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Napirendi javaslat 
 

1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám)   
(Módosító javaslatok megtárgyalása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 
Meghívottak:  
Belügyminisztérium képviselői 

 
2. Tájékoztató a Magyar Honvédség műszaki, technikai, fegyverzeti és egyéb 

képességfejlesztéséről 
 

Meghívottak: 
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
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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 
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke 
Ágh Péter (Fidesz) 
Bíró Márk (Fidesz) 
Borbély Lénárd (Fidesz) 
Farkas Zoltán (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Rubi Gergely (Jobbik) 
Korondi Miklós (Jobbik) 
Jámbor Nándor (Jobbik) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Básthy Tamás (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről:  
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter (Honvédelmi Minisztérium) 
 

 
Megjelentek  

Dr. Steigler József ezredes (Honvédelmi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető  
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelettel 

köszöntöm képviselőtársaimat bizottságunk ülésén. 13 fő személyesen van jelen, helyettesítési 
megbízást ketten adtak, bizottságunk 15 fővel határozatképes.  

A napirend megszavazása 
A kiküldött meghívónkhoz képest annyi a változás, hogy a plenáris ülés kibővített 

napirendje miatt tárgyalnunk kell a T/7772-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatokat. Tehát napirendi javaslatom a következő: elsőként tárgyalnánk az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló T/7772-es számú törvényjavaslatot. 
Másodikként pedig tájékoztató a Magyar Honvédség műszaki, technikai, fegyverzeti és egyéb 
képességfejlesztéséről. Kérdezem, hogy a napirenddel ki az, aki egyetért? (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám) (Módosító javaslatok megtárgyalása) (Első helyen 
kijelölt bizottságként) 

Rátérünk az első megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Eiselt György 
főosztályvezető urat a Belügyminisztériumból. A július 3-i ajánlásból fogunk dolgozni. 
Elsőként szokásunkhoz híven a kormányálláspont, aztán a bizottsági szavazás kerül sorra. 
Kérem, ha kérdésük van, azt a szavazás előtt jelezzék, és természetesen az összefüggő ajánlási 
pontokról együttesen fogunk dönteni. 

Tisztelt Bizottság! 
Az ajánlás 1-es pontjában Dorosz Dávid és Szabó Rebeka képviselők javaslata található. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. A javaslat egyébként összefügg a 4-es, 18-as, 24-es és 

25-ös pontban foglaltakkal. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 13 ellenszavazattal, 3 tartózkodás 
mellett, igen szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 2-es pontban Font Sándor képviselő úr javaslata található. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 igen szavazattal, 7 ellenszavazat 
mellett, 3 tartózkodással a bizottság egyharmada támogatta. 

Dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselő tesz javaslatot a 3-as pontban. Ez 
összefügg a 6-os pontban foglaltakkal. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 13 nem, 0 tartózkodással a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 
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Az 5-ös pontban Dorosz Dávid képviselő javaslata található, a 8-as és 21-es pontokkal 
függ össze. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) Igen szavazat nélkül, 13 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

7-es pontban dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselők javaslata, tárcaálláspontot 
szeretnénk tudni. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

9-es pontban Tóth Gábor képviselő úr javaslata található. Ez összefügg a 17-es pontban 
foglaltakkal. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta. 
10-es pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza javaslata. Tárcaálláspontot szeretnénk tudni. 

10-es pont. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
11-es pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselők javaslata.  
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

12-es pontban Font Sándor képviselő úr javaslata található. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
bizottság nem támogatta, de az egyharmadot megkapta. 

13-as pontban Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
14-es pontban szintén Gaudi-Nagy és Kiss képviselő urak.  
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca nem támogatja. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 13 ellenében, 0 tartózkodás mellett a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

15-ös pontban Tóth Gábor képviselő úr javaslata található.  
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 13 igen szavazattal, 3 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság 
támogatta. 

16-os pontban Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor javaslata található. Tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 19-es pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata található.  
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság 
nem támogatta, de az egyharmadot megkapta. 

20-as pontban Font Sándor képviselő úr javaslata található. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 

aki tartózkodott? (Szavazás.) 16 ellenszavazattal, igen és tartózkodó szavazat nélkül a 
bizottság egyhangúlag elutasította. 

22-es pontban, mely összefügg a 26-os pontban foglaltakkal, Dorosz Dávid képviselő úr 
javaslata található.  

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 

(Szavazás.) 13 nem, 3 tartózkodással, igen szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

23-as pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselők javaslata. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 13 ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 
támogatta.  

27-es pontban Dorosz Dávid és Szabó Rebeka képviselőtársaink javaslata található. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Tárca mindezt nem támogatja. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás, 13 ellenszavazattal, igen 
szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja. 

Tisztelt Bizottság! 
Ajánlásunk végére értünk, nem tudom, hogy van-e olyan módosító, amiről nem 

szavaztunk, de kellett volna? (Szavazás.) Amennyiben önök sem tudnak ilyenről, akkor a 
napirendi pont tárgyalását lezárom, és megköszönöm főosztályvezető úrnak a jelenlétet, 
további jó munkát kívánok neki. 

Tájékoztató a Magyar Honvédség műszaki, technikai, fegyverzeti és egyéb 
képességfejlesztéséről 

Azonnal rátérünk második napirendi pontunk tárgyalására. Nagy tisztelettel köszöntjük 
körünkben dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter urat és Steigler József ezredes urat. 
Megnyitjuk a második napirendi pontunk tárgyalását, amelynek keretében sort kerítünk a 
rendkívül sikeres kecskeméti ülésünk napirendjének folytatására, ennek címe: tájékoztató a 
Magyar Honvédség műszaki, technikai, fegyverzeti és egyéb képességfejlesztéseiről.  

Elsőként megadom a szót a tájékoztató megtartására dr. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter (HM) szóbeli tájékoztatója 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság!  
A kecskeméti kihelyezett ülésen csak addig jutottunk el, hogy én adtam tájékoztatást, és 

a bizottság ellenzéki tagjainak kérése volt, hogy az idő szűkösségére tekintettel, miután el 
kívánnak mélyedni jobban az anyagban, és kérték a tájékoztatót írásban is, szeretnének egy 
külön alkalmat szentelni kérdéseik, észrevételeik megfogalmazására. Ennek természetesen 
kötelességszerűen, sőt örömmel teszünk eleget. Úgyhogy én itt igazából abba is hagyhatnám, 
de engedjék meg, hogy néhány gondolatot mégis szóljak az április elején lezajlott ülésünk óta 
bekövetkezett, a témába vágó fejleményekről. 

Először egy rövid bejelentést szeretnék tenni. Hosszú évek óta húzódik a lebák-féle 
málhamellény ügye, amelyet egy hivatásos katonánk talált fel. Ez egy olyan egyéni 
felszereléshez tartozó mellény, amely alkalmas a legkülönfélébb függesztmények ésszerű, 
praktikus elhelyezésére, rendkívül népszerű a katonák között, és örömmel jelentem be, hogy 
megkezdődött az ellátás biztosítása ebből az új termékből. 300 darabot már rendelkezésére 
bocsátottunk az ÖHT-nak. Ez nagyon hasonlít azokhoz a málhamellényekhez, amelyet a 
nyugati hadseregek katonái rendszeresen használnak, és amelyeket láthatunk műveleti 
területen rajtuk. 

Szeretnék röviden tájékoztatást adni a HADIK-terv, vagyis a hadfelszerelési, 
iparkorszerűsítési terv legújabb fejleményeiről, amiről tehát még nem számolhattam be 
áprilisban. Természetesen ez a fejlesztési terv a magyar növekedési tervvel összhangban 
hazánk újraiparosításának keretében értelmezendő, és termékfejlesztést, klaszterprogramot, 
holdingprogramot és klaszterközeli együttműködést és globális beszállítói láncba való 
bekapcsolódást jelent. 

Annyit a hadiiparunk jelenlegi helyzetéről, hogy az a 80-as éveket követően a javító 
tevékenység kivételével gyakorlatilag megszűnt. Megszűnt a licenc alapján folyó termelés, 
minnimálisra csökkent a hazai fejlesztésre támaszkodó rádió-felderítő és zavaró rendszerek 
gyártása. Kapacitás szintjén maradt csak fenn a tüzérségi és gyalogsági fegyvergyártás és a 
gyalogsági lőszergyártás. Megszűnt a katonai terepjáró gépjárművek, páncélozott, szállító és 
harcijárművek, valamint a tüzérségi lőszerek gyártása, és leállításra került a hazai 
robbanóanyag és tüzérségi lőporgyártás. Ezt mind elveszítettük.  

Innen kellene föltápászkodnunk. A terv lehetséges megvalósítási területeit csak 
felvillantanám. A járműprogram az egyik legfontosabb terület. Itt a Rába bázisán a HM Zrt. 
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bevonásával gondolkodunk, nyílt ülésen ennél részletesebb tájékoztatást most nem tudnék 
adni. Szeretnénk a hadielektronikai ipart, repülőgép és lokátortechnológiákat, valamint a 
honvédelmi kibervédelmi képesség kialakításához szükséges fejlesztéseket végrehajtani. 

Itt jegyzem meg, hogy rendkívül szoros kapcsolatot alakítottunk ki a szellemitulajdon-
védelmi hatósággal, mondjuk így a Szabadalmi Hivatallal, munkatársaink rendszeresen 
átvizsgálják a hivatalhoz beérkező szabadalmi bejelentéseket, és kiszűrik a honvédelmi 
szempontból érdekes, számbajöhető és figyelmünkre érdemes találmányokat. Nagy 
reményeket fűzök ehhez az új együttműködéshez. 

A HADIK-terv lehetséges megvalósítási területei között az építőipari és 
energiaracionalizálási tevékenységet is meg kell említeni, hiszen a katonai objektumok 
túlnyomó része energiapazarló, sok esetben 100 évesnél is idősebb épület, nagymértékben 
hozzásegíthetjük a fenntarthatósághoz a rendszerünket, hogyha megszüntetjük a pazarlást. 

Fontos lenne a lőszergyártás újraindítása. Nagyon lényeges a mezőgazdasági jellegű 
ingatlanaink hasznosítása. Több száz ilyen ingatlant, talán 300 darabot is a közelmúltban már 
átadtunk a Nemzeti Földalapnak, és így visszabocsátottuk a nemzetgazdaság vérkeringésébe. 

Fontos lehetőségeink vannak a térképészetben és az egészségügyi turizmusban is.  
A finanszírozás kormányzati és EU-forrásokból képzelhető el kezdeti szakaszban 

projektfinanszírozás formájában. Nyilván ki kell használni a pályázati lehetőségeket, és hát a 
költségvetési finanszírozást a forrásprognózisunknak megfelelően ’13 és ’16 között 
csekélyebb mértékben, majd ’16 és ’22 között progresszíven növekvő mértékben képzeljük el.  

A már eddig megkezdett és elvégzett feladatokról röviden: megalakítottunk három 
munkacsoportot, amelyben a kormányzat valamennyi érintett és illetékes szervezete részt 
vesz, a pénzügyi, az ipari és a szolgáltatási bizottságokat. Létrehoztunk egyfajta bölcsek 
tanácsát is, amely tanácsadóként védnököli ezt a tevékenységet. Megalakítottuk a Honvédelmi 
Minisztérium cégeinek irányításával a Magyar Védelemgazdasági Klasztert, amelyhez 
célszerűen tudnak kapcsolódni a reményeink szerint mind nagyobb számú hazai kis- és 
középvállalkozások. Bemutattuk magát a tervet a sajtón kívül a katonati attaséknak, 
bemutattuk a hazánkba akkreditált nagyköveteknek és katonai attaséknak, tehát a mi kiutazó 
attaséinknak, illetve a nálunk szolgáló attaséknak, külföldi kormányzatoknak és vállalatoknak 
is. Tervezzük az adórendszer célszerű átalakítását, egyfajta áfamentességet biztosítva erre a 
tevékenységre. Elő kívánjuk segíteni a kutatás-fejlesztési tevékenység összehangolását, és 
persze nem szűnünk források után kutatni. 

Nos ennyit végeztünk április óta a magyar hadiipar újjáélesztésének területén, köszönöm 
megtisztelő figyelmüket. 

 
(Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr átadta az ülés vezetését. 

Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése? (Jelzésre:) 
Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úrhoz is, miniszter 

úrhoz is intézném az indítványomat, javaslatomat. Mivel a kecskeméti ülés, amin 
megszületett ez az elhatározás, hogy egy alkalmas időpontban folytatjuk, zárt ülés volt a 
döntő részében, csak az elején volt a sajtó részére szóló rövid, 2-3 slide-ból álló átfogó 
bemutatás. Ebből adódóan is azt gondolnám, hogy helyes volna zárt ülésen folytatni, másrészt 
pedig olyan konkrét, a harckészültségre vonatkozó kérdéseket szeretnék föltenni, amire az 
eddigi írásbeli válaszok alapján is feltétlenül arra következtetek, hogy minősített adatoknak 
kellene a válaszban elhangoznia. Mondom a példát. Írásban többször érdeklődtünk már a 
helikopterek harckészültségével kapcsolatban, s a válasz az volt, hogy olyan minősített adatot 
jelent, amire nincs mód írásban válaszolni. Én szeretnék néhány ilyen jellegű kérdést föltenni, 
amennyiben van rá mód, és úgy ítélem meg, hogy akkor szükséges lenne zárt ülést elrendelni 
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akár úgy is, hogy én mondom a kérdéseimet, és amikor miniszter úr indokoltnak tartja, akkor 
indítványozza a zárt ülést. 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, akkor megadnám miniszter úrnak a 

válaszadásra a szót, egyben kérdezném, hogy van-e esetleg arra mód, lehetőség a kecskeméti 
kérdések kapcsán, hogy ha esetleg olyan kérdés merül föl, akkor természetesen a zárt ülést el 
tudjuk rendelni. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Alelnök úr felvezetőjéből arra következtetnék, hogy egyetértve az ő 
alapindítványával, helyesebb volna az egész ülést zárttá nyilvánítani. Ezt javasolnám, 
köszönöm. 

Szavazás zárt ülés elrendeléséről 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Miniszter úr javasolta a zárt ülés elrendelését. Ki az, aki 

egyetért a zárt ülés elrendelésével? (Szavazás.) 15 igennel elrendelem a zárt ülést, és rövid 
technikai szünet, mert gyorsírót is váltanunk kell. 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 
(A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
 
 

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


