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Napirendi javaslat 
 

 

1. Tájékoztatás a Magyar Honvédség részvételéről az árvízi védekezésben  

Meghívottak:  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 

 

2. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. § alapján)  

Meghívottak:  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Csampa Zsolt (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik) Jámbor Nándornak (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (független) Iváncsik Imrének (MSZP)  
  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  

 
Jelenlévők 

Vargha Tamás parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar Főnök 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 18 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén, elnézést kérünk a kis késésért. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter urat, Vargha Tamás parlamenti államtitkár urat és dr. Benkő Tibor 
vezérezredes urat, a Honvéd Vezérkar főnökét. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tíz fő személyesen van jelen, 6-an pedig helyettesítési 
megbízást adtak, ekképpen 16 fővel bizottságunk határozatképes. 

A kiküldött meghívónkhoz képest nincs változás, ekképpen a kiküldött meghívónak 
megfelelően tennék javaslatot a napirendre. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Tájékoztatás a Magyar Honvédség részvételéről az árvízi védekezésben 

Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására, ez miniszter úr tájékoztatója a Magyar 
Honvédség részvételéről az árvízi védekezésben. Megadom a szót miniszter úrnak, és ezt 
követően kerül sor a kérdésekre és a hozzászólásokra. 

Miniszter úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Egy szlájdokkal megtámogatott beszámolót készítettünk elő, próbálom 
röviden összefoglalni az elmúlt hetek tevékenységét, ugyanakkor szeretnék kiterjeszkedni a 
tevékenység egészére, az előkészületeket is beleértve.  

A következő szlájdon a felkészülés kapcsán látható minden fontos információ. Tudjuk, 
hogy június elején rendkívüli mennyiségű csapadék hullott a Duna németországi és ausztriai 
vízgyűjtőjén. A Duna és az Inn heves árhulláma Passaunál mintegy 2 méterrel magasabban 
mutatkozott, mint a 2002-es korábbi csúcs idején. 

Látható volt tehát, hogy rendkívül komoly feladatok fognak várni Magyarországra, a 
magyar államra, benne a Magyar Honvédségre. 

A következő szlájdon láthatóak azok a szervezési, vezetési intézkedések, amelyek 
lehetővé tették a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer teljes működését június 3-ától 
kezdődően. Június 4-én már megkezdtük az önkéntes tartalékos állomány aktivizálásának a 
tervezését, június 5-én reggel 8-tól az önkéntes műveleti és az önkéntes védelmi tartalékosok 
alkalmazása megkezdődött. 

A védekezésben 9600 fő igénybevételével számvetettünk, ezek egy része 
természetesen tartalékerőként működött. Négy körzetet határoztunk meg, amelyeken belül 5 
bázislaktanyával és 4 bázisobjektummal működtünk. Összesen 28 helyszínen kerültek 
alkalmazásra a Magyar Honvédség erői, mindösszesen 8466 fő katonaállománnyal. 

Látható a következő szlájdon, hogy az erők megoszlása milyen volt. Az önkéntes 
tartalékos rendszerhez tartozó önkéntes műveleti és önkéntes védelmi tartalékosok létszáma, 
akik ténylegesen alkalmazásra kerültek, 1404 fő volt. Ez az a létszám, ez az az erő, amellyel a 
Magyar Honvédség most, 2013 kora nyarán nagyobb erővel, intenzívebben tudott részt venni, 
mint ahogy tudtunk a 2010 nyár eleji észak-magyarországi, a Sajót és a Hernádot érintő 
árvíznél, hiszen ismeretes, hogy 2004-2010 között szó ugyan volt az önkéntes tartalékos 
rendszer megszervezéséről, azonban 0, azaz nulla darab tartalékos katonája volt 
Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek a kormányváltáskor. Azokra a 
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megnyilatkozásokra, amelyeket oly sokszor hallottunk, hogy ez nem valós 
képességnövekedés, és hogy ez egy látszatintézkedés, azt gondolom, a mögöttünk hagyott 
napok a lehető legfényesebb cáfolatot mutatták. Ez az 1404 fő, aki bevonásra került, 
példamutatóan állt helyt, erről majd a későbbiekben még szólnék. 

Röviddel a katasztrófavédelmi rendszerünk aktivizálását követően, már június 3-án 
200 katonát a délelőtti órákban igényeltek tőlünk, 4-én 12-től a veszélyhelyzet elrendelésre 
került. Ugyanebben az időszakban megindult a honvédelmi elnökhelyettesi beosztásban 
szolgáló önkéntes műveleti tartalékosok… (A hangosító berendezést zavarja egy 
mobiltelefon.) Elnézést, a lányom most államvizsgázik, vélhetően végzett a vizsgával és ő 
hívott. Bocsánat. De nem veszem fel. 

Tehát a helyi védelmi bizottságokban 51 tartalékos katonánk honvédelmi 
elnökhelyettesként kezdte meg ebben az időben a tevékenységét. Ez az új katasztrófavédelmi 
rendszernek az egyik fontos eleme. Az állami közigazgatás vezetői, helyi szinten a járási 
hivatalok vezetői, megyei szinten pedig a kormánymegbízottak irányítják a tevékenységet. 
Van két elnökhelyettesük, egy honvédelmi és egy katasztrófavédelmi elnökhelyettes, mi ezt a 
pozíciót önkéntes tartalékos katonákkal, volt főtisztekkel töltjük be és oldjuk meg. Ez 
nyilvánvalóan sokkal költséghatékonyabb, mint állandó létszámot lényegében hivatali 
munkára békeidőben is biztosítani, ezt szeretném kiemelni. 

Látható, hogy június 5-én 14 órakor már tájékoztatnom kellett a tisztelt bizottságot, a 
törvény szerinti 3000 főt meghaladta a Magyar Honvédség igénybe vett erőinek a létszáma. 

Vezérezredes úr, a Honvéd Vezérkar főnöke feladatot szabott a Magyar Honvédség 
számára. Itt láthatóak a következő szlájdon azok a fő pontok, amelyek alapján a 
honvédségnek tevékenykednie kellett a katasztrófa elleni védekezés során. 

A magyarországi katasztrófavédelmi rendszernek az a sajátossága, hogy a legnagyobb 
erővel, technikai eszközökkel, és ami a legfontosabb, önálló logisztikai rendszerrel a 
honvédség rendelkezik. Tehát ha baj van, akkor a honvédség nem szorul senkire, magát is 
képes fenntartani és ellátni, sőt még a civil lakosságot is. Ennek a logisztikai biztosításnak a 
részleteiről látnak a tisztelt képviselő hölgyek és urak egy rövid összefoglalót. 

Látható, hogy felhasználtuk gyakorlásra is az alkalmat. A készenlétben lévő erők 
optimális alkalmazása érdekében részükre összetartási gyakorlást folytattunk. 

A légi és a vízi feladatok, a helikopterek. Valamennyien hallhattuk az elmúlt hétfőn, 
nyolc nappal ezelőtt belügyminiszter úr értékelését az akkor még dandárjában tartó 
védekezési munkálatokról, belügyminiszter úr egyenesen úgy fogalmazott a parlamentben, 
hogy a honvédségi szállító helikopterek nélkül a Szigetköz nem lett volna megmenthető. Ez 
tény. Ezt csak megerősíteni tudom, és ez aláhúzza annak a konszenzusnak a fontosságát, 
amely a szállító helikopter képesség újrateremtése érdekében a pártok között mintegy egy 
hónappal ezelőtt létrejött. Fényes igazolása volt ez az esemény annak, hogy nem csupán a 
szorosan vett katonai feladatokra, de legalább ilyen súllyal a katasztrófavédelmi feladatokra is 
elengedhetetlen a nemzeti helikopter képesség újrateremtése. 

Az An-26-os repülőgépünk nagyon sokat segített a légi fényképekkel, az úszó 
lánctalpas járműveink, a PTSZ-ek rendkívül nagy hasznot hajtottak. Kevés szó esik róla, de 
majd részletesen a merülési órákat is kimutatjuk később, a búvárok hősiesen küzdöttek, csak 
nem nagyon látszottak, mert a vízben voltak, de a gát külső erősítése, a helikopterek által 
folyamatosan odaszállított homokzsákok mellett legalább ilyen fontos volt, hogy ők megállás 
nélkül, szakadatlanul igazgatták a fóliákat, hogy ne ázzanak át a töltések, és belülről 
mentették, amit kellett. 

Most először katasztrófavédelmi feladatokra bevetettük azokat a pilóta nélkül felderítő 
repülőgépeinket, drónjainkat, amelyek teljes egészében magyar fejlesztésűek és magyar 
gyártásúak. A Honvédelmi Minisztérium részvénytársaságai fejlesztették ki és gyártják, 
ezeknek a hadi használatát is tervezzük, ugyanakkor érdeklődés mutatkozik például a 
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Vidékfejlesztési Minisztérium részéről az új kataszteri rendszer felállítása során a légi 
fényképezési feladatok elvégzése tekintetében is. Körülbelül a hagyományos légi fényképezés 
költségeinek a tizedéért lehet operálni, kitűnő minőségű képeket nyerni ezekkel a gépekkel. 
Most az árvízi védekezés során nagyon nagy hasznot hajtottak, hiszen egy folyamatos 
útvonalat robotpilóta üzemmódban repülve, állandóan összehasonlítható adatokat 
szolgáltattak valóságos időben arról, hogy hol jelenik meg buzgár tevékenység, hiszen a fény 
megcsillan a vízen, hol lesz sötétebb a talaj, mint tíz perccel ezelőtt volt, hol nedvesedik a 
talaj. Tehát rendkívül költséghatékonyan és kifogástalanul hajtották végre első hazai éles 
bevetésüket a Honvédelmi Minisztérium cégei által kifejlesztett pilóta nélküli repülőgépek. 

Előfordult az is, hogy a védekezéshez felhasznált homokban mentesítendő lőszert, 
robbanószert találtunk a sors fura fintoraként, úgyhogy a tűzszerészeknek is dolgozniuk 
kellett. 

Az egészségügyi biztosítás része annak a logisztikai biztosításnak, amely lehetővé 
tette a honvédség ilyen széles körű és ilyen önálló alkalmazását. Imponáló egészségügyi 
erőket vetettünk be. Hál’ istennek gyakorlatilag feleslegesen, de ez a jó, mert ez mutatja 
egyrészt, hogy katonáink megfelelően kiképzettek, kitűnő fizikai állapotban vannak, és az „ép 
testben ép lélek” elvből kiindulva valóban elmondhatjuk, hogy nem volt fegyelmi probléma, 
nem volt semmiféle olyan magatartás a katonáink részéről, ami kifogás alá eshetett volna, sőt 
az egyéni helytállásnak hősies példáit tapasztaltuk tömegesen. Ennek a méltó elismerése nem 
is fog elmaradni. 

Meg kell mondanom azt, hogy volt egyetlenegy olyan önkéntes tartalékos katona, aki 
a bevonulását követően az ócsai táborban leittasodott. Őt Vezérkari Főnök úr azonnali 
hatállyal elbocsátotta a szolgálatból és vele szerződést bontottunk. Nekünk csak a 
legfegyelmezettebb, a legjobb tartalékos katonákra és tényleges állományú katonákra van 
igényünk és szükségünk. 

A következő szlájdon éppen az Ócsán 1188 fővel megtartott elbocsátó, kibocsátó, 
hazabocsátó ünnepségnek a fényképfelvételét láthatjuk, Talpas ezredes, a tartalékos dandár 
parancsnoka teszi meg a jelentését a miniszterelnöknek. Csak hálánkat, köszönetünket és 
nagyrabecsülésünket tudjuk kifejezni annak a tartalékos állománynak, amely az első 
informális értesítésre azonnal bevonult. Tehát a behívottak 92 százaléka az első telefonhívásra 
elindult. Nem várta meg a behívó parancsot, nem várta meg a hivatalos formaságokat, mert a 
víz se várt és a feladat sürgős volt, csak a kalapot levéve tudunk tisztelegni az ő helytállásuk 
előtt. 

Most mutatkozott meg, hogy nem látszólagos intézkedésről, nem virtuális képességről, 
hanem valóságos, hadra fogható, vitéz, bátor magyar katonákról van szó, akik semmivel sem 
nyújtottak rosszabb teljesítményt, mint az állandó állományunk, a tényleges állományunk. 

Természetesen a honvédség a rendelkezésére álló készletekből hozzájárult a 
szerencsés módon igen kis számú kitelepített lakos ellátásához is. 

A következő szlájdon láthatjuk a négy körzetet, amelyről már szóltam. A térképen 
láthatóak mind a bázislaktanyák, mind pedig a védekezési helyszínek. Látható, hogy ahogy az 
idő haladt, úgy települtünk át, úgy telepítettük át, óriási logisztikai feladat volt, kifogástalanul, 
kellő időben mind az embereket, mind a gépeket, a helikoptereket, a PTSZ-eket, a búvárokat, 
szóval mindenkit, végigkísértük ezt az árvizet. Összességében el kell azt mondanom, hogy a 
legnehezebb helyszíneken, a legválságosabb pontokon: Győrújfalunál, Pilismaróton, 
Szigetmonostoron, Bátán és másutt, mindenütt a Magyar Honvédség katonái voltak ott a 
gátakon, akik a fő erőt képezték. Ez így van jól, ez így teljesen természetes, de nagy 
büszkeség volt mindezt látni. 

Ha továbbmegyünk a következő szlájdra, akkor körzetenként is be tudjuk mutatni a 
teljesítményt. Azt hiszem, a számok önmagukért beszélnek. Ha továbbmegyünk a következő 
szlájdra, akkor a 3-as és a 4-es körzetben kifejtett tevékenység számait láthatjuk. Itt a 3/b 
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körzetnél szeretném azért felhívni a figyelmet arra, hogy a Budapestet fenyegető veszélyre 
tekintettel, vezérkari főnök úr egy mintegy 1000 fős tartalékerőt, egy gyors reagálású mobil 
tartalékerőt hozott létre, kizárólag hivatásosokból, tisztekből és altisztekből, akik a nap 24 
órájában Budapest bármely pontján bevethetőek voltak. Közülük mintegy 500-an bevetésre is 
kerültek egyébként, és ebben a tartalékerőben a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd 
Vezérkar személyi állománya, nagyon magas rangú főtisztek, sőt tábornok is mintegy 500 
fővel vett részt, és azért hadd említsem meg, hogy tárcánk közigazgatási államtitkára és 
védelemgazdasági helyettes államtitkára egy-egy teljes 12 órás éjszakai műszakot a 
margitszigeti védekezésben azért személyesen is teljesített. Nekik is köszönet és hála. 

A negyedik körzetben láthatjuk, hogy bizony, hatalmas erőket kellett megmozdítani, 
majdnem 1800 katonával kellett részt vennünk, és látható, hogy a helikoptereknek is akadt 
dolguk. 

Az utolsó két szlájd következik, tehát összesen 9633 fő került bevonásra. Hogy ez sok 
vagy kevés, ezt nyilván mindenki meg tudja ítélni. Ennek a megítéléséhez az szükséges még, 
hogy természetesen egyéb békefeladatainkat korlátozás nélkül folytattuk, mindazokat a 
készültségeket, amelyek elő vannak írva, biztosítottuk. Mintegy ezer katonánk az árvíz 
napjaiban is a világ tíz országában misszióban teljesítette a kötelességét, és meg kell 
mondanom, hogy a vízforrás-feladat, vagyis Magyarország számos településének kényszerű 
módon ideiglenesen lajtoskocsikkal és zacskós vízzel való ellátási feladata sem szenvedett 
csorbát ez alatt az idő alatt. Tehát így tessék értékelni ezt a teljesítményt, hogy mindezt az 
összes többi feladatunk egyidejű elvégzése mellett voltunk képesek biztosítani. 

Láthatják tehát a bevont erők, eszközök számát. 
Azt hiszem, a következő szlájd a legbeszédesebb. A Magyar Honvédség állománya 

1 591 116 munkaórát teljesített az árvízi védekezés napjaiban, járműveink 493 ezer kilométert 
futottak, szállító helikoptereink, amelyek nélkül valóban számos ponton nem lett volna 
védhető a gát, a fővédmű, 192-szer szálltak fel, 101 óra repült időt teljesítettek és 1038 
alkalommal egyszerre több tonnás súlyban emeltek be így összességében hatalmas 
mennyiségű homokzsákot olyan helyekre, ahová azt sem a víz felől, sem a mentett oldalról 
más módon a rezgés, a felázás, egyéb okok miatt eljuttatni nem lehetett volna. 

Akikről kevés szó szokott esni, a búváraink, 17 merülés során 737 merült órával 
járultak hozzá a sikerhez. Hálásan köszönöm az igen tisztelt bizottság kitüntető figyelmét. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. 

Elsőként Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen miniszter úrnak a beszámolót. 
Valamennyien testközelből tapasztalhattuk meg a gátakon folyt erőfeszítéseket, mind a 
honvédek, illetve valamennyi hivatásos szerv részéről, ugyanakkor a civil társadalom aktív 
szerepvállalását is. 

A tájékoztatóból megismerhettük a részleteket, hogy milyen egységekkel, milyen 
irányítás alatt, milyen szervezés alatt zajlott az akció. Néhány dologra azért ki lehet térni. 

Úgy gondolom például a technikai eszközök vonatkozásában, hogy a gumikerekes 
járműpark állapota megfelelőnek tekinthető, de a közeljövőben sajnos, úgy látjuk, hogy a 
technikai eszközök avultsága végett a lánctalpas eszközök modernizálása a későbbiek 
folyamán elhalaszthatatlanná válik az ország számára. 

Ehhez természetesen mi partnerek vagyunk, hogy a jövőben felmerülő káresemények 
elhárításánál se adódjanak olyan veszélyforrások, amelyek esetleg technikai meghibásodásra 
vezethetők vissza. 



 10 

Ismételten a köszönet illeti a vezérkar tevékenységét, akik a honvéd irányítási 
struktúrában kiemelkedő munkát teljesítettek. Gyakorlatilag a kitelepülések a különböző 
csomópontokra, gócpontokra akadálymentesen történtek, és rövid időn belül hajtották végre 
ezeket a műveleteket. 

Az árvíz, így beszélünk róla, bár hál’ istennek nem történt meg, nem volt árvíz, áradás 
volt, és az, hogy nem következett be maga az árvíz, ez a veszély gyakorlatilag a magyar 
társadalom összefogásának köszönhetően elhárításra került, hathatósan, a honvédség 
tevékenységének köszönhetően. 

Bízom abban, hogy az az együttműködés, ami a honvédség további fejlődését hivatott 
szolgálni és támogatni, itt a bizottságban is megmarad, és együtt, közösen, kevésbé 
átpolitizáltan együtt tudunk dolgozni a Magyar Honvédség jövője és erősödése érdekében. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Juhász Ferenc képviselő úr. Parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Kedves Vendégeink! Az árvíz az a természeti katasztrófa, ami az elmúlt húsz évben szinte 
folyamatosan fenyegeti Magyarországot, és mint ilyen, talán az egyetlen, ami állandó kihívást 
jelent a katasztrófavédelmi szervezeteknek, a lakosságnak egyaránt, legyen szó a Dunáról, 
legyen szó a Sajóról vagy a Tiszáról, hiszen alig van olyan esztendő, amikor ne kellene 
nagyon komoly erőket mozgósítani, illetőleg ne kellene nagyon komoly anyagi áldozatot 
vállalni ezek kezelésében. 

Azt látom, hogy miközben Európában számos példa van arra, hogy árvízi helyzetet, 
veszélyhelyzetet, katasztrófahelyzetet rosszul kezelnek, itt és most ezt jól tették és jól 
csinálták. Van ebben praxis egyébként, hiszen nem először csinálták jól, és nagy 
valószínűséggel, ha az időjárási körülmények ilyenek, akkor a későbbiekben is jó eséllyel 
számíthatunk arra, hogy a későbbiekben is hasonló módon kell összehangolt munkával részt 
venni az árvízi védekezésben. 

Ebben a Magyar Honvédségnek kitüntetett szerepe volt, kitüntetett szerepe van és 
kitüntetett szerepe lesz, függetlenül attól, hogy kinek, mi a szándéka. 

Még mielőtt a Magyar Honvédséggel kapcsolatos néhány észrevételt 
megfogalmaznám, itt és most muszáj egy pozitív példát említeni az előzőekhez képest.  

Az előzőekhez képest sokszor tapasztalhattuk azt, hogy a katasztrófaturizmus erősebb 
volt, mint az önkéntes összefogás és az együttműködés. Most azt kell mondanom, hogy én 
legalábbis amit láttam és be tudtam fogni az információk és személyes tapasztalataim alapján, 
az az, hogy nagyon nagy erőket mozgatott meg a társadalomban ez a helyzet, és nagyon sokan 
vettek részt ebben a munkában, és ez így van jól. 

Azt is szeretném leszögezni, mert fontos dolog, hogy ellentétben a téli, március 15-ei 
hóhelyzettel, itt most a kormány a helyén volt, és a feladatait úgy látta el, mint egy kompetens 
szervezet, aminek az a dolga, hogy ilyenkor a feladatokat ellássa, és ezt mindenféleképpen 
rögzíteni illik és rögzíteni fontos. 

Ami a Magyar Honvédséget illeti, ott is megállapítható, hogy az egyre fogyó 
tartalékok, az egyre romló körülmények ellenére is hősiesen helytállt. 

Azért mondom ezt, mert semmiféleképpen nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy a 
Magyar Honvédség egy feladat nélküli szervezet itt a nemzeti együttműködés rendszerében. 
Igenis, nagyon komoly feladatai vannak, nemcsak katasztrófahelyzetben, hanem máskor is, de 
itt és most katasztrófahelyzetről van szó. Ugyanakkor az az áldozat és az az erő, amely itt és 
most megmozdult, nem példa nélküli, hiszen én a Honvédelmi Minisztérium által - mármint a 
Hende Csaba által vezetett Honvédelmi Minisztérium által - kiadott könyvből szeretnék idézni 
képviselőtársaimnak egy mondatot. „A Magyar Honvédség tevékenysége 
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katasztrófahelyzetben: 2006 másfél hónapig tartó árvízi védekezésében a Duna, Tisza és 
mellékfolyói körzetében 10 695 katona, köztük 9 helikopter vett részt.„ Azaz több katona, 
több helikopter vett részt önkéntes tartalékosok nélkül. 

Nem az árvízi helyzet az, amikor az önkéntes tartalékosok tényleges erejét lehet 
értékelni, bár nagyon tanulságos lenne az az adat, hogy hány nem korábbi szolgálati nyugdíjas 
vett részt az 1404 önkéntes tartalékos között. Az úgy körülbelül a későbbiekre vonatkozóan is 
eligazítana bennünket. 

Az tény, hogy aki ott volt az önkéntes tartalékosok között is, és akinek az volt a dolga, 
hogy ne csak tartalékot képezzen, hanem vezényelték is különböző helyekre, a Margitszigetre 
és máshová, azok a feladatukat korrektül ellátták. Gyakorlatilag ezen tevékenységben hál’ 
istennek semmi olyan nem történt, ami miatt nekünk fanyalogni kellene. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, 

hozzászólás. (Nincs jelzés.) Akkor én a magam nevében annyit szeretnék még hozzáfűzni, 
természetesen kiegészítve az elhangzottakat, hogy valóban példás helytállásról adott 
tanúbizonyságot a Magyar Honvédség, amihez őszinte elismerésünk. Ami kiemelten jó és 
mondhatni, hogy megható jelenség volt, hogy a honvédek a civilekkel szinte kéz a kézben, 
mondhatnánk úgy is, hogy vállt vállnak vetve, együtt küzdöttek, tehát semmilyen 
megosztottság az árvízi védekezésben magyar ember és magyar ember között nem volt, 
legyen az akár hivatásos vagy civil. Szerintem ez egy példás nemzeti ügy volt, és ebben 
elévülhetetlen érdemeket szerzett - ahogy azt több képviselőtársunk is megerősítette már - a 
Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium. 

Ezért megköszönve és gratulálva a szervezéshez, szeretnénk kívánni azt, hogy többet 
ne kelljen ekkora erőket mozgósítani a gátakra, de ha mégis kell, akkor minden magyar 
állampolgár számára világossá válhatott az elmúlt hetekben, hogy ütőképes és cselekvőképes 
kormánya és honvédsége is van Magyarországnak. Természetesen nem elvitatva és elfelejtve 
más rendvédelmi szervek érdemeit is, hiszen ez egy közös munka eredménye volt. 

Úgyhogy a magam részéről szükségesnek tartottam ezt elmondani. Tóth Gábor 
képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 

 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én magam is szeretném magam 

és a bizottság nevében gratulációmat megfogalmazni úgy a tartalékosoknak, mint az aktív 
állományúaknak, és mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Bár nem volt 
szándékomban szólni, hiszen megtették helyettünk az ellenzéki képviselő urak azt, ami 
alkalmasint a kormánypártiak részéről mindig kötelező, miszerint is meg kell dicsérnünk a 
sajátjainkat. Ezt most nagyon korrekten megtették ellenzéki oldalról, tehát én azt hiszem, 
hogy nekik is megköszönjük azt, hogy nagyon korrekten és reálisan viszonyultak ezekhez a 
dolgokhoz, és nem ellenzékiként, hanem jó magyar emberként, a közös ügy mellett álltunk ki. 
Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, ehhez a napirendhez kíván-e még szólni? (Dr. Hende Csaba: 

Nem.) Akkor, ha megengedik, most a napirendet lezárom, amennyiben nincs több kérdésük és 
hozzászólásuk. 

Rátérünk a második napirendi pontunk megtárgyalására. Szintén az asztalnál helyet 
foglaló miniszter úr az államtitkár úr és vezérkari főnök úr részvételével az Országgyűlésről 
szóló törvény 41. §-a értelmében miniszter úr éves meghallgatási kötelezettségének fog eleget 
tenni.  

A megszokott rendben elsőként miniszter úr beszámolójára kerül sor, ezt követően 
hangoznak el a kérdések és a vélemények. De mielőtt átadnám a szót, kérem miniszter urat, 
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hogy amennyiben zárt ülést szeretne kezdeményezni, azt tegye meg, mert ez esetben a 
minősítési feltételeket meg kell jelölnünk. Parancsoljon, miniszter úr! 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Május 30-

án Juhász Ferenc képviselő úr egy levelet intézett Kocsis Máté elnök úrhoz, amelyet 
másolatban én is megkaptam. Ebben olyan mélységű adatok iránt fejezte ki érdeklődését, és 
kérte, hogy a jelen beszámoló terjedjen ki, amelyek nyílt ülés megtartását nem teszik 
lehetővé. 

Maga Juhász képviselő úr az utolsó bekezdésében úgy fogalmaz elnök úrhoz címezve, 
hogy „kérem továbbá, hogy biztosítsa a zárt ülés elrendelésének feltételeit arra az esetre, ha 
fenti kérdéseimre” – amelyeket itt nem kívánnék ismertetni a sajtó előtt – „miniszter úr 
nyilvános ülés keretében nem adhatna érdemi választ.” 

Pontosan ez a helyzet, ezért Juhász Ferenc képviselő úr kérését támogatva, kérem a 
zárt ülés elrendelését. 

 
ELNÖK: Ebben az esetben a minősítő személyére és időtartamára vonatkozóan 

szeretnénk még tájékoztatást kérni. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A javaslatunk az, hogy korlátozott 

terjesztésű legyen a minősítés szintje, 2017. június 18-ig tartson, a minősítő szerény 
személyem. 

 
ELNÖK: A miniszter úr zárt ülést kezdeményezett. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

hogy ki az, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Akkor megkérném a teremben tartózkodókat, azokat természetesen, akiknek nincs a 
bennmaradáshoz szükséges irata, jelesül nemzetbiztonsági C-típusú tanúsítványa, az legyen 
kedves kifáradni, és biztosítsuk a zárt ülés megtartásának feltételeit. 

Egyebekben pedig a füzetek kiosztásra kerülnek, a telefonokat pedig kérem a bizottság 
munkatársait, hogy gyűjtsék össze. 

 
(A bizottság 10.52 órától zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen elhangzottakat 

külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 10 óra 52 perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


