbeszólásra:) De, azt mondta. (Juhász Ferenc közbeszólására:) Akkor szóbotlás 
volt – a Gripeneket láttuk.  

A helikopterek kérdését említette utána. Természetesen nagyon nagy gondban 
vagyunk a helikopterképességgel. Szeretném biztosítani önt arról, hogy fogunk jelentkezni a 
bizottságnál, amint találunk megoldást erre a problémára. Több irányban is keressük. Egyfelől 
megnyugtathatok mindenkit, hogy 2014 tavaszán több működőképes helikoptere lesz a 
Magyar Honvédségnek, mint amennyit 2010 tavaszán önöktől átvettünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megadom a szót Csampa Zsolt alelnök úrnak. 

Parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megmondom őszintén, én a biztató jelek tükrében és nem a sajtó- 
és propagandaosztály munkatársaként úgy gondolom, hogy azért számos olyan valós 
eredményről lehet beszélni, amit természetesen ellenzéki képviselőtársaink elvitatnak, 
legalábbis nem tárgyilagosan állnak a dolgokhoz.  

Én úgy gondolom, az elmúlt másfél-két év teljesítménye, akár a honvédelmi rendszer 
átalakítása, akár pedig valamilyen szintű megerősítése és a képességek folyamatos 
fenntartása, még a jelenlegi költségvetés kapcsán is, azt gondolom, akárhogy is elvitatható a 
kérdés, de az siker. De hogy egy-két konkrét sikerről is beszéljek, amiről ellenzéki 
képviselőtársaim nem igazán beszéltek itt a szerződések kapcsán, azt gondolom, a miniszter 
úr bár körülbelül három mondatot szólt erről a beszámolójában, az a Honvédkórház kapcsán 
az a 6 milliárd forint, amit konszolidáció címszó alatt a kormányzat az elmúlt időszakban 
átadott a honvédelmi tárcának, hiszen gyakorlatilag az a megterhelő költségvetési tétel, amit 
itt az elmúlt időszakban hiányként felhalmozott a Honvédkórház, eléggé sújtotta a 
honvédelmi költségvetést. És hogy jelen pillanatban egy újratárgyalása van a tvk-pontoknak, 
és kifejezetten a tárca, illetve a Honvéd Vezérkar főnöke is elkötelezett abban az irányban, 
hogy megerősítse költségvetésileg a Honvédkórházat, azt gondolom, ez egy fontos tétel ebben 
a kérdéskörben. 

Ha az elmúlt időszakokról kell beszélnünk, és nem a visszamutogatás az én 
álláspontom, de azt gondolom, amit örökölt az ember, abból tudunk főzni, ahogy meg szokták 
fogalmazni. Juhász Ferenc képviselőtársam megfogalmazta akár a forgószárnyasok kapcsán is 
az álláspontját, véleményét. Hát, igen, képviselő úr, ugye, ön mondta azt el nem költött 
pénzekkel kapcsolatban: igen, ha költöttünk volna pénzeket az elmúlt tíz évben a honvédelmi 
fejlesztésekre, technikai eszközöknek a fejlesztésére, akkor nem ennek a kormánynak az ölébe 
hullott volna bele az a rengeteg – bocsánat a kifejezésért – vas, amit önök átadtak a 
kormányzásuk végén.  

És számot kell adni egy-két olyan tételről is, akár a Rábát is ideidézhetném, hogy a 
Rábával nagy megállapodások, tízéves tervek születtek, de amikor az ember meglátogatta a 
Rába-gyárat, akkor a Rába folyamatosan azt fogalmazta meg, hogy a honvédelmi tárca azokat 
az ígéreteket sem teljesíti, amelyeket vállalt, és ezáltal magának a gyárnak a különböző 
projektjei is veszélybe kerültek. Úgy gondolom, ezek olyan fontos tételek, amiről illik és 
szükséges beszélni adott esetben ebben a bizottságban. S ha még számba veszünk egy-két 
olyan projektet, mint példának okáért, hogy az előző kormány időszakában ad hoc 
beszerzések kapcsán hirtelenjében megjelenik három darab Cougar a honvédelmi kötelékben, 
akkor azt gondolom, mi is néztünk itt, mert a tízéves terveiben sem szerepelt.  

Szóval, lehet olyan kitételeket, olyan pontokat találni, amelyek a tízéves fejlesztési 
tervekben nem szerepeltek, de ugyanakkor egy-egy miniszteri látogatáson, államtitkári 
látogatáson valakinek megtetszettek az eszközök, és utána arról szólt a történet, hogy haj, de 
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jó lenne, ha ez bekerülne a Magyar Honvédség kötelékébe, és adott esetben egy-két ilyen 
eszköz be is került.  

Úgy gondolom, siker és eredmény mindenképpen az, amit a miniszter úr 
megfogalmazott, akár a hazai, akár a nemzetközi színtéren lévő szerződések módosítása 
kapcsán, mert ugyan lehet, hogy kevesebb a költségvetési pénz, de lehet, hogy a miniszter úr 
és csapata éppen azon dolgozik, hogy az azokból a szerződésekből fakadó összegek ne 
folyjanak ki a tárcától. Kvázi lehet, hogy kevesebb a központi pénz, de kevesebbet is kell 
kifizetnünk adott esetben. Azt gondolom, eléggé pontosan és részletekbe menően beszámolt 
nekünk itt erről a miniszter úr, nem szeretném ezeket újra megfogalmazni. 

Engedje meg, lehet, hogy az ellenzéki képviselőknek ez ilyen kis apró nüánsz lesz, de 
egy rövid mondatban beszámoljak arról, hogy tegnap a Honvéd Sportegyesület közgyűlésén 
az ügyvezető elnök, illetve az elnök úr is beszámolt, hogy a sportegyesületet folyamatosan 
támogatja a honvédelmi tárca, a költségvetésében ez egy nagyon fontos dolog. Az olimpiára 
kiutazó öttusázóink közül pedig két öttusázó – azt gondolom, ez egy eredmény – katona-
egyenruhában fog lovagolni, ezt engedélyezte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Lehet, hogy 
önöknek ez apró dolog, de azt gondolom, Magyarországnak, a Magyar Honvédségnek ezek 
fontos kis nüánsznyi dolgok.  

Megköszönöm miniszter úrnak és csapatának az elmúlt időszakbeli teljesítményét. 
Úgy gondolom, hogy ha ez folytatódik, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egyensúlyba 
kerül a Magyar Honvédség és a Magyar Honvédség költségvetése is. És azok a biztató jelek, 
amelyeket megfogalmazott miniszter úr, és hogy a kormány garanciákat vállalt a honvédelmi 
költségvetés kapcsán, ezeket a garanciális elemeket itt tapasztaljuk nap mint nap, és bízom 
benne, hogy a költségvetés tárgyalása során is tapasztalni fogjuk. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Básthy Tamás alelnök 

úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
BÁSTHY TAMÁS (KDNP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Bizottság! Egy kérdést szerettem volna föltenni a beszámolót végighallgatva, de aztán 
közben, részint az ellenzéki képviselők, szocialista képviselőtársak szavaira mégis kicsit 
eltérek az elején ettől. 

Szeretném előrebocsátani azt, hogy a kívülálló számára talán úgy tűnik a bizottság mai 
ülésén, hogy most szembesülünk először olyan kérdésekkel, aminek nemcsak hogy ismerői, 
hanem résztvevői voltunk az elmúlt két évben a honvédelmi bizottság tagjaiként. S valóban 
nagyon imponáló, és folyamatos részvételt kért tőlünk, a bizottságtól a minisztérium, nemcsak 
a döntések meghozatalában, törvények megalkotásában, hanem a megvalósítás folyamatos 
figyelemmel kísérésében is. Talán nem voltunk hozzászokva a 2010 előtti időszakban ehhez a 
nagy nyíltsághoz, és ez a nagy nyíltság tette lehetővé sajnos azt is, hogy bizony olyan 
anomáliákra, olyan szégyenletes dolgokra derült fény a nagy nyilvánosság előtt is, ami nem a 
Magyar Honvédségre, hanem a Magyar Honvédség vezetőire vetett rossz fényt. Tehát helyére 
szeretném tenni: a korábbi Magyar Honvédséget nem illette és nem illeti az állományt 
semmiféle elmarasztalás, morális sem; tették a kötelességüket, tették azt, amit elvártak tőlük, 
és ha bűnöket követtek el, azt a vezetőik, a főtisztek tették – ahogy a régi magyar mondás 
mondja: a fejétől bűzlik a hal. Ez volt az egyik, amit szerettem volna kiemelni, mielőtt a 
kérdésemet föltenném. 

Tehát ismétlem: megköszönöm a nyíltságot, amivel a Honvédelmi Minisztérium szinte 
társadalmi méretű közös üggyé tette a honvédelem ügyét.  

A másik: alelnök úr egyik kérdésére szeretnék reflektálni. Ez pedig arra irányult, talán 
szó szerint, hogy nem érti a két világháború közötti események ismételt fölelevenítését, és 
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hogy azzal miért foglalkozunk annyit. Kérem, azért foglalkozunk annyit, és azért is kell ezzel 
annyit foglalkozni, mert a két világháború közötti eseményeket több mint negyven év 
diktatúra követte, amely történelemhamisításból, elhallgatásból és a tények eltagadásából állt. 
És igenis a helyére kell tenni ezeket a történelemhamisításokat. Joga van a magyar népnek és 
a magyar fiatalságnak ahhoz, hogy árnyaltabb, valósabb képet kapjon, ismerjen meg a két 
világháború közötti időszakról is, mint ahogy azt próbálták negyven éven keresztül sajnos a 
történelem meghamisítói, a diktatúra eszközeinek kihasználásával tenni. 

A harmadik, amit szeretnék kiemelni, a százmilliárdos tétel, amelyet Juhász 
képviselőtársam említett. Miniszter úr ezt tételesen helyére tette, talán egy dolgot szeretnék 
még kiemelni ebben a kérdésben. Nevezetesen azt, hogy beszélni kell arról az 5 milliárd eurós 
adósságról is, amit ebben az évben kell adósságtörlesztésként – csupán az önök vállalása és 
elköltött pénzei következtében – visszafizetni. Ez az egész államra, az egész országra, minden 
lakosára kihatással van. Erről soha nem feledkezhetünk meg a költségvetési kérdéseket 
taglalva, hogy bizony ezekkel az összegekkel nem rendelkezhetünk, mert az előttünk lévő 
kormányok elköltötték.  

A másik – most visszatérnék arra, amit szerettem volna megkérdezni tulajdonképpen 
miniszter úrtól –, a korábbi évek alatt volt lehetőségem arra, hogy elsősorban a német 
hadisírgondozók tevékenységét szinte testközelből bizonyos szegmenseit illetően 
megismerhessem. Láttam azt, hogy milyen előzékenyen és milyen együttműködően állnak 
mindenhol az ezzel foglalkozó szakemberek rendelkezésére a különböző országokban az ott 
regnáló kormányok, és maximális segítséget adnak. Ugyanez történik Magyarországon is 
ebben a kérdésben. Nagyon nagy lemaradásunk van sajnos, miniszter úr erre tett utalást, 
valóban sok a tennivalónk, ugyanakkor azt szerettem volna megkérdezni, hogy pont az elmúlt 
hetek, elmúlt napok eseményei tükrében milyen együttműködésre számíthat a hazánkon kívül 
nyugvó hőseink, elhunyt katonáink kegyeleti tevékenysége kapcsán az erre illetékes 
szakcsoport. Annál is inkább kérdezem ezt, mert sajnos volt alkalmam a közelmúltban – 
tavaly – az Ojtozi-szorosnál látni az ott elhunyt magyar hősök síremlékeit, és szomorú kép 
volt, számomra szomorú élmény volt, hogy összehasonlítva az ugyancsak a közvetlen 
szomszédban lévő utódállami, román hősök, katonák síremlékeivel, azok újra voltak festve, a 
nevek jól olvashatók voltak, miközben a magyar hőseink, magyar katonáink – akik zömében 
soproni és környéki katonák voltak – síremlékei az enyészet áldozatává váltak. Nagyon 
szomorú, rossz érzés volt ez, és mindig eszembe jut, hogy a halott katona már nem ellenség, 
és a halott katonák ellen nem lehet háborút folytatni, mint ahogy a halott civilek ellen sem 
lehet háborút folytatni, bár úgy látszik, hogy a gondolkodás – az európai uniós tagsággal 
párhuzamosan is – a legnehezebben változtatható meg.  

Tehát szeretném megkérdezni miniszter úrtól, hogy milyen együttműködés van a 
hőseink sírhelyeinek gondozása vonatkozásában végzett munka területén.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. A német 

hadisírgondozó szövetség sok tekintetben példaképünk lehet. A közeljövőben a budaörsi 
német katonai temetőben fogok a német szövetség vezetőjével találkozni, s közösen 
megemlékezünk az ott nyugvókról. Mint ismert, a kormányváltást követően a hadisír-
gondozási tevékenységet a közvetlen hatáskörömbe vontam. Korábban a Hadtörténeti 
Múzeum egy osztálya, egy részlege foglalkozott a hadisírok ügyeivel, most pedig egy katonai 
hagyományőrző és hadisírgondozó osztály működik a miniszter kabinetjén belül. Tehát a 
lehető legközelebb hoztam magamhoz ezt a rendkívüli fontosságú ügyet, ami a szimbolikus 
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jelentőségen túl óriási diplomáciai lehetőséget is jelent, olyan diplomáciai csatornát, amelyen 
keresztül nagyon sok minden elintézhető.  

Hadd mondjak egy személyes példát: egy-másfél hónappal ezelőtt Oroszországban 
jártam, a Don-kanyarban, ahol egy korábban méltatlanul elföldelt, tömegsírba temetett öt 
magyar honvéd újratemetését tettük meg tábori lelkészeink, két tábori püspökünkkel, az orosz 
fél egészen lenyűgözően udvarias és előzékeny közreműködésétől kísérve. Tehát az orosz 
hatóságok katonazenekart, díszszakaszt, díszlövéseket és minden elképzelhető katonai pompát 
biztosítottak, és a Hősök terén vasárnap el is mondtam, hogy nekem akkor ért tulajdonképpen 
véget a háború, amikor a magyar és az orosz katonák együtt tisztelegtek az újratemetett 
magyar honvédek sírjánál. Tehát a lehető legjobb tapasztalatokat gyűjtöttem Oroszországban.  

Nem minden területen ilyen bíztató a kép. Van olyan szomszédunk – tőlünk északra 
fekszik –, ahol az, hogy a magyar hadisír mint fogalom nem nyert elismerést, mert mint 
tudjuk, csak szlovák hadisírok vannak abban az országban. Hosszú-hosszú évek óta nem 
tudunk megegyezni kétoldalú hadisír-gondozási egyezmény létrejöttében, más az elvi 
alapállás. Nyilvánvalóan ennek számos oka van, elsősorban az akarat hiányzik annak 
belátásához, hogy egy két évtizedes múltra sem visszatekintő állam területén lévő katonasírok 
– miután ezek már sok évtizedesek – nem feltétlenül annak az államnak a hatókörébe 
tartoznak kizárólag. De nyilván vannak ilyen problémák más szomszédos országgal is. 
képviselő úr említett negatív példát, ez azt mutatja, hogy ahol van hadisír-gondozási 
egyezmény, ott sem megy minden tökéletesen.  

Hadd mondjak azért pozitív példát is: Ukrajnában, a kárpátaljai Dercenben – 
Munkácstól nem nagyon messze van ez a település – folytatjuk, és hamarosan befejezzük a 
központi magyar katonai temető létesítését. Ez elég jelentős beruházás, több tízmillió forintot 
emészt fel az idei évben is. Hadd mondjam el, hogy a hadisírgondozásba igyekszünk mind 
határon belül, mind határon túl minél nagyobb mértékben bevonni a fiatalokat. A honvédelmi 
nevelés körében igen fontosnak tartjuk azt, hogy akár Erdélyben, akár Magyarországon 
honvédsírokat keressenek föl, gondozzanak a fiataljaink. Itt a „Határtalanul” programmal is 
kapcsolatban vagyunk, amely a középiskolások határon túli magyar területekre való 
kirándulásait államilag támogatott módon szervezi meg. Nagy súlyt fektetünk tehát erre.  

A hősök napján – most vasárnap, amely napot 2001-ben iktatott újra törvénybe az 
Országgyűlés, és talán van jelentősége, talán nincs, azt a törvényjavaslatot annak idején én 
készítettem elő, és én tartottam a parlamenti expozét is a kormány nevében – e törvény 
alapján tartott megemlékezéseken vettem részt, és el kell mondanom, hogy helyreállítottunk a 
Farkasréti temetőben több I. világháborús honvédsírt, közte tábornokok sírját is, ahol a 
Honvéd Vezérkar tagjai tisztelegtek tábornok elődeik előtt. Részt vettem a teljesen felújított, 
megújított veszprémi I. világháborús katonatemető felszentelési szertartásán is a hét végén. 
Folyik a Kozma utcai zsidó temető hősi parcellájának a rendbe hozása, ez egy korábban 
teljesen elhanyagolt része volt a Kozma utcai temetőnek, ahol az I. világháborúban hősi halált 
halt, zsidó vallású katonahőseink nyugszanak. Nagyon szép síremlékeket emeltek ott annak 
idején, több síremléken a turulmadár, Nagy-Magyarország térképe, „Nem, nem, soha” felirat 
látható. Jelentős állami forrást fordítunk a zsidó felekezettel együttműködve arra, hogy rendbe 
hozzuk ezt a méltatlanul elhanyagolt és a zsidóságnak magyar haza védelmében, akár 1848-ra 
is utalhatnék, de most itt konkrétan az I. világháború során kifejtett honvédő tevékenységére, 
nagy súlyt fektetünk erre. 

Szeretném elmondani, hogy a Ludovika zászlóalj fiatal tisztjelöltjei társadalmi 
munkában, önkéntes jelentkezés alapján, személyesen vettek részt a Kozma utcai zsidó temető 
első világháborús hősi parcellájának a rendbetételében. Ők voltak azok, akik a 
karvastagságnál vastagabb akácokat és egyéb cserjéket kiirtották nagy lelkesedéssel, mint 
mondtam, önkéntes jelentkezés alapján. Azt gondolom, ez is egy fontos nevelési eszköz a 
jövő tisztjei számára, olyan időkben, amikor gyűlöletkeltő és rasszista megnyilvánulások is 
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előfordulnak. A sírok, síremlékek, egyáltalán mindenféle emléknek a tisztelete és gondozása 
mint közös örökségünk gondozása nagyon fontos. Semmiféle szobrot meg síremléket, 
emléktáblát nem öntünk le piros festékkel; ez magyar emberhez, kultúremberhez méltatlan 
dolog – ha szabad még ezt a megjegyzést megtennem. 

Köszönöm szépen, hogy elmondhattam mindezt. 
 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen. Elnézést kérek, én láttam 

képviselőtársaim metakommunikációs jeleit, és nyilván nem szeretném személyes indulatukat 
kiváltani, csak a miniszter úrral nekem van vitám. Nyilvánvalóan egy technikai fejlesztéshez 
kötődő – és még sok minden máshoz is, de alapvetően költségvetési hátterű – vita egy olyan 
napirendben, amelyet mi félbeszakítottunk, még simán folytatható lenne. Itt nem szeretném 
lealacsonyítani egy személyes párbeszéddé a bizottsági meghallgatást. Ugyanakkor azt 
szeretném kérni, a miniszter úr adjon lehetőséget arra, hogy azt a napirendet egy nem túl 
távoli jövőben, még ebben az idényben tarthassuk meg, egyszerűen azért, mert a honvédelmi 
bizottság nem úgy készült, miniszter úr, hogy ez lesz napirenden. A napirendjét sem úgy 
fogadta el, hogy ez lesz napirenden. Az idejét sem úgy osztotta be, hogy ez is napirenden lesz. 
Ebből adódóan azt szeretném kérni, hogy adjon arra lehetőséget, hogy az a napirend ettől 
függetlenül korrektül lefolyjék, és akkor ott nyilvánvalóan nekem módom és lehetőségem lesz 
arra, hogy az itt most még vitás kérdésekben az álláspontomat elmondhassam. 

Köszönöm szépen, és köszönöm képviselőtársaim megértését is. 
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Megszólított 

képviselő úr, hogy adjak módot és lehetőséget erre. Rossz a címzés. Bármikor, bárhol, ha a 
bizottság ezt kéri, megjelenünk, munkatársaimmal együtt, és rendelkezésre állunk; ma, 
holnap, holnapután, éjjel, nappal, reggel, délután – amikor ezt a bizottság kívánja. A mai nap 
is készültünk arra, hogy szó esik erről, de nem probléma. A szakértők fel vannak készülve, 
holnap is rendelkezésre állnak, bármikor, de a bizottságnak kell természetesen meghatároznia 
a saját napirendjét. Mi mindenkor készen állunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ez valóban így van, miniszter úr többször elmondta, hogy akár a kecskeméti 

megkezdett napirend folytatásában, akár más témában áll a bizottság rendelkezésére. Az is 
igaz, hogy jelezte, hogy amennyiben az éves meghallgatás keretében felmerül ez a téma, 
akkor képes és hajlandó is most is válaszolni ezekre. Úgyhogy én, élve ezzel a sokadszorra 
felajánlott lehetőséggel, azt javaslom, hogy egy külön napirend keretében a közeljövőben 
folytassuk a kecskeméti megkezdett napirend tárgyalását. (Juhász Ferenc: Köszönöm.)  

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait… Jámbor Nándor képviselő úr még kíván szólni. 
Parancsoljon! 

 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlen rövid kérdésem 

lenne, amelyet korábban elfelejtettem miniszter úrnak feltenni, a 2006-os események, 
fegyverátadás és gránátátadás vonatkozásában. Kicsit összefolyt utána a gazdasági 
bűncselekményekkel kapcsolatos tájékoztatásában a folyamatban lévő eljárásokkal. Ezért 
konkrétan szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy ezekben az ön által is törvénysértőnek 
és alkotmánysértőnek nevezett cselekményekben van-e folyamatban büntetőfeljelentés az 
érintettek vonatkozásában. 
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ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Büntetőfeljelentést 

nem tettem, de a 46 oldalas vizsgálati jelentést, amely minden részletre kiterjed, és amely a 
honlapunkon bárki számára hozzáférhető, és amelyből egyébként világos és egyértelmű, hogy 
megsértették a kétharmados honvédelmi törvény akkori, kivételt nem tűrő tiltó szabályát, és 
mégis adtak át fegyvert, vagyis gránátvetőt 9 darabot és közel 600 darab gránátot is a 
rendőrségnek, nos, szóval ezt a jelentést megküldtem a legfőbb ügyésznek, hogy amennyiben 
talál az üggyel kapcsolatban további teendőt, úgy ilyen módon hivatalos tudomására is 
juttatom ezeket az eseményeket. 

Önmagában a Btk.-ban nincs olyan deliktum, nincs olyan törvényi tényállás, ami arról 
szólna, hogy mi történik akkor, ha egy miniszter lábbal tiporja a kétharmados törvényi 
tilalmat. El sem lehet azt képzelni, hogy ezt valaki megtegye, erre nem készült a törvényhozó. 
Tehát ilyen módon nincs egy könnyen megtalálható Btk.-s paragrafus, hogy no, hát ez ilyen és 
ilyen bűncselekmény. De a tényeket senki nem vitatja. Tegnapelőtt tartottam talán 
sajtótájékoztatót és mutattam be ezt a jelentést; semmiféle cáfolatot vagy érvet az üggyel 
kapcsolatban az MSZP részéről nem kaptam. Egy gyalázkodó nyilatkozatot tettek közzé, hogy 
én tönkreteszem a honvédséget. Pedig hát csak arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy a) 
átadtak-e fegyvereket a rendőrségnek, b) ezt a törvény megengedi-e, és c) milyen politikai 
következtetést vonnak le mindebből. Mert hát azért ez így a levegőben nem maradhat, én úgy 
gondolom. Ez egy olyan súlyú törvénysértés, és a honvédségnek egy olyan visszaélésszerű 
felhasználása a fegyverein keresztül egy belső politikai konfliktusban, amire a 
rendszerváltozás óta nem volt példa. Tehát ilyen súlyú törvénysértést soha, egyetlen 
honvédelmi miniszter még ismereteim szerint nem követett el. De ettől még az lehet, hogy ez 
nem bűncselekmény. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor a magam és a bizottság nevében szeretném 
megköszönni miniszter úrnak, illetve a Honvédelmi Minisztérium valamennyi dolgozójának, 
illetve a miniszter irányítása alatt álló valamennyi szerv összes tagjának az áldozatos 
munkáját az elmúlt egy évben, és további sikereket kívánunk nekik. (Dr. Hende Csaba: 
Köszönöm.)  

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy miniszter úr beszámolóját jóváhagyólag vegyük 
tudomásul. Szavaznunk erről nem szükséges. 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről címmel 
benyújtott beszámoló (J/7223. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről címmel 
benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám) (Döntés 
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

Térjünk is át a 2. napirendi pontunkra: a J/7223. számú beszámoló tárgyalására. Első 
helyen kijelölt bizottságként az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk, valamint 
az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról is. 
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A beszámoló rövid szóbeli kiegészítésére megadom a szót dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli kiegészítése 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Egyetlen mondat. A kormány saját törvényes hatáskörében eljárva, idén április 25-én 
határozatában a Mi-35-ös légi kiképzést támogató csoport feladatát – ez 12 főt érint egyébként 
– négy hónappal meghosszabbította, tehát ennyivel hosszabb mandátumot engedett neki. 
Május 1-jétől szeptember 1-jéig tehát folytatja ez a kiképzőcsoport az afganisztáni 
ténykedését. 

Ennek a beszámolónak a jóváhagyólag történő tudomásulvételét kérjük a tisztelt 
Országgyűléstől, és azt kérjük, hogy a bizottság e tekintetben a határozati javaslatát 
fogalmazza meg és nyújtsa be. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő 

úrnak.  

Hozzászólás 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! A mi konstruktivitásunkat gyakorta vonják kétségbe. Most ezért mi 
szeretnénk prezentálni, hogy helyes célok, általunk is helyesnek ítélt célok tekintetében ennek 
a kormánynak a döntéseit elfogadva, támogatva vagyunk készek a napirendi pontot a 
parlament előtt is újólag megerősíteni, illetve támogatni. 

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

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Amennyiben nincs, kérdezem önöket; elsőként az általános vitára alkalmasságról kell 
döntenünk. Ki az, aki a J/7223. számú beszámolót általános vitára alkalmasnak találja? 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Most pedig kérem, szavazzunk arról, hogy ki támogatja az elfogadó javaslat 
benyújtását. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Csampa 
Zsolt alelnök úr a plenáris ülésen előadja bizottságunk álláspontját, tehát Csampa Zsolt 
alelnök úr lesz a bizottság előadója.  

A 2. napirendi pontunk végére értünk, öt perc szünetet javaslok, olvasva a 
tekintetekből. (Rövid szünet.)  
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/7357. 
szám) (Dr. Aradszki András (KDNP), Balla György, Koszorús László, Rogán Antal és 
dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Megkérem az előterjesztőt, foglaljanak helyet, folytatjuk a létszámában jelentősen 
megcsappant, egyelőre határozatképtelen bizottsági ülésünket. (Juhász Ferenc belép.) Illetve 
Juhász Ferenc képviselő úrral határozatképesek vagyunk. (Több képviselő belép az 
ülésterembe.)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a 3. napirendi pontunk, a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 
T/7357. számú törvényjavaslat tárgyalására. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről 
és annak függvényében az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Az 
előterjesztők, valamint a kérdésben hatáskörrel rendelkező Belügyminisztérium képviselői 
meghívást kaptak.  

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Balla György urat az előterjesztők részéről, 
valamint dr. Hoffmann Imre tűzoltó-vezérőrnagy, főigazgató-helyettes urat és dr. Tollár Tibor 
tűzoltó-dandártábornok, gazdasági főigazgató-helyettes urat, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságáról.  

Elsőként az előterjesztőnek adom meg a szót, ezt követően a tárca állásfoglalását, 
illetve azután a képviselői kérdéseket, hozzászólásokat várjuk. Tisztelt Balla képviselő úr, öné 
a szó.  

Balla György (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

BALLA GYÖRGY (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Ígérem, hogy pár perccel rövidebb leszek, mint az előző napirendi pont. Az előterjesztés 
szerintem végtelenül egyszerű, a Széll Kálmán-terv 2.0-ban a kormány előirányozta a 
kisadók, közte a katasztrófavédelmi hozzájárulás eltörlését, és a javaslatunk erre irányul. A 
sürgősségét ennek a javaslatnak az indokolja, hogy az első befizetés június 30-áig történne 
meg, azt gondolom, célszerű lenne ennek az adófajtának a megszüntetését az első befizetés 
előtt megvalósítani.  

Kérem, hogy a bizottság vegye tárgysorozatba, és találja általános vitára alkalmasnak.  
 
ELNÖK: Megkérem a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 

munkatársait, kívánnak-e kiegészítést tenni. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. HOFFMANN IMRE főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előerjesztéssel kapcsolatban 
szakmai álláspontunk az, hogy mi szükségesnek és indokoltnak tartjuk a katasztrófavédelmi 
hozzájárulás rendszerét fenntartani, hiszen a katasztrófavédelmi törvény hatálybalépését 
követően mi ennek szellemében elkezdtünk dolgozni, és természetesen az ipar valamennyi 
képviselőjével, az érintettekkel tárgyaltunk, és a bejelentések megtörténtek. Tehát több mint 
7 ezer bejelentés megérkezett, és ennek a pénzügyi forrásnak egyik fontos célja az azonnali 
beavatkozást igénylő katasztrófahelyzetek megelőzése, felszámolása, és ehhez a pénzügyi 
forrás megteremtése ad nekünk bázist.  

Ezért mi szakmailag szükségesnek tartjuk fenntartani. Számos érdekvédelmi és 
szakmai szövetséggel egyeztettünk e tárgyban.  

 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó.  
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Kérdések, hozzászólások, válaszadás 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm a szót. Azt kérdezem, hogy ez a kormány 
álláspontja, vagy a katasztrófavédelmi szervezet álláspontja. Mert a kettő között van 
különbség, hogyha megengedik.  

 
ELNÖK: Kitől kérdezi ezt, képviselő úr? 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Leginkább tábornok úrtól.  
 
ELNÖK: A tárgysorozatba-vételhez sem a tárca, sem a kormány álláspontja nem 

elengedhetetlenül szükségem. Szerintem egyik sem volt ez. (Jelzésre.) De kíván válaszolni a 
kérdésre? Parancsoljon! 

 
DR. HOFFMANN IMRE főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság): Ez a Belügyminisztérium álláspontja.  
 
ELNÖK: Tehát BM-álláspont. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés. 

(Jelzésre.) Jámbor Nándor képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Tulajdonképpen a napirendi pont 

tárgyát képező törvényjavaslat vonatkozásában már az általános vitában is aggályunkat 
fejeztük ki korábban, hisz a megfogalmazás felfogásunk szerint rendkívül általános. 
Nyilvánvaló, hogy szükséges forrást biztosítani a katasztrófavédelem számára, de úgy, ahogy 
az előterjesztő is ezt a nagyon tág kereteket biztosító paragrafuspontokat törölni kívánja, ezt 
támogatjuk, hiszen a megfogalmazás abszolút nem egzakt. Nem csak az ipar szereplőit vonja 
be az adó megfizetésére kötelezettek sorába, hanem ha például figyelembe vesszük akár a 
mezőgazdaságot, illetve minden olyan vállalkozást, ahol veszélyes anyagot tárolnak – 
idetartoznak például a mezőgazdasági vállalkozások saját telephelyén működtetett 
üzemanyagtöltő állomások –, illetve a fuvarozó cégeket, nagyon sok kis- és középvállalatot 
érint. Tehát elsősorban a megfogalmazás pontatlansága miatt támogatjuk az előterjesztő 
elképzelését, mely szerint ez az összeg, illetve ennek az adóformának a bevezetése most ne 
történjen meg.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Balla 

képviselő úr, szeretném elmondani azt, hogy pont egy évvel ezelőtt két képviselőtársam 
ugyanezt már kezdeményezte. Akkor a Fidesz-többség ezt a kezdeményezést, mely 
gyakorlatilag ugyanezzel az indoklással szerepelt, elutasította mondván, hogy a 
katasztrófavédelemnek óhatatlanul fontos szüksége van erre a forrásra. Akkor a 
katasztrófavédelmet a Belügyminisztérium képviselője testesítette meg.  

Ezt követően e helyütt és azon a széken Bakondi főigazgató úr elmondta azt, hogy 
ennek a bevételnek mi a felhasználási területe, mire szánják. Most egy eredetileg 
huszonmilliárdra tervezett, utána Paks miatt óhatatlanul – mert Paksot kivette a kormány a 
későbbiekben – jelentősen csökkenő, de mégis milliárdos nagyságrendű stockról beszélünk a 
jelen pillanatban, ez be van építve a katasztrófavédelem költségvetésébe. Ez tulajdonképpen a 
költségvetési törvény módosítását célzó javaslat, hiszen a költségvetés megváltoztatását 
indítványozza, akként, hogy egy egyébként előírt bevételi forrást vesz el a 
katasztrófavédelemtől. 
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Én azt gondolom, ebben nyilvánvalóan a kormánypártoknak kell a saját kormányukkal 
szót váltaniuk, mert hiszen ez a kérdés ott kell hogy eldőljön. Mi alapvetően ezt a 
megközelítést, amelyet annak idején alkalmaztak, helytelennek tartottuk. Ugyanakkor meg azt 
gondoljuk, hogy bizonyos források a katasztrófavédelmi feladatokhoz szükségesek. Azaz ha 
most itt is támogatjuk elvenni a reménybeli bevételt, akkor valamilyen módon egészen 
bizonyosan visszapótlásra kell hogy sor kerüljön. 

Éppen ezért a mi álláspontunk az, hogy a mostani előterjesztés kapcsán, mindaddig, 
amíg ebben nem látszanak pontosan a feltételek – ki finanszíroz, mit finanszíroz és miből 
finanszíroz –, addig tartózkodunk a szavazástól. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Értettük. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, kíván-e valaki kérdést, 

hozzászólást tenni. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Amennyiben nem, megkérdezem önöket, ki az, aki a T/7357. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki 
ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette a 
törvényjavaslatot 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki a T/7357. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem találja általános vitára 
alkalmasnak? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott ebben a kérdésben? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő a plenáris ülésen. Ki vállalja ennek 
előadását? Tóth Gábor képviselő úr? (Tóth Gábor: Megtisztelő, köszönöm.) Köszönjük 
szépen. 

Köszönjük szépen az előterjesztőnek és a Belügyminisztérium képviseletében 
jelenlévőknek az elmondottakat. 

A bizottsági ülésünk végére értünk. Mindenkinek megköszönöm a mai napi munkáját, 
és további szép napot kívánok. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 55 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea és Szoltsányi V. Katalin 


