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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését megnyitom. 
Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítek sort. A Honvédelmi és 
rendészeti bizottság részéről személyesen négy fő van jelen, helyettesítésekkel együtt 
a Honvédelmi és rendészeti bizottság határozatképes.  

Tisztelt Bizottság! A futárpostával kiküldött meghívóhoz képest annyi változás 
történt, hogy zárt ülésre nem kerül sor. Az egész ülésnapunkat nyílt ülés keretében 
fogjuk lefolytatni. Tájékoztatom a bizottságot a napirendi pontokról, amit a 
meghívóban megkaptak. 1 napirendi pontként Tájékoztató önkéntes tartalékosok 
mozgósításáról. 2. napirendi pont: A közelmúltban bekövetkezett repülő események 
vizsgálati eredményéről. 3. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/6979. számú törvényjavaslatról. 4. napirendi pont: A 2012-
2014. évi magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta 
katasztrófákra kiterjedő kockázatelemzésről, a katasztrófák elleni védekezésre történő 
felkészülés helyzetéről, illetve a védekezésről szóló B/4859. számú jelentés. 5. 
napirendi pontként tárgyaljuk A röszkei határállomáson történt - nemzetközi 
közvéleményt is megbotránkoztató - rendőrségi attak körülményeiről és hatásáról 
szóló H/6519. számú országgyűlési határozati javaslatot.  

Kérdezem a bizottságot, hogy a napirendi javaslattal egyetértünk-e. 
(Szavazás.) Igen, egyhangúlag… bocsánat, nem néztem balra. (Dr. Vadai Ágnes: 
Pedig jó lenne néha balra is figyelni! - Derültség.) Igen, hát ugye nekem jobbra 
tartási kötelezettségem van, mert az van Magyarországon. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadtuk.  

Tisztelt Bizottság! Most arról kell szavaznunk, hogy két képviselőtársunk a mai 
nap folyamán részt vesz az elhangzott napirendek tárgyalásában. Demeter Mártáról 
van szó és Kónya Péterről. Márta rendszeresen, Kónya Péter úr egy-kétszer már volt a 
bizottsági üléseken. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a 
képviselőtársaink részt vegyenek a bizottsági ülésen tanácskozási joggal. (Szavazás.) 
Köszönöm. A szavazás eredménye egyhangú. Most meg már balra is néztem, és 
láttam, hogy egyhangú. (Dr. Vadai Ágnes: Javaslom, hogy sokszor!)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a napirendi pontjaink tárgyalására. Nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm most már ebben a minőségében dr. Simicskó 
István honvédelmi miniszter urat, Benkő Tibor vezérkari főnök urat, Kun Szabó 
István helyettes államtitkár urat.  

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót a miniszter úrnak, legyen szíves 
tájékoztasson minket az 1. napirendi pontnak megfelelően a tartalékos állományról.  

Tájékoztató önkéntes tartalékosok mozgósításáról 

Dr. Simicskó István tájékoztatója 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A tartalékosrendszerről és egyáltalán a honvédelem ügyéről mindig 
szívesen adunk tájékoztatást. Nyilván azzal a filozófiai kérdéssel foglalkozni szerintem 
idejétmúlt, hogy szükség van-e tartalékosrendszerre vagy pedig sem. Voltak 
időszakok, amikor annakidején komoly viták voltak a parlamentben és ebben a 
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bizottságban is, hogy legyen-e vagy ne legyen, illetve milyen legyen a 
tartalékosrendszerünk. Ez a vita eldőlt.  

Azt hiszem, mindenki úgy látja, hogy az az alaptézis, amely arról szól, hogy 
nincs igazi valóságos haderő, hadsereg tartalék nélkül, az egyértelműen igazolja, hogy 
szükség van tartalékosrendszerre, különösen szükség van akkor, amikor 2004 óta 
megszüntettük a sorkatonai szolgálatot, tehát tudjuk azt, hogy milyen a Magyar 
Honvédség és a társadalom kapcsolata. A tartalékosrendszer ezt a társadalmi 
kapcsolatot tovább erősíti, szeretnénk is és vannak is céljaink arra nézve, hogy hogyan 
tudjuk tovább bővíteni a tartalékosrendszert, hogyan tudunk még inkább a 
társadalom különböző tagjai felé nyitni. Elsősorban most már a fiatalabb 
nemzedékekre gondolunk, a fiatalabb generációra, hiszen az átlagéletkor 47-48 év 
körül van a jelenlegi állománynál.  

Tehát ez a helyzet, hogy itt számos teendő van, ebben kérnénk az önök 
segítségét is. Viszont, ha jól tudom, a bizottság részéről az erre vonatkozó 
tájékoztatási igény elsősorban arra vonatkozott, hogy a migránshelyzet kezelésében 
milyen mértékben és milyen módon vesznek, illetve vettek részt a tartalékosok.  

Erről is szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, 2011-12 óta gyakorlatilag 
folyamatos a békeidőszaki igénybevétele a tartalékos állománynak. Jelen pillanatban 
ez mintegy 5500 főt jelent. Az Ötr. megalakulása óta, tehát a tartalékosrendszer 
megalakulása óta, békeidőszakban több mint 12 000 behívásra került sor, illetve 
ennek a végrehajtása megtörtént.  

A tartalékosok alapkiképzése folyamatos, részt vesznek a Magyar Honvédség 
feladataiban és a külföldi missziókban is egyaránt. Jelenleg 801 fő önkéntes 
tartalékos teljesít szolgálatot a Magyar Honvédségben, tehát a mai nappal ezt tudjuk 
mondani. Ebből mindössze 454 fő a „Közös akarat” feladat támogatásának érdekében 
végzi a tevékenységét. Azok az esetleges fölvetések, illetve amelyek megjelentek és 
amelyek félreértésre adhatnak okot, szó sincs arról, hogy itt a tartalékosokat 
mozgósítottuk volna. A mozgósítás teljesen más kategória, hiszen egy békeidőszakról, 
egy békeállományról át kell állnunk egy hadiállományra, hadi helyzetre, háborús 
helyzetre. Szó sincs erről. Tehát az ilyen terminus technicusok nem szerencsések 
ebben az esetben, tehát nincs szó mozgósításról. Arról szó van igen, hogy 
tartalékosokat egyébként is hívunk be, de egy ilyen helyzetben, amikor a Magyar 
Honvédség erői jelentős részben több mint 5000 fővel a határvédelmi feladatokra és a 
rendőrség munkájának segítésére lettek rendelve, akkor szükség volt ilyen 
intézkedésekre, hogy kicsit növeljük a tartalékosok létszámát, növeljük a behívást a 
tartalékosok irányába, pont azért, hogy az alapfeladatot is el tudjuk látni.  

Nyilván a jogi felhatalmazás erre megvan. A Magyar Honvédség természetesen 
a magyar törvények betartásával és tiszteletben tartásával az Országgyűlés és a 
kormány által hozott döntések alapján végzi a feladatát a tartalékosrendszer 
működtetésében is. Engedjenek meg egy valamit. Utaltam az elején arra, hogy milyen 
céljaink vannak. Nyilván lesz majd még több alkalom, hogy erről beszélgessünk. 
Számos intézkedés történt az elmúlt években is arra nézve, hogy hogyan lehetne 
növelni és stabillá és kiszámíthatóvá tenni a tartalékosok létét és működtetését. Erre 
vonatkozóan komoly elképzeléseink vannak. Hamarosan a kormány elé szeretnék 
vinni egy anyagot egy előterjesztés formájában, amelyben nyilván a katonasághoz, a 
katonai élethez kötődő sportágakon keresztül is meg tudjuk szólítani a fiatalokat. 

Számos nyugat-európai példát tekintettünk át, például a nagy-britanniai példát 
a kadétrendszerről, amellyel középiskolás korú fiatalokat lehet megszólítani, és 
számos ösztönző elemmel szeretnénk előlépni, amely majd mindenképpen hosszú 
távon fenntarthatóvá tenné, és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományát jelentős mértékben tudná segíteni, és ezen keresztül az ország biztonságát 
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is erősíteni a tartalékosrendszerben. Egy stabil, hosszú távon fenntartható, a fiatalok 
felé nyitó rendszert szeretnénk létrehozni. Ez a középtávú célkitűzésünk ezen a 
területen. 

Köszönöm szépen, ennyit gondoltam elmondani, elnök úr. Ha van kérdés, itt 
vannak a tábornokok mellettem, úgyhogy kisegítenek, ha van esetleg észrevétel is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Bizonyára lesz kérdés, hiszen nem 

véletlenül került ez napirendünkre. Úgyhogy képviselőtársaimé a szó. Aki élni kíván a 
kérdésekkel, jelentkezzen! (Jelzésre:) Vadai Ágnes képviselő asszonyé a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! Tábornok Urak! A miniszter úr azt mondta, hogy 5500 fő jelen pillanatban a 
tartalékosállomány létszáma. Ebből a 16 százalékos járadékosok aránya mennyi? 
Mert a miniszter úr, akivel együtt munkálkodtunk annak idején ezen az önkéntes 
tartalékos dolgon - talán emlékszik -, nem ez volt az eredeti terv, ahogy most ez kinéz. 
Tehát nem azokból toborozzuk, akiket a kormány szolgálati nyugdíjasból szolgálati 
járadékossá minősít és 16 százalékos adóval sújtja a jövedelmét, amennyiben nem 
vesz részt az önkéntes tartalékosrendszerben. Tehát itt egy kényszer önkéntes 
tartalékosrendszer van, ha más nem, anyagi alapon kényszer. Mert azért 16 százalék 
nagyon sok. Ráadásul a miniszter úr is tudja, hogy ez a 16 százalék furcsa, mert adó is, 
meg nem is, mindenesetre be kell fizetni a költségvetésbe, ha valaki nem vesz részt az 
önkéntes tartalékosrendszerben. Mekkora az arány? 

A „Közös akarat 2015.” hadgyakorlat, ami az én emlékeim szerint jövő év 
március 15-éig tart - ugye, jól emlékszem? (Dr. Simicskó István bólint.) -, ez a 
határrendészeti feladatok, a Magyar Honvédség határrendészeti feladatainak 
támogatása. Nem kívánok most, de majd egy másik napirendi pont kapcsán egyszer 
vitát nyitunk arról, hogy hadgyakorlat és joggal való visszaélés korrelációjában az 
elmúlt időszakban - és ezt a miniszter úr is tudja - szerintem helytelenül használták, 
alkalmazták a Magyar Honvédséget, vetették be a Magyar Honvédséget. Nem 
véletlenül mondtuk nagyon sokszor, hogy a Magyar Honvédség magyar területen 
történő határrendészeti feladatok ellátásához való bevezetéséhez Alaptörvény-
módosításra lett volna szükség. És ha ebben ilyen normális párbeszéd folyt volna, 
akkor szerintem sokkal előrébb lettünk volna, mintha a Magyar Honvédséget olyan 
helyzetbe hozták, hogy egyrészt… Én magam találkoztam katonával, aki 
hadgyakorlaton volt, megkérdeztem, hogy most mit csinálnak ott a hadgyakorlaton, 
és éppen azt a mozzanatot gyakorolták, hogy ebédelnek. Tehát egy kerítést őriztek élő 
erővel, szerintem ez azért túlzás, miközben a belső biztonság garantálása az 
Alaptörvény értelmében sem a Magyar Honvédség alkotmányos feladata, hanem a 
magyar rendőrségé. De erről nem kívánok vitát nyitni, ez a mi jogi álláspontunk, és ez 
változatlan. A Magyar Honvédség határon kerítésőrzésre történő bevetése szerintem 
nem elfogadható.  

Az pedig, hogy mindenféle hadgyakorlatokat tákoltak össze azért, hogy a 
Magyar Honvédséget még egyébként a felhatalmazás előtt be lehessen vetni, ez pedig 
- azt gondolom, hogy - a joggal való visszaélés.  

Szerintem az nagyon támogatandó, hogy minél több fiatal csatlakozzon a 
tartalékos rendszerhez, ehhez valami motivációs rendszert kellene összeállítani, és azt 
gondolom, hogy jelen pillanatban azért ez úgy kicsit döcög. Hogy hogyan lehetne a 
fiatalokat megszólítani. Főleg olyan fiatalokat, akik - hogy mondjam - nem tartalékos 
rendszerben kívánják kiélni a szélsőjobboldali eszmerendszerüket, hanem valóban 
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olyanokat, akik a szó jó értelmében hazafiként gondolkodnak. Feltételezem, és én 
általában ebben pozitív vagyok, a magyar polgárok 99,9 százaléka egyébként hazafi, 
tehát, ha baj lenne, akkor nagy valószínűséggel a maga módján hozzájárulna ahhoz, 
hogy a hazát meg lehessen védeni.  

Azt szeretném még öntől megkérdezni, hogy ez a 454 fő, aki a „Közös akarat 
2015” hadgyakorlatot támogatja, ők jellemzően mely laktanyákban, objektumokban 
látják el ezeket a feladatokat. Tehát, hogy kirajzolódik-e ebből az, hogy kik azok, 
akiket a határra le kellett rendelni? És ha már itt van a vezérkari főnök, akkor nyilván 
meg tudja nekem mondani, hogy mekkora jelen pillanatban a létszámhiány a Magyar 
Honvédségnél. Mert ez - még csak véletlenül sem politikai piszkálódás, mert azt 
tudjuk, hogy - ez folyamatos probléma lényegében 2004 óta, hogy az ÖHP nagyon 
jelentős hiánnyal küzd.  

Azt mondja már meg nekem még, ha már itt a hadgyakorlat is előkerült, és ott 
önkéntesek teljesítenek szolgálatot, hogy ez a „Balaton 2015” hadgyakorlattal milyen 
viszonyban van. Merthogy a „Közös akarat 2015”, ha én jól értelmezem, nem pusztán 
Magyar Honvédség, hanem nemzetközi, tehát NATO, EU. De lehet, hogy rosszul 
értelmezem. Ehhez képest a „Balaton 2015” az a V4 hadgyakorlat.  

És akkor már csak az utolsó kérdésem: a 801-ből 454 van a „Közös akarat” 
hadgyakorlaton, akkor a többiek hol vannak? És a legeslegutolsó kérdésem, ezek 
gyors, egyszerűen megválaszolható kérdések, hogy miniszter úr azt mondta, hogy 
itthon és külföldön is teljesítenek szolgálatot. Mi az oka annak, hogy tartalékos 
katonákkal kell a külföldi missziót feltölteni? Különösen annak függvényében, hogy 
korábban - ha az elnök úr balra tekint -, még a baloldali kormányok idején, de 
nemcsak a baloldali kormányok idején, azt gondolom, hogy nagyjából a NATO-
csatlakozás óta abban megállapodás volt, hogy olyan ezer fő a nemzetközi misszióban 
való részvételünk ambíció szintjén. Ez az elmúlt években jelentősen visszaesett 700 
környékére, ugye az afganisztáni misszió megszűntével, a balkáni misszió 
csökkenésével, most nyilván az iraki misszió hozzátesz ehhez, de hát igen nagy az 
igény egyébként a hivatásos és a szerződéses katonák részéről is, hogy mehessenek 
misszióba. Mert pontosan tudjuk, hogy a misszióban való részvétel az, ami az 
előmenetelt segíti, továbbá a misszióban való részvétel révén lehet kiegészíteni a 
fizetést. Szóval mi indokolja azt, hogy bármilyen pozíciót külföldi missziókban 
tartalékos katonákkal töltsenek fel? Nincs elég kiképzett hivatásos vagy szerződéses 
katona ezeknek a feladatoknak az ellátására, vagy olyan nagyon speciális igényről van 
szó, és ha ilyen alacsony az ambíciószintünk jelen pillanatban, akkor nem lenne-e 
érdemes inkább arra törekedni, hogy hivatásos és szerződéses katonáknak adjunk 
elsősorban lehetőséget a missziókban való részvételre? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem miniszter urat, hogy két képviselőtársunkat 

még meghallgatjuk-e, és utána egyben válaszol. Igen. Akkor Demeter Márta képviselő 
asszonyé a szó.  

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Pár kérdés bennem is 

felmerült itt, akár a beszámoló kapcsán is. Nagyon röviden szeretném összefoglalni, 
hogy egyébként, most sem gondolunk mást az önkéntes tartalékos rendszerről, mint 
ahogy ezt évekkel ezelőtt elmondtuk. Ugye alapvetően volt egy konszenzusos 
koncepció még az előző ciklusokban, ehhez képest most védelmi és műveleti 
tartalékosokra osztás történt meg, amivel a mai napig - azt gondolom, hogy - nem 
lehet egyetérteni. És, ahogy képviselőtársam is kiemelte, az, hogy olyan embereket, 
akik, most már mondhatjuk, hogy volt szolgálati nyugdíjasok, hiszen ugye már nem 
létezik magas szolgálati nyugdíj intézmény, őket egy 16 százalékos levonással zsarolva 
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sikerült beterelni úgymond ebbe az önkéntes tartalékos rendszerbe. Tehát ez is a mai 
napig számunkra teljesen elfogadhatatlan.  

Az, hogy szükség van tartalékos rendszerre, az nem kérdés, és egy jól működő 
rendszerre, és tény az, hogy azon túl, hogy ezeken, amiket az előbb említettem, 
mindenképpen változtatni kellene, véleményünk szerint, azon túl az is igaz, hogy egy 
megfelelő ösztönző rendszerre is szükség van. És azon túl, hogy a fiatalok számára 
nyilvánvalóan egy motivációs ösztönző rendszer kell, azon túl nyilván a munkáltatók 
felé is érdemes gondolkodni azon, hogy milyen megoldás jöhet szóba, ami úgymond 
kompenzálja ezt a munkaerő-kiesést, ezzel is ösztönözve a munkavállalót arra, hogy 
részt vegyen ebben a rendszerben.  

És szeretném azt kiemelni, hogy nyilván ezt azzal a hittel mondom, hogy maga 
a hazaszeretetnek ez a fajta megnyilvánulása, ez a fajta kötelezettségvállalás, hogy 
valaki a haderő kötelékében szeretne szolgálatot teljesíteni, ez egy nagyon fontos 
dolog, és fontos az, hogy minél többen érezzék ezt kötelességüknek, és legyen 
motivációjuk erre, viszont azt nagyon aggasztónak tartom, és ezzel kapcsolatban 
miniszter úr felé volt is írásbeli kérdésem. Szeretném itt az ülésen is ezt megkérdezni, 
ma délutánra várom egyébként írásban a választ, eléggé aggasztó folyamat volt, és azt 
gondolom, hogy nem szükséges ehhez semmilyen összeesküvés elmélet, hogy láttuk 
azt, hogy egyébként a kormánynak milyen gyűlöletkeltő kampánya volt az elmúlt 
hónapokban itt a menekültkérdéssel kapcsolatban. Láttunk olyan híreket, hogy a 
Betyársereg például megjelent a déli határszakaszon, és utána volt egy olyan 
közleménye a minisztériumnak, mely szerint nagyon sokan jelentkeznek önkéntes 
tartalékosnak, és ez a közlemény úgymond összekötötte ezt a menekültügyet, a 
nagyobb menekülthullámot ezzel a kérdéssel, hogy többen jelentkeznek. Azt 
gondolom, hogy ez alapvetően aggasztó kérdéseket vethet fel, és azért kérdeztem 
miniszter urat írásban is, hogy mit tesznek azért, hogy a szélsőségeseket, mit tesznek 
azért, hogy az esetlegesen idegengyűlölet által motivált jelentkezőket kiszűrjék az 
önkéntes tartalékos rendszerbe jelentkezők közül. Tehát nyilván itt a megelőzésre, a 
prevencióra gondolok, és a kérdésemnek is ez a lényege. Erre ugye kaptam egy 
viszonylag rövid választ, ha azt miniszter úr majd ki tudná egészíteni, az jó lenne, én 
azt gondolom, hogy a pszichológiai vizsgálat nem feltétlenül elégséges ehhez. Tudjuk, 
hogy számtalan más eszköz létezik. Fontosnak tartom ezt a kérdést, hiszen az 
önkéntes tartalékosok is kapnak egy viszonylag rövid kiképzést. Ez egyébként 
tartalmaz éleslövészetet is, tehát nyilvánvalóan olyanok kezébe, akik szélsőségesek 
vagy idegengyűlölők, azt gondolom, hogy nem kerülhet fegyver semmiféleképpen.  

Amit szintén képviselőtársam már előttem említett a létszámhiánnyal 
kapcsolatban, mint hangsúlyoztam, kell a tartalékosrendszer mindenféleképpen, 
viszont semmiképp sem lehet ennek célja a tényleges békeidejű 
létszámfeltöltetlenségnek a pótlása és ennek az állománynak a pótlása. Itt nyilván az 
lenne a lényeg, hogy egy megfelelően feltöltött állomány mellett tudjon 
pluszfeladatokat végezni az, aki az önkéntes tartalékosrendszerhez tartozik. Úgyhogy 
ezek a kérdéseim. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kónya Péter képviselő úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy miniszter úr is 

említette, illetve képviselőtársaim is utaltak rá, rendkívül kedvezőtlen a tartalékos 
állomány korösszetétele, és ezen mindenképpen - akár rövid-, akár középtávon is - 
változtatni kellene. Ugyanakkor azt azért szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi 
tartalékosállományból hány százalék azok aránya, akik rendvédelmi szervektől jöttek, 
tehát nem katonák voltak előtte, hanem akár tűzoltók, börtönőrök, rendőrök voltak, 
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hiszen ott is van azért egy merítési lehetőség a feltöltésre. Nyilván a korösszetétel 
ettől nem fog változni.  

Ugyanakkor örömmel hallottam azt az elképzelését a tárcának, hogy 
középtávon különösen a technikai vagy technikainak nevezett sportokkal, amelyek 
köthetők a Magyar Honvédséghez, ezzel próbálják az utánpótlást javítani, amely 
nemcsak a tartalékos szolgálatnak, hanem akár hivatásos szerződéses szolgálatnak is 
lehet egyfajta utánpótlásbázisa. Ezzel kapcsolatban kérdezném meg, hogy nem 
tervezik-e esetleg egy egykori MHSZ-hez hasonló szervezet létrehozását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Miniszter úr, öné a szó.  

Válaszok 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Azt kell 
hogy mondjam, hogy a kérdések és a kérdések mögött rejlő, sokszor ki is mondott 
vélemények vonatkozásában sok mindenben egyetértek. Mindjárt végigfutok azon, 
amit én meg tudok válaszolni, aztán a többit pedig a vezérezredes úr, illetve Kun 
Szabó István helyettes államtitkár úr megválaszol, amennyiben ez szükséges.  

Most ne menjünk bele ebbe a vitába, hogy milyen jelzőkkel illetjük az önkéntes 
tartalékosrendszert, azon belül is, hogy ki milyen szándékkal, ki milyen céllal, ki 
milyen ösztönzési alapon van benne a rendszerben. Persze ha itt egy hatalmas 
védelmi költségvetés lenne előttünk, akkor nagyon szépen föl lehetne építeni egy jól 
működő, önkéntes tartalékosrendszert. Vannak helyzetek, voltak döntések, amelyek 
alapján nehéz körülmények között valóban egy alulfinanszírozott helyzetben sikerült 
mégiscsak elindítani az önkéntes tartalékosrendszert.  

Azok a célkitűzések, amelyek korábban is megfogalmazódtak jó néhányunkban 
- sokat beszéltünk erről -, azokat továbbra is én magam is fontosnak tartom, tehát 
afelé kell fölépíteni a rendszert, amiről itt beszéltünk. Az úgynevezett szolgálati 
járandóságosok köre az egész állománynak mintegy 70-75 százalékát teszi ki. Ez igen 
jelentős. Ezért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert valóban, hosszú távon, de akár 
már középtávon is nagyon komoly problémák jelentkeznek majd, hiszen kifutnak, 
kiöregednek a rendszerből az állomány tagjai.  

Ami még itt fölmerült Vadai Ágnes képviselő asszony részéről: úgy emlékszem, 
úgy mondtam, hogy gyakorlat, tehát a „Közös akarat” nem hadgyakorlat, hanem egy 
gyakorlat, de ezt majd a vezérezredes úr tisztázza, hogy a „Balaton 2015-öt” és azokat 
a felkészítő gyakorlatokat, amelyek az új típusú feladat elvégzése kapcsán a Magyar 
Honvédség részére előállhattak, azokat hatékonyan és tisztességesen el tudták és el 
tudják végezni.  

Nyilván az a cél, hogy hazafias érzületű emberek jöjjenek a honvédségbe, és ez 
a cél, hogy a gyermekeinket is egy egészséges nemzettudatra neveljük, tehát anélkül 
nem működik semmi. Mindig az emberi tényező a legeslegfontosabb mindenben. Én 
ebben hiszek. Emberek vagyunk, ha bármelyik hadvezért megnézik Napóleontól 
bármeddig eljuthatunk, bárkiig, a legnagyobb hadvezérekig, mindig ők azok, akik 
fölismerték, hogy az emberi tényező a legeslegfontosabb, mert az embereknek lelkük 
van, az embereket meg kell győzni valamiről, és akkor lesznek hazafiak és akkor 
tudják a legjobbat kihozni magukból, ha az értékrendjük és a gondolkodásuk meg a 
lelkük rendben van. Úgyhogy egyetértek ezzel, hogy bizony, erre kell helyezni a 
hangsúlyt: a hazafias nevelésre a köznevelésben is és máshol is, mert nekünk az a 
törekvésünk, hogy nyilván nem az a cél, hogy militánsképzést adjunk a fiataloknak. 
Azt majd ha bejött a rendszerbe, akkor megkapja a megfelelő fegyverismeretet és 
alakiságot. Az a cél, hogy az értékrendjében legyen ott az, hogy igenis, ha bajban van 



11 

az ország, akkor érezze kötelességének, hogy igenis segíteni kell és meg kell védeni a 
saját faluját, a szüleit, a családját és a többi és a többi vagy a gyermekeit. 

Úgy tudom, hogy valamennyi laktanyában van tartalékos katona. Külföldön 
miért vannak? Néhányan vannak. Ezt itt majd bővebben kifejtjük, ha erre szükség 
lesz. Most is egyébként 940 fő az én információim alapján. Ez az 1000 fő körüli 
létszám tartható, tehát körülbelül 940 fő van kint jelen pillanatban, hiszen a 
legutóbbi vállalás is az iraki szerepvállalás 150 fős kontingensre vonatkozik, tehát 
ezzel is számolnunk kell. 

A Demeter Márta képviselő asszony részéről elhangzott észrevételekkel 
döntően egyet tudok érteni. A nagy probléma az, hogy az elmúlt években nem sikerült 
kialakítani egy olyan döntéshozatali irányzatot, amely arra vonatkozna, hogy egy 
nagyon fontos célcsoportot, akiket volt szerződéses katonaként jellemezhetünk, nem 
sikerült behozni az önkéntes tartalékosrendszerbe. Ez nagy hiányossága a 
rendszernek a fiatalok felé nyitás mellett. Ezen kell változtatni. 

Mégiscsak a volt szerződéses katonák több évet leszolgáltak a hadseregben, 
felkészültek, rendelkeznek katonaszakmai tudással, ismerik az egész rendszert 
belülről, szükség van rájuk. Őket is meg kell szólítanunk az elkövetkezendő években, 
mint ahogy a fiatalokat is. És valóban ösztönző rendszer kell, mert ebben a mai 
világban meg bármilyen világot is nézünk, nem nagyon működik, ha nincs mellé téve 
valamilyen fajta ösztönző rendszer. Ezen dolgozunk. 

A menekültek kapcsán hogy kik kerülnek be, kik jönnek be és valóban sokan 
jelentkeztek, tehát ezt fogjuk föl úgy, hogy sok civil jelentkezett, mert úgy érezte, hogy 
ő is szeretne részt venni a haza védelmében és ezt ő veszélynek érzékelte. Azt hiszem, 
az emberek - hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést -, én magam is ott vagyok az 
aláírásgyűjtésnél, és látom, hogy nagyon sok szocialista érzületű ember is aláírja, mert 
igenis őt is aggasztja, hogy ebből… (Dr. Vadai Ágnes: Ez hogy derül ki?) Ez úgy derül 
ki, hogy elmondja. Odajön és azt mondja, sőt, munkáspártiaktól kezdve nagyon-
nagyon sokan elmondják, hogy igenis ők ezt a helyzetet úgy látják, hogy ettől ők 
félnek és féltik a gyermekeiket, és egy ésszerű, normális védelmi mechanizmus 
beindul bennük.  

A helyzet az, hogy valóban, ha olyan személyek jelentkeznek, akik esetlegesen 
szélsőséges nézeteket vallanak, azokat ki kell szűrni. De egyébként erre rendelkezünk 
természetesen egy megfelelő szolgálattal, aki ebben segítségünkre van, egyébként 
pedig ha olyan személyek, akik nem azt mondom, hogy szélsőségesek, 
idegengyűlölők, hanem mondjuk radikálisabb nézeteket vallanak vagy radikálisabb 
megoldásokat képzelnének el, azokat is jobb, ha látja az adott ország biztonsági 
rendszere. Az mindig jobb, ha oda tudunk figyelni és egy adott környezetben a 
szabályok betartására kényszerítünk embereket, mert igenis egy hierarchikus 
szervezetben, ahol minden, a fegyverhasználattól kezdve az öltözékig, a ruházatig, a 
köszönésig minden szabályozva van, azért az mégiscsak sok embernek segít, hogy az 
életvezetését, az életvitelét hogyan tartsa és hogyan vigye. 

Nyilván, mondom, ki kell szűrnünk azokat az embereket, és természetesen 
nincs helyük olyan embernek a Magyar Honvédségben meg a tartalékosrendszerben, 
aki szélsőséges és idegengyűlölő. Törekszünk erre, vannak erre eszközeink, amellyel 
megpróbáljuk kiszűrni az ilyen típusú személyek jelenlétét a rendszerben. Bármilyen 
fegyelmi vétséget, méltatlanságot is azon nyomban… - tehát új szabályok is vannak, 
akikkel szemben föl tudunk lépni és tudjuk használni a jogszabályokat.  

Kónya Péter kérdezte és valóban a korösszetételre utaltam én is, hogy ez igen, 
szerintem is magas. A tartalékosállománynak körülbelül 5 százaléka egyéb más 
rendvédelmi szervezetektől érkezett a tartalékosrendszerbe.  
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Hogy mit tervezünk, hogy MHSZ-hez hasonlót vagy a két háború közötti 
leventeidőszakot is szokták mondani? Egy biztos: valamilyen olyan szervezeti 
rendszert érdemes végiggondolnunk, amely pontosan a technikai sportokat, a 
jogosítványszerzést, egyáltalán a fiatalok bevonását olyan sportágakba, amellyel a 
honvédelem ügyét is tudják szolgálni. Lehet, hogy ők azt nem érzik, hogy ezzel ők azt 
szolgálják, de tetszik nekik az a sportág, és ezt szívesen művelnék. Ejtőernyősök, 
lövészklubok, rádióamatőrök és sok-sok minden van, ami régebben is volt, és ilyenen 
valóban gondolkodunk.  

Gondolkodunk. Azon is gondolkodunk, mert erre is vannak jelzéseink - 
elmondom, maradjon négyszemközt: ha valaki önkéntes alapon jelentkezne egy 
katonai alapkiképzésre, képesek vagyunk-e erre, és képesek vagyunk-e esetleg a 
tartalékosrendszerben ezt úgy használni, hogy akár majd hivatásos szerződéses 
katonaként, mondjuk leérettségizett, 18. életévét betöltött fiatalemberek, akik jelzik 
azt, hogy ők a középiskolai tanulmányaik után különböző, honvédséghez kötődő 
sportokat űzve, szeretnének egy alapkatonai kiképzésen is átesni. Hogy erre 
fogadókészek legyünk, és ezzel is tudnánk egyébként a fiatalok felé nyitni. Teljesen 
szabályozott keretek között vizsgáljuk azt, hogy milyen infrastrukturális és anyagi 
lehetőségeink vannak erre nézve. Tehát valóban ebben szeretném az önök 
támogatását meg együttműködését kérni, mert higgyék el, hogy ez a cél jó cél, és ez 
sokat javíthatna a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatán is és egyáltalán a 
fegyveres rendvédelmi szervek presztízsén, megbecsülésén. A társadalom kevésbé lát 
rá egy alig 25 ezer fős Magyar Honvédség belső működésére. Azt látjuk, hogy a 
honvédség külföldi missziókban, katasztrófahelyzetekben, különböző 
válsághelyzetekben kiválóan megállja a helyét, de tudjuk, hogy a tartalékosrendszert 
tovább kell erősíteni, más alapokra is számítanunk kell ebben a vonatkozásban, hogy 
stabil legyen. És hát nem beszélek arról, mert ez nem témája a mai 
beszélgetésünknek, de nyilván a Magyar Honvédség fejlesztését nem lehet 
megkerülni, mert tudjuk, hogy sok területen van mit tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Vadai képviselő asszony kíván még 

kérdezni. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Szerintem fontos, hogy miért szolgálnak a 

tartalékosok külföldön. Ezt azért, ha lehetséges, szeretném megtudni, hogy speciális 
igény van-e arra, hogy külföldön szolgáljanak. Miniszter úr, az nagyon jó, hogy most 
már 940 fő szolgál külföldön az idéntől, de előtte tartósan 800 fő alatt volt. Tehát 
azért ebben a számok nem tudnak - hogy mondjam - hazudni, mert most azért 
kerültünk közel az ezer főhöz, mert többek között mi is támogattuk az Iszlám Állam 
elleni hadműveletben való katonai részvételt. Nem mellesleg sokkal jobban örülünk, 
és támogatjuk a Magyar Honvédségnek egyébként a közösség békéje és biztonsága 
érdekében történő katonai fellépését, mint az olyan védelmi mechanizmusokat - 
ahogyan ön ezt jelezte -, amelyek az én meglátásom szerint nem tesznek jót a Magyar 
Honvédségnek. Személyesen ezt gondolom. A Magyar Honvédségnek az 
Alaptörvényben meghatározott feladatai vannak.  

Abban szerintem töretlen volt a gyakorlatunk a miniszter pártállásától 
függetlenül, hogy óvtuk a hadsereget a politikai csatáktól. Szerintem ez egy nagyon-
nagyon fontos dolog. És én most úgy gondolom, hogy most egy kicsit megbicsaklott 
ebben a menekültkérdésben, önök migránsnak, mi menekültnek mondjuk, tehát 
nyilván ön, aki azért - hogy mondjam -, feltételezem, hogy az átlagos fideszes 
politikusnál jobban érti a biztonságpolitikai folyamatokat, pontosan tudja, hogy ezt a 
konfliktust egyébként ott helyben kellene megoldani. Ehhez kellene erőfeszítéseket 
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tenni, és arra nagyon oda kell figyelni, hogy a Magyar Honvédség, mint a haza 
biztonságáért, a külső támadások elhárításáért felelős szervezet, pártpolitikai 
befolyástól mentesen tevékenykedjen. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ezért 
úgy érzem, ebben az ügyben, ahogy ön is arról beszél, hogy a Magyar Honvédség 
védelmi mechanizmusa, nem, a Magyar Honvédségnek az Alaptörvény szerint kell 
tevékenykedni. Szerintem ez egy nagyon világos dolog. Nem kell ott extra védelmi 
mechanizmusokban gondolkodni, még az önök Alaptörvénye is szerintem világosan 
meghatározza, hogy a Magyar Honvédség mikor vethető be Magyarország területén 
fegyverhasználati joggal. Változatlanul azt gondolom, hogy az, amire a Magyar 
Honvédséget most a határon használják, arra nem vethető be, de erről majd egyszer 
csak lefolytatunk egy jogi vitát.  

Ön azt mondta a képviselő asszony kérdésére, hogy ugye a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok azok, akik nyilván szűrik azokat az egyéneket, akik 
esetleg önkéntes tartalékosként szélsőséges eszmékkel rendelkeznek, és ennek 
kapcsán jutott eszembe, hogy ennek a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak volt 
egy jogelődje, ugye a Katonai Biztonsági Hivatal, és tudom, hogy nem szorosan a 
tárgyhoz tartozik, de mégis csak fontos kérdés, mert szerintem a katonai 
titkosszolgálatokban való töretlen bizalom, az az alapja egyébként a hadsereg belső 
biztonságának és így az önkéntes tartalékosrendszer biztonságának is. Mert például 
én a Jobbik egyes képviselőit konkrét nemzetbiztonsági kockázatnak gondolom. Volt 
olyan, aki megbukott a C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen az előző ciklusban, 
erre szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, ezért nem kerülhettek be a 
Nemzetbiztonsági bizottságba.  

Ugye az önkéntes tartalékosrendszer esetén is olyan, a C típusúhoz, a 
nemzetbiztonsági ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést folytatnak le a nemzetbiztonsági 
szolgálatok - vagy sem, ez egy fontos kérdés -, és akkor majd legfeljebb a levezető 
elnök megfedd a kérdésemért, de ha már itt van a miniszter, aki viszonylag ritkán tud 
eljönni, érdeklődni szeretnék, hogy felmentette-e már Domján László tábornok urat 
azért, amit a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok egyik jogelőd szervezeténél, a 
Katonai Biztonsági Hivatalnál tett. Ugyanis ön is tudja, miniszter úr, hogy a Katonai 
Biztonsági Hivatal főigazgatóját és főigazgató-helyettesét első fokon felmentették 
most azokban az ügyekben, amiben megvádolták. Ezért érdeklődni szeretnék … 

 
ELNÖK: Kedves képviselő asszony, tényleg jön a feddés. (Dr. Vadai Ágnes: 

Feddjen meg, nyugodtan, akkor is megkérdezem…) A tartalékosállománnyal 
foglalkozunk, akkor legyen szíves … (Dr. Vadai Ágnes: … hogyha … a miniszternek 
akkor is válaszolnia kell a kérdésre.) Az első napirendnél tartunk… 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ez azért lényeges, mert Domján László 

tábornok úr, a Katonai Biztonsági Hivatal vezetője volt, és mint ilyen, nyilván felelős 
volt azért, hogy az önkéntes tartalékosrendszerbe - meg tudom magyarázni! … 

 
ELNÖK: Magyarázni meg tudná, azt tudom… 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Az önkéntes tartalékosrendszerbe belépőket 

megszűri, miközben a saját kollégáival szemben eljárt, és hát első fokon kiderült, 
hogy helytelenül járt el. Úgyhogy érdeklődnék, miniszter úr, hogy megtette-e a 
szükséges intézkedéseket a KBH volt - az önök idején - tábornokával szemben. 
Köszönöm szépen.  

 



14 

ELNÖK: Miniszter úr, öné a szó, én csak szeretném azt mondani, hogy ennél a 
napirendnél főleg leginkább a tartalékos állománnyal foglalkozzunk, az egész 
összhaderő-problémát majd máskor vesszük elő. Úgyhogy, miniszter úr, legyen 
szíves, amennyiben szándékozik erre a kérdésre is válaszolni, akkor válaszoljon.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Csak annyiban, hogy ma a 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját Kovács Józsefnek hívják, és 
altábornagyként látja el kiválóan a feladatát (Dr. Vadai Ágnes: Azt én tudom!), de, 
szerintem nagyon jól látja el a feladatát. A lényeg, hogy azokra a kérdésekre, amiket 
még feltett képviselő asszony, engedje meg elnök úr, hogy a vezérezredes úr 
válaszoljon, és átadnám a szót neki. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, vezérezredes úr!  
 
DR. BENKŐ TIBOR Honvéd Vezérkar főnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mindenekelőtt Vadai képviselő asszony kérdésére válaszolva, igen, az 
elmúlt időszakba a Magyar Honvédség nagyon sokféle, -fajta feladatot hajtott végre, 
és itt az elnevezésekben keveredtek a fogalmak. Én úgy gondolom, hogy amit mi 
elrendeltünk, az mind törvényes, szabályos keretek között történt, ha a képviselő 
asszony úgy gondolja, hogy nem, mi nagyon szívesen állunk rendelkezésére, hogy 
ezeket megvitassuk, megbeszéljük. A terminológiák nem ismerete vagy felelőtlen 
közreadása járult ahhoz hozzá, hogy itt hadgyakorlatokról beszélünk, meg egyéb más 
dolgokról. A „Határozott fellépés 2015” gyakorlat, ugye ez volt az első gyakorlat, amit 
a feladatrendszerben mi közreadtunk, egyértelműen, világosan. A nyilvánosság előtt 
elmondtam, hogy ennek a gyakorlatnak mi a célja, mi a tárgya, és miért hajtjuk végre 
azokat a felkészítéseket, kiképzéseket a gyakorlat keretében. Most is el tudom 
mondani, azért, hogy a törvényi módosításnak megfelelően a magyar katonákat fel 
tudjuk készíteni, és a törvényi feltételek mellett hajtsák majd végre a feladatokat.  

A fegyverhasználat jogát most is említette a képviselő asszony, ezt is nagyon 
sokan keverték a tűzparancs fogalmával, a fegyverhasználati joggal, hát a katonának 
mindig is megvolt a fegyverhasználati joga, mióta katona a katona, és mióta fegyvert 
visel a katona, tehát itt sajnos sok-sok olyan ellentmondásos dolog történt, amely a 
közvéleményt megtévesztette.  

A másik a „közös akarat”, az nem hadgyakorlat. Ezt is világosan közreadtuk, ez 
egy feladatrendszer, hasonlóan, mint a délszláv válság idején volt például a „vízesés” 
feladatrendszer. Tehát a gyakorlat, a hadgyakorlat, a kiképzés, a közös felkészítés 
mind-mind más-más terminológia, más-más törvényi feltételeket von maga után. A 
„Közös akarat” csak a hazai feladatokat érinti. Tehát ez nem NATO. Igaz, hogy ezzel 
egy időben volt a „Bátor harcos” elnevezésű gyakorlat, az NATO volt. Az a nagy 
láthatóságú gyakorlatok keretében végrehajtott NATO-gyakorlat volt hazai, nemzeti 
vezetéssel. A „Balaton 2015”. megint nem gyakorlat, ez egy közös nemzetközi alapon 
működő kiképzés. Kiképzési foglalkozások vannak, és úgy, ahogy ön is fogalmazott, 
valóban a visegrádi négyekre épül, ők alkotják ennek a kiképzési foglalkozásnak a 
lényegét.  

Amit a képviselő asszony kérdezett, mennyi a létszámhiánya a Magyar 
Honvédségnek - jelenleg 5 és fél ezer katonája hiányzik a Magyar Honvédségnek a 
rendszeresített létszámból. Tehát amikor mi beszélünk a tartalékosok 
szükségességéről - mármint az önkéntes tartalékosok szükségességéről -, akkor én 
csak támogatni tudom mindazt, amit mind a hárman elmondtak, hogy a Magyar 
Honvédség érdekében az önkéntes tartalékosok elsősorban nem azért kellenek, hogy 
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a békeműködéshez szükséges létszámot biztosítsák, hanem azért, hogy adott esetben 
ahhoz pluszképességet nyújtsanak.  

Tehát: hol vannak a többiek? Ez volt a képviselő asszony kérdése. Ha egyszer 
800-ról és 400-ról beszélünk, hol vannak a többiek? Ahogy a miniszter úr is 
említette, a laktanyákban vannak, hiszen ennek a tartalékosállománynak a behívása 
elsősorban azért történt, hogy a katonai szervezetektől kint lévő, több mint 5700 fő, 
akik kint voltak a határ mentén, az ő feladataikat bizonyos értelemben amit lehet, a 
tartalékosokkal meghatározott időben el tudjunk végeztetni. Tehát segítettek és 
segítenek a laktanyai feladatok ellátásában. Néhányan pedig valóban a határ mentén 
vannak. Van, aki önként kérte, hogy ő oda szeretne menni, meg van, akinek a 
feladatrendszerében ez lett meghatározva. 

Ahogy a miniszter úr említette, ebben semmi különleges dolog nincs, hiszen 
mióta működik ez a rendszer, tizenkettőezer behívóparancsot küldtünk ki és 
működtettük a laktanyákban az önkéntes tartalékos szolgálatot. Nincs olyan nap 
2012. január 1-je óta, hogy önkéntes tartalékos katona ne teljesítene szolgálatot a 
Magyar Honvédségben. 

A missziókban miért vannak önkéntes tartalékos katonák? Kettős céllal 
vannak. Egyrészt nagyon sok önkéntes tartalékoskatona azt mondja, hogy ő 
tartalékoskatona és szeretne ilyen szolgálatot vállalni. Ez az egyik dolog, amiért ott 
van a misszióban, mert lehetőséget biztosítunk neki, hogy ott legyen. A másik pedig, 
hogy az elmúlt évek folyamatos létszámcsökkentésének és a hiányoknak 
köszönhetően vannak olyan beosztású személyek, akik a Magyar Honvédségben, 
igenis azt lehet mondani, hogy speciális beosztásúaknak minősülnek, és azért azt 
mégsem várhatjuk el, hogy ez a néhány ember egymást váltsa a missziós 
feladatokban. Úgy gondolom, családos emberekről van szó, aki már 3-4 misszióban 
részt vett, annak természetesen adjuk meg azt a lehetőséget, ha már családja van, 
hogy a családjával is el tudjon tölteni néhány hónapot. 

Tehát kettős a cél. Hiánybeosztásokat - ilyen lehet a felderítő, ilyen lehet a 
műszaki, ilyen lehet az egészségügy, ezek mind-mind olyan kulcsbeosztások vagy 
éppenséggel a légierőnél meglévő speciális beosztások. Úgy gondolom, hogy a 
felvetett kérdésekre választ adtam és még egyszer fel tudom ajánlani azt, hogy ha ezek 
a fogalmak, a gyakorlat, a hadgyakorlat, a közös kiképzés és annak törvényi hátterei 
különösebb megbeszélést vagy egyeztetést igényel, akkor szívesen állunk 
rendelkezésükre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a vezérkari főnök úrnak a kiegészítését és a kérdésekre 

adott válaszát. Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontot lezárnám.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy jóváhagyólag elfogadjuk-e a miniszter úr és 
a vezérkari főnök úr kérdésekre adott válaszait. (Szavazás.) Kik szavaznak ellene? 
(Szavazás.) Egy. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatás a közelmúltban bekövetkezett repülőesemények 
vizsgálati eredményéről  

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pontunkra: Tájékoztató a 
közelmúltban bekövetkezett repülőesemények vizsgálati eseményeiről. Tisztelt 
Miniszter Úr! Öné a szó, parancsoljon! 
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Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter tájékoztatója 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy tájékoztassam a bizottságot a két 
Gripen és a Jak-52 gép szomorú eseteiről. Szeretném leszögezni, hogy mielőtt 
megkezdeném a tájékoztatást, az mindenképpen a szomorú esetek közepette 
mégiscsak óriási dolog, hogy hála istennek a pilótáink élnek, tehát nem történt 
haláleset. 

Tisztelt Bizottság! 2015. május 19-e és június 25-e között, tehát bő egy hónap 
leforgása alatt 3 repülőbaleset történt a Magyar Honvédség életében. A balesetek 
során két repülő-hajózó megsérült. Egy Jas-39D kétüléses Gripen repülőgép 
javíthatatlanul megrongálódott. Természetesnek tartom, hogy a balesetekkel 
kapcsolatos vizsgálati eredmények iránt nagy várakozás mutatkozott meg mind a 
média részéről, mind pedig nyilván a közvélemény részéről is.  

Szeptember 10-én léptem be a Honvédelmi Minisztérium kapuján, és nyilván 
sokan kérdezték azt követően tőlem, hogy mi történt és milyen okok játszottak 
szerepet a balesetekben. Ez egy teljesen emberi érdeklődés és emberi dolog 
mindenhol a világon, ez így természetes és így jó, hogy van érdeklődés és szeretnénk 
pontosan tudni, hogy mi az oka, melyek az okok, amelyek idevezettek. Nyilván egy 
repülőgép-balesetnél rendkívül sokféle ok merülhet föl. Az okokkal kapcsolatos 
válaszokat minden esetben csak rendkívül összetett, komoly szakmai vizsgálatot és 
azok összegzését igénylő munka végén lehet megoldani. 

Egy légi közlekedési esemény bekövetkezése esetén a nemzetközi gyakorlat és a 
jogi szabályozás szerint több, egymástól független vizsgálatot kell elvégezni. Egyrészt 
el kell végezni egy szakmai vizsgálatot. Ezt a szakmai vizsgálatot a közlekedés-
biztonsági szervezet végzi, illetve végezte. Nyilván a cél mindig az események 
körülményeinek és okainak vizsgálata és nem feltétlenül a vétkesség és a felelősség 
megállapítása. Van egy közigazgatási hatósági vizsgálat, amelyet a Légügyi Hivatal 
végez ilyen esetekben. És természetesen ezt követően esetlegesen büntetőeljárást 
lehet kezdeményezni ezen belül szabálysértési eljárást vagy fegyelmi eljárást vagy 
honvédségi belső vizsgálatot.  

A mai napon ami rendelkezésünkre áll tudásként, az a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság által befejezett vizsgálat és határozat alapján kialakított kép, egy 
helyzetjelentés, amiről szeretnék ma beszámolni a bizottságnak. Tehát egy 
helyzetjelentés, ami a mai napon egyértelműen elmondható.  

Nézzük akkor tételesen, sorban ezt a 3 esetet időrendben! A csehországi, 2015. 
május 19-én történt Gripen-baleset a 42. oldalszámú repülőgép kapcsán a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság ez év október 13-án meghozta a határozatát, amelyben 
megállapította, hogy a légi üzemeltetési utasítás előírásai szerint a földet érés után a 
légi jármű vezetőjének a hajtómű fordulatszámát a földi fordulatszámra kell 
csökkentenie. A konkrét leszállás esetén a pilóta a hajtómű 86 százalékos 
fordulatszámát a leszállás és a katapultálás között nem csökkentette le. Ezzel 
megsértette az utasítás idevonatkozó előírásait. 

A hatóság megállapította, hogy a leszállás időpontjában esett az eső, és a pilóta, 
ami nagyon fontos, a földi irányítástól más olyan információt nem kapott, amely 
alapján fel kellett volna készülnie egy esetleges átstartolásra. A hatóság 
megállapította, hogy a repülőgép-vezető a leszálláskor maximális mértékben 
üzemeltette a Gripen fékrendszerét, illetve az ebben segítséget nyújtó, a hátsó ülésen 
ülő pilóta is. A hatóság kötelezte a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnoksága parancsnokát, hogy 2015. december 31-ig dolgozzon ki egy 
intézkedést, amely szabályozza a katonai légi járművek fedélzetén megfigyelői 
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státuszban repülő személyek felelősségi körét, jogait és kötelességeit. A hatóság a 
vizsgálat során megállapította, hogy a repülőgép vezetőjének jártassága megfelelt az 
előírásoknak, és folyamatosnak volt tekinthető, tehát jogosítványa volt, folyamatosan 
volt jogosítványa: repülőgéppel a vizsgált repülést végrehajthatta. Azonban a 
jártasság csak a szimulátoron töltött idő beszámításával állapítható meg, illetve a 
hatóság szerint az eseményt megelőző hat hónapban a pilóta repülési ideje rendkívül 
alacsony volt. Közel két órát repült szimulátorral, és négy és fél órát repült Gripennel. 
Az összes repült ideje pályafutása során, hiszen egy régi pilótáról van szó, 1785 óra 32 
perc, ebből Gripenen 568 óra 34 percet repült. Ez az első eset. 

A Kecskeméten 2015. június 10-én bekövetkezett Gripen-baleset a 30-as 
oldalszámú repülőgép kapcsán a Nemzeti Közlekedési Hatóság október 12-én hozta 
meg határozatát, melyben megállapította a következőket: a légi közlekedési szabály 
megsértése a baleset vizsgálata során nem volt megállapítható. A felszállás után a 
repülőgép futóműve meghibásodott, nem nyílt ki teljes mértékben, ezért a pilóta a 
földet érés után biztonsága érdekében az előírásoknak megfelelően katapultált. A 
katapultálás során a katapultülés nem oldódott le a jobb karjáról. A vizsgálatok 
alapján a futómű-meghibásodást egy hidraulikaszelep-tömítőgyűrű nyíródása okozta. 
Ennek megfelelően a balesettel kapcsolatban a Magyar Honvédség személyi 
állományába tartozó hajózó vagy mérnökműszaki részről senkit nem terhel felelősség. 
A katapultálási folyamat lefutása során a jobb oldali karelfogó mechanizmus nem 
vágta el teljes keresztmetszetében a pilóta jobb karja és az ülés közti hevedert, aminek 
következtében az ülés nem vált el a pilótától, és sérülést okozott a pilótánál. A hatóság 
megállapította, hogy a katapultülés rendellenes működésével kapcsolatban a Magyar 
Honvédség személyi állományába tartozó hajózó vagy mérnökműszaki részről senkit 
nem terhel felelősség.  

A harmadik eset, a Jak-52-es baleset ez év június 25-én következett be 
Szolnokon. Ebben a vonatkozásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság szintén meghozta 
a maga megállapításait. A légi jármű alkalmas volt a feladatra, megfelelően fel volt 
készítve, az előírt üzem előtti és üzem közbeni ellenőrzéseket végrehajtották rajta. A 
repülőgép és minden üzemidős fő darabja, berendezése az előírások szerinti 
üzemidővel rendelkezett, valamint a baleset kezelését végző repülőtéri szolgálatok a 
szabályoknak megfelelően jártak el. A légijárműtűz kialakulását az üzemanyag égése 
okozta, az üzemanyagrendszerből egy alumíniumötvözetből készült merev falu cső 
anyagfáradása miatt keletkezett repedésén keresztül jutott ki a motortérbe, és 
meggyújtotta a repülőgép további, éghető anyagból készült alkatrészeit is. A repülés-
végrehajtás a jogszabályokban és a hatályos szakmai intézkedésekben, valamint a 
Jak-52 típusú repülőgép légi üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint történt. A 
légi jármű földi üzemeltetése, karbantartása a Magyar Honvédség repülő műszaki 
szabályzata, valamint a Jak-52 típusú kiképző repülőgép egységes műszaki 
kiszolgálási szak utasítása szerint történt. Mindezek alapján a hatóság megállapította, 
hogy a légi közlekedés és a szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó 
szabályok nem sérültek. A jogszabályokban meghatározott feltételek teljesültek, 
ennek következtében az állami légi járműben bekövetkezett légi közlekedési balesettel 
kapcsolatban személyi és szervezeti felelősség nem állapítható meg.  

Külön szükséges kiemelni, hogy a hatóságok egyik határozatában sem 
állapították meg, hogy a baleseteknek bármilyen köze lenne egymáshoz, vagy azok 
bekövetkezése rendszer szintű üzemeltetési problémára lenne visszavezethető. A 
hatóság minden esetben megállapította, hogy a repülőgépek műszaki állapota és 
kiszolgálása megfelelő volt. 

Tisztelt Bizottság! Én szeptember 10-e óta vagyok ebben a feladatkörben, és én 
magam is nagyon megdöbbentem, amikor ez a három eset megtörtént, nyilván azt 
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látjuk, hogy a világban mindenhol történnek ilyen esetek, sajnos ez mindenhol 
előfordulhat. Előfordulhat, most nem akarok géptípusokat mondani, de ha valaki 
végignéz az interneten, láthatja, hogy a F16-tól F18-on át a Jaguárig, bármilyen 
repülőgépen megtörténhetnek ilyen típusú esetek. Még a legnagyobb odafigyelés 
mellett is. Sok esetben sajnos tragikusan is végződnek ezek a balesetek, hiszen sok 
esetben pilóták életét veszi mindez el.  

Nagyon fontos, hogy milyen következtetéseket vonunk le a hatóság 
jelentéseiből, és milyen lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy még inkább 
minimalizáljuk a hibaszázalékot. A balesetek miatt - egyrészt a két Gripen 
vonatkozásában - kiesett repülőgépek átmeneti hiánya szükségessé tette a korábbi 
repülési tervek módosítását. A Magyar Honvédség légiereje erre az időszakra képes 
biztosítani a kiképzési feladatok végrehajtását, a honi és a NATO integrált 
légtérvédelmi feladatok ellátását. Szeptember 1-jétől négy hónap időtartamban a 
NATO balti légtérrendészeti feladatokat látjuk el. Szeretném elmondani, de tudják 
szerintem a híradásokból is, hogy több mint tíz alkalommal hajtottak végre 
úgynevezett elfogást, szinte naponta van riasztásuk, és eleget tesznek maradéktalanul 
ennek a feladatnak. Az elmúlt évek tapasztalatai rámutatnak, hogy 2006-ban a 
honvédség vezető szervezeteinél végrehajtott radikális átszervezések nem váltak be 
maradéktalanul, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága 
létrehozásával megszűnt a haderőnemi parancsnokságok önállósága, amely például 
szakmailag a légierő-haderőre és a légierő szakember-ellátottságának alakulása 
tekintetében kifejezetten hátrányosnak bizonyult. Az is egyértelműnek látszik, hogy a 
hazai bázison történő pilótaképzés újjászervezése elengedhetetlen a légierő 
utánpótlásának folyamatos biztosítása és a szakmai munka színvonalának emelése 
szempontjából. Ennek érdekében hoztuk létre október közepén Szolnokon a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Katonai 
Repülőintézetét, ahol a légierő igényének megfelelően évente 10-15 tisztjelöltet 
iskolázhatnak be. Emellett az intézet biztosítja a repülőcsapatok speciális képzéseket 
igénylő szakembereinek a felkészítését is. Az intézet jövőbeni fejlesztése a 
későbbiekben akár azt is lehetővé teszi, hogy a pilótaképzés jelentős volumenét hazai 
bázison valósítsuk meg.  

Ezen felül határozott szándékunk, hogy rövid időn belül a pilótaképzéshez 
szükséges alapvető eszközök egy részét rendszeresítsük, illetve európai államokkal a 
képzés területén aktív együttműködést alakítsunk ki.  

Tisztelt Bizottság! Ennyit gondoltam első körben elmondani ezzel 
kapcsolatosan. Azt szeretném elmondani, hogy a nyílt ülést azért javasoltuk, mert a 
közvéleményt is érdekli, hogy mi történt a gépek esetében, jogos az érdeklődés. 
Amennyiben olyan természetű kérdés van, akkor természetesen azt jelezzük, hogy 
érint-e minősített információt, amely esetén el lehetne rendelni, amennyiben a 
bizottság természetesen úgy dönt, a zárt ülést, de ez egy külön dolog. Nekem az a 
célom, hogy nyilvános ülésen tárgyaljunk erről, amennyire csak lehet. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Mielőtt megadom a szót, tényleg próbáljuk 

úgy feltenni a kérdést, hogy leginkább a nyilvánosságnak megfelelő kérdések 
hangozzanak el, és akkor így valóban egy nyílt ülés keretében a legnagyobb 
közérdeklődésnek eleget is tudunk tenni. Úgyhogy Vadai Ágnes képviselő asszony 
jelentkezett elsőnek. Figyeltem.  
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Kérdések, hozzászólások 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gondolatot 
még nem tudok olvasni, úgyhogy nem tudom, mit ért ez alatt elnök úr, de hát a 
legjobb tudásom szerint próbálok Gripen-ügyben kérdezni. Az, amit miniszter úr 
elmondott, abban lényegében annyi új van ahhoz képest, hogy ugye a korábbi 
miniszter is beszámolt ezekről az ügyekről, hogy immár a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság jelentéseiről számolt be. Azért egy megállapítással szeretném kezdeni. A 
2015-ös baleseteket 2006-ra és az Összhaderőnemi Parancsnokság megalakítására 
visszavezetni, amelynek egyébként akkori parancsnoka az önök jelenlegi vezérkari 
főnöke, ez azért eléggé túlzás szerintem. Őszintén szólva azt gondolom, hogy ebben az 
ügyben, mivel a légierő dolga, szerintem nemzeti ügy, teljesen felesleges arról 
beszélni, úgy indulni neki, hogy politikát kerestünk benne. Lehet, mert én is tudnék, 
de szerintem totálisan felesleges. Mert kezdhetnénk ott, hogy miért 12+2-t vásároltak 
az első Orbán-kormány idején, miért ezeket vették, miért nem költöttek 2010-től 
kezdve egyébként amikor önök kerültek kormányra, sokkal több pénzt a Magyar 
Honvédségre, mint mi. Szerintem nem ez a kérdés. 

Az a kérdés egyrészt a 3 baleset kapcsán, hogy bár ön azt állítja, hogy nyilván a 
Magyar Honvédség légiereje képes ellátni mind a hazai, mind a nemzetközi 
feladatokat, azért azt tudjuk, hogy ez kifeszített ezzel a gépmennyiséggel. Tehát 11+1, 
mert 1 az végképp kuka, ahogy ön mondta, tehát az javíthatatlanul megrongálódott, 
de az a plusz 1, ami a kecskeméti baleset volt, ott is javításra van szükség, és azért egy 
ilyen vadászrepülőgép nem olyan, hogy betoljuk és akkor fogják a villáskulcsot és 
megszerelik. Szóval annál azért komolyabb szerelésre van szükség, ráadásul a 
balesetet szenvedett pilóták esetében is azt gondolom, hogy valamiféle plusz 
kiképzésre van ilyenkor szükség, különösen az első esetén, a 42. oldalszámú gép 
esetén vagy volt gép esetén, mert ugye ön is mondta, hogy javíthatatlanul 
megrongálódott, ahol a Nemzeti Közlekedési Hatóság azt állapította meg végül is, 
hogy a pilóta – ahogy ön elmondta – hibázott, miközben a másodpilóta meg 
segítséget nyújtott, vagy aki kísérőként ott ült. Így fogalmazott ön: segítséget nyújtott 
a pilóta, aki ott ült mögötte, és hogy a Magyar Honvédséget arra kötelezte, hogy 2015. 
december 31-éig dolgozzon ki intézkedést a kísérő pilótára, miközben én úgy tudom, 
hogy a kísérőpilóta olyankor nem vehet részt.  

Tehát akkor jól értelmezem, hogy egyrészt volt egy hiba a gépet konkrétan 
vezető pilóta részéről, de akkor az is hiba volt, hogy a kísérő személy valamilyen 
módon beavatkozott? Ezt jól értem? Vagy beavatkozott egyáltalán? Mert szerintem ez 
nagyon lényeges kérdés, ha az a feladat, hogy ki kell dolgozni december 31-éig az 
intézkedést. Ön azt mondta, hogy a repülést megelőző 6 hónapban nagyon alacsony 
volt a repülési órája a pilótának, aminek – ahogy az ön elődje mondta, nem tudok 
másra hivatkozni, mint az ön elődjének idején történtek ezek a balesetek. Mit tehetek 
én arról, hogy azóta kihajították a kormányból? Ez nem az én dolgom. De az ön elődje 
mindig azt mondta, hogy Gripen-repülési órában jól állnak, a mi gonosz kormányunk 
volt az, amely sosem vásárolt rendesen repülési órát. 

Meg tudja nekem mondani akkor, hogy mi volt az oka annak, hogy a repülést 
megelőző 6 hónapban ilyen alacsony volt a repülési óraszáma a pilótának? Az volt az 
oka, hogy nem volt elegendő repülési idő vagy valami más? Mert ha nincs elegendő 
repülési idő, akkor nyilván intézkedni kell, akkor költségvetési átcsoportosításra van 
szükség. De ha valami más az oka, akkor ott is konkrét lépéseket kell tenni. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a plusz 1 gép, ami nem javíthatatlanul 
kuka, hanem meg lehet javítani, hogy az mikorra tud bekapcsolódni a magyar légierő 
tevékenységébe és mennyibe fog kerülni? És azt a plusz 1-et, ami aztán teljes 
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mértékben kiesett, hogyan lehet pótolni? Ahol az látszik azoknál az eseményeknél – 
és volt korábban, tehát ön csak azokról az eseményekről számolt be, ahol konkrét légi 
esemény történt, de ugye, tudjuk, hogy Kassán is volt egy probléma a Gripennel; 
fölvették-e a kapcsolatot a svédekkel? Ez nagyon-nagyon fontos, ha a hevedert nem 
vágja el ez a kar, akkor lehet, hogy ez konstrukciós hiba. És akkor nyilván a felelősség 
ügye, akár az anyagi felelősség ügye egészen máshogy alakul. Volt erről egyébként 
szó, korábban cikkeztek is, hogy ezeknél a katapultüléseknél lehetséges ilyen 
konstrukciós hiba. Megtörtént-e valamennyi Gripen áttekintése, vizsgálata ebben a 
tekintetben; és ha szükséges, akár a cseréje.  

Azt szeretném még ezentúl megkérdezni, hogy mikor áll vissza a 12+2? Mert 
szerintem így is kevés, a 12+2 is kevés, de a 11+1 – jelen pillanatban mondhatjuk, 
hogy 11+1, ebből 4 a Baltikumban. Az mind együléses? (Dr. Simicskó István: Igen.) 
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor itthon van 7+1, az már azért feszes. Aki foglalkozik 
repüléssel – a kollégáik, akik foglalkoznak, tudják, hogy ez feszes. Mert ez nem azt 
jelenti, hogy mind a 7 tud egyszerre repülni. Plusz: pilóta. Ahol szintén hiába van – 
hasamra ütök – 20 pilótánk, az nem azt jelenti, hogy mind a 20 egyszerre tud repülni, 
meg különböző kiképzéseken vannak. Szóval hogy állunk akkor repülőgép és 
állomány tekintetében? Hány százalékos az a személyi és tárgyi feltétel, ami 
rendelkezésre áll? 

És akkor mi történik a Gripenen túli gépparkkal? Teljesen mindegy, hogy mit 
gondolunk politikailag. A Magyar Honvédség légierejében szükség van változtatásra. 
És oda beruházásokat kell eszközölni. Tudom, hogy a szárazföld ettől megint ki lesz 
akadva, mert tudom, de nem tudunk mit csinálni. 11+1 vadászgép kevés, emellé a 
Magyar Honvédség szállítógéprepülő-problémával küzd, és akkor még nem 
beszéltünk a helikopterproblémáról. Tehát sorra fognak jönni azok a problémák.  

Ha a legmodernebb eszközöknél – és a Gripen a magyar légierő legmodernebb 
eszköze – szembesülünk, és én sem gondoltam, hogy összefüggés lenne a 
repülőesemények között, de azért valami mégiscsak van, ha egymás után sorra jöttek 
ezek a balesetek. Ha a 2-3 darab a legmodernebb eszközök közül érintett, akkor 
előbb-utóbb szembesülni fogunk azzal, hogy egyébként az üzemidejük vége felé járó 
gépeinkkel előbb-utóbb nagy probléma történik.  

Éppen ezért kérdezem a miniszter urat – és ez már ettől független -, hogy az 
olyan típusú repülőesemények elkerülése érdekében milyen lépéseket tesz a tárca. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdéseket, képviselő asszony. Államtitkári múltjából 

látszik, hogy teljes részletességgel képben van. De ugyanilyen képben szokott lenni 
Demeter Márta is, övé a szó! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak 

a tájékoztatást. Mindenekelőtt a legelső kérdésem az lenne, hogy a pilóták állapotáról 
mit lehet tudni, mert említette, hogy életben vannak szerencsére, de ha bővebben 
lehetne tudni, hogy milyen az állapotuk, a jövőben repülhetnek-e vagy nem. Nyilván 
ezúton is jobbulást kívánunk nekik. 

Említette a vizsgálatok szerteágazó voltát. Nyilván több fajta vizsgálatról 
beszélünk. Itt konkrétan a közlekedési hatósági vizsgálatról volt szó. Ezek mellett 
gondolom én, hogy egy nemzetközi vizsgálat is folyik, illetve azt is, hogy van egy 
légügyi hivatali vizsgálat, amit említett, és ne felejtsük el, hogy Kun Szabó István 
helyettes államtitkár urat itt üdvözölhetjük, hogy ő vezette azt a vizsgálóbizottságot, 
ami a Honvédelmi Minisztériumon belül felállt. 
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Remélem azt, hogy picit tágabb értelemben és a környezetét is vizsgálta 
ezeknek a repülőeseményeknek. Ha majd erről a vizsgálatról is hallhatnánk, azt 
nagyon köszönöm. Hovatovább, ha betekinthetnénk abba a vizsgálati anyagba, ami 
készült, az meg mindenféleképpen; nyilván megvan ennek a megfelelő formája. Akár 
a bizottsági titkárságon keresztül vagy más formában ezt meg tudjuk tenni. (Az elnök 
közbeszól.) 

Ami konkrét kérdésem lenne, hogy a HM-en belül felállt vizsgálóbizottság 
munkájába végül külső szakértő bevonásra került-e, hiszen úgy tudom, hogy – 
egyébként írásbeli válaszban azt a választ kaptam, hogy erre lett volna mód, azt még 
nem tudni, hogy végül ez megtörtént-e. A kérdésem az, hogy bár említette a miniszter 
úr, hogy nem fedezhető fel összefüggés az események között, és elvileg semmilyen 
rendszerhibát nem tárt fel az a vizsgálat, amit ön ugye említett, ez a közlekedési 
hatósági, mégis azt gondolom, hogy szó nélkül nem lehet elmenni - és mondom ezt 
úgy, hogy azt gondolom, hogy mindannyian azért ülünk itt ebben a bizottságban, 
mert szívügyünk a téma, és rendkívül fontosnak tartjuk mind a légierő helyzetét, 
mind pedig a Magyar Honvédség helyzetét - az óriási forráselvonások mellett. Hiszen 
tudjuk azt, hogy sajnos az elmúlt öt évben összességében több mint 250 milliárd 
forinttal jutott kevesebb a Magyar Honvédség finanszírozására és így magára a 
működőképességre is. Miniszter úr említette a balti légtérvédelmet, ez rendkívül 
támogatható, tehát minden ilyen jellegű tevékenységet és vállalást mi támogatunk, 
emellett a szlovén légtérvédelem is, légtérrendészeti feladatok ellátása is zajlik, 
úgyhogy azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos vállalások. Amennyit írásbeli 
kérdések és egyebek alapján látok, az a törekvése látszik a honvédelmi tárcának, hogy 
ezekre a feladatokra igyekszik maradéktalanul forrást biztosítani, ha ehhez 
valamilyen képesség szükséges, akkor azt igyekszik megteremteni, de emellett nem 
engedhető meg, hogy a hazai feladatellátás és az itthoni működés csupán csak 
vegetáljon. 

Tehát azt mondom, hogy szükség van ezekre a nemzetközi feladatokra, nyilván 
ez az állomány szempontjából, nemzetközi kapcsolatok miatt, tehát minden 
szempontból nagyon jó, viszont sokkal markánsabb hazai finanszírozás szükséges.  

Felmerül ugye a személyi állomány helyzete. Tény, hogy illetményfejlesztésről 
beszélhetünk ebben az évben, és úgy néz ki, hogy ez biztosított lesz a jövő évre is, 
viszont természetes, hogy ez egy eleme a megfelelő működésnek, hiszen ugye lehetett 
azt hallani, hogy pilóták, műszaki állomány kiválik úgymond az állományból, és 
máshol keres megfelelőbb munkahelyet magának, amiből el tudja tartani a családját. 
Azt látom, hogy van törekvés ennek a megfékezésére, de az is igaz, hogy maguk a 
körülmények, akár a repült órák száma is hozzájárul ahhoz, hogy az állomány 
megmaradjon, tehát nem pusztán az illetményfejlesztés. Tehát mindenképpen az 
illetményfejlesztésen felül a tényleges érdemi működésre, több gyakorlatnak a 
finanszírozására van szükség. 

Nekem is kérdésem lenne, hogy a két gép pótlása hogy történik. Egy ezek 
szerint kiesett teljesen, és amit képviselőtársam is kérdezett, hogy a másik géppel 
mikorra lehet számolni.  

A képességek kialakítása. Itt volt egy levegő-föld képesség, illetve éjjellátó 
képesség. Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan áll jelenleg.  

Milyen konzekvenciái lesznek ezeknek az eseményeknek? Minden évben 
megrendezésre kerülnek repülésbiztonsági konferenciák, és lehetett hallani olyan 
hangokat, hogy az elmúlt években repülésbiztonsági konferenciákon több jelzés is 
érkezhetett arra, hogy milyen változtatások lennének szükségesek a légierő berkein 
belül, mind szakmai, mind finanszírozási szempontból. Ezeket figyelembe véve 
történtek-e ezek az események? Ezeknek a repülésbiztonsági konferenciáknak a 
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tapasztalatait sikerült-e beépíteni a napi működésbe, és úgy történtek az események 
vagy pedig nem? Illetve ezeket követően, a vizsgálatok lezárultát követően milyen 
repülésbiztonsági intézkedésekre lehet számítani azon kívül, amit konkrétan 
miniszter úr említett, hogy ugye, december 31-ig szükséges megtenni? 

Még két kérdésem maradt, és akkor befejezem. Itthon hány fős műszaki 
állomány látja most el a feladatokat a Gripenekkel kapcsolatban? Hiszen ugye nagyon 
sokan részt vesznek a balti légtérvédelmi feladatokban. Kérdésem az, hogy 
kihasználják-e maximálisan a lehető repülési időt, tehát van-e megfelelő finanszírozás 
arra, hogy ezt üzemanyaggal is lehessen bírni. És a Jak-52-esekhez kapcsolódva még 
lenne kérdésem, hogy lehetett olvasni arról, hogy esetleg felújításra kerülnek ezek a 
gépek. Van-e erre terv? Mikor történne meg? Biztos, hogy ez a szükséges vagy 
lehetséges megoldás, vagy esetleg más típusban kellene gondolkodni? Illetve, ha lesz 
felújítás, akkor valamilyen közbeszerzésre, bármire lehet-e számítani, és mennyit 
szánnának rá? Úgyhogy nagyjából ennyi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kónya Péter képviselőtársam! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselőtársaim elég 

részletesen belementek a dolgokba, úgyhogy nem túl sok kérdés maradt számomra. 
Mindenképpen engem is érdekelne, hogy vizsgálták-e azt, hogy esetleg a katapultülés 
típushibás lehetett-e. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés.  

Amit szeretnék megtudni, mint kiderült, azért van különbség a csehországi és a 
kecskeméti baleset között, hiszen az egyiknél úgy tűnik, hogy emberi mulasztás 
történt, míg a másiknál műszaki hiba okozta a balesetet, kimutathatóan. Érdekelne 
az, hogy milyen szerződés van a svédekkel e tekintetben. Tehát, hogy van-e esély arra, 
hogy például a műszaki hiba okozta sérülés kárát, illetve következményeit valamilyen 
módon a gyártó térítse meg, illetve pótolja a gépet vagy legalábbis a javítás költségeit? 
Az nyilvánvalónak tűnik számomra, hogy ahol valószínűleg emberi mulasztás történt, 
ott a svédek kártérítési felelőssége nem állapítható meg, és valószínűleg nem is fogják 
fizetni és pótolni ezt a gépet. Miközben itt egy oktató, kétüléses gépről van szó, tehát 
ennek a pótlása, azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges, hiszen ennek a hiánya 
beláthatatlan következményekkel is járhat. Nyilván az érdekelne, hogy van-e erre 
költségvetési keret, illetve tervezték-e ezt, hiszen az biztos, hogy ezt a magyar 
államnak kell fizetnie. És ha már itt tartunk, akkor megkérdezném, én nem 
forszíroznám, de nyilvánvaló, hogy a szolgálati törvény meghatározza azt ilyen 
esetben, ha emberi mulasztás történik, a kártérítési felelősséget a katonáknak, hogy 
ez mit jelent ebben az esetben.  

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdéseket. Miniszter úr!  
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Néhány 

kérdésre én is megpróbálok válaszolni, de nyilván majd a tábornok urak bővebben.  
A katapultülések átvizsgálása azonnal megtörtént, legalábbis engem erről 

tájékoztattak. Szándékunk van természetesen a két gép pótlására. Nincs még 
pontosan, ahogy Kónya Péter mondta, megállapítva a felelősség egyértelműen. 
Legalábbis nyilván még folytatunk többoldalú vizsgálatot, a csehek és a svédek is 
folytatnak. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy optimális esetben mi ezt a védelmi 
költségvetésből megpróbáljuk állni. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz ennek az 
eredménye, de törekszünk arra, hogy ezt pótoljuk, mert valóban szükségünk van erre 
a két gépre. 
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Valóban így van, ahogy Vadai képviselő asszony mondta, egyet tudok érteni 
önnel, hogy feszes a harci repülőgépeink kihasználtsága. Feladat van bőven, tehát 
nem unatkoznak a pilóták. Valóban feszes. 31 vadászpilótánk van jelenleg egyébként. 
Én, ha jól emlékszem, még a ’90-es évek elején három harci repülő ezredünk volt, 
tehát most hadd ne soroljam végig, hogy min ment keresztül a légierő is. Ettől 
függetlenül azt látom, hogy még a közepes hatalmak is egyértelműen azt mondják, 
hogy a modern hadviselés központja a levegő és az űr felé tolódik el, ezért figyelnünk 
kell erre a feladatkörre, a fél balkáni térségben nincsen légierő, tehát nem 
rendelkeznek légierővel országok. Ez egy fontos képesség, hogy nekünk legyen. Ebben 
szerintem valamennyi elődünk kormányzati szerepkörben meghozta azokat a 
döntéseket, hogy ez legyen, és ez egy fontos képessége a Magyar Honvédségnek.  

Egyetértek Demeter Mártával, ezt nagyon helyesen látja, azt hiszem, mindenki, 
aki egy kicsit is elkötelezett, és szívén viseli a honvédség sorsát, az látja, hogy 
gyakorlatilag a nemzetközi feladatvállalást igen magas szinten meg tudják oldani a 
katonáink, nagy áldozat ez egyébként, mert alapvetően ez folyamatosan minimum 
háromezer embert leköt, tehát ezer nagyjából kint van külföldön, ezer pihen, és ezer 
meg felkészül. De szerintem ez szükséges és fontos. Azon belül is, mondjuk az új 
képességünk, ez a különleges műveleti képesség, szerintem ez színvonalas. Tehát ez 
egy nagyon jó kiegészítő vagy hát fontos képessége a Magyar Honvédségnek, és a 
légierőben nyilván az új gépek okán ez is egy nagyon fontos képesség.  

Van mit tenni a többi, nem említett területen, de itt is egyébként. A helyzet így 
van. A védelmi költségvetésre vonatkozóan hozott a kormány egy döntést, hogy 
évente 0,1 százalékkal növeli GDP-arányosan a védelmi költségvetést. Ez egy fontos 
döntés, ez egy picit növeli a mozgásterét a védelmi szektornak. Szeretnénk ezt 
ésszerűen és normálisan fölhasználni, a Magyar Honvédség fejlesztésében alkalmazni 
ezeket a forrásokat.  

A belső vizsgálatról majd, amit Demeter Márta képviselő asszony kérdezett, 
Kun Szabó István tábornok úr ad tájékoztatást. Üzemeltetési rendszerhiba nem volt, 
döntőn erre terjed ki a megállapítás. A konzekvenciákat nagyon fontos levonni, hiszen 
ebből kéne okulni, hogy miért történtek. Nem mondom, hogy végignéztem, nem 
akarom idézni, csak egy-két mondatot hadd mondjak!  

Csak 2015-ben január 16-án egy F16-os lezuhant Spanyolországban. ’15 
október 21-én egy F18-as Angliában, az Egyesült Államok légierejének egyik gépe, 
ahol a pilóta életét vesztette. ’14 júniusában Harry-R gép zuhant le, ’15 június 11-én az 
Egyesült Államok vadászgépe zuhant le Németországban. ’15 június 16-án lezuhant 
egy vadászgép Indiában; egy Jaguár típusú francia vadászgép. Tehát rengeteg ilyen 
eset történik sajnos. Ez egy veszélyes üzem. 

Nekünk arra kell törekednünk, hogy valóban rendszerhiba ne legyen, valóban a 
pilóták kapják meg a megfelelő felkészítést, és az a kiszolgáló személyzet, aki a 
műszaki munkát végzi, aki a földön dolgozik, azok is minden támogatást 
megkapjanak ahhoz, hogy minél precízebb és szakszerűbb munkát végezzenek a 
repülőink, a pilótáink biztonsága érdekében.  

A konzekvenciákat szeretnénk úgy felhasználni - néhány változtatásra már 
utaltam, a hazai pilótaképzés fontosságára. Vannak szerintem kevésbé előnyös 
szerződések, most ezekbe ne menjünk bele. Ezek régre vezetnek vissza. Tehát 
mindegy, most ezt ne részletezzük. 

A Jak-52-esek vonatkozásában: ezen is el kell gondolkodnunk, hogy 30-40 
éves gépeket érdemes-e még a rendszerben tartani és működtetni. A pilótáknak 
megvan a maguk fokozati szintje, hogy hogyan alakítják a képzési rendszert. Ezek a 
kis gépek, a Jak-52-esek alkalmasak arra, hogy viszonylag alacsony sebességgel, 
alacsony magassággal, tehát nem túl magasan és alacsony sebességgel tudjanak 
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szállni, bizonyos manővereket tudjanak gyakorolni, aztán hangsebesség alatt, fölött 
tudjanak komoly gépekkel ezt követően repülni.  

Valóban erre tervezett a tárca, ha jól emlékszem, 168 millió forintot, ezeknek a 
felújítására. Ez most újragondolás alatt van, maradjunk egyelőre ennyiben. Én jobban 
örülnék annak, ha tudnánk korszerűbb, újabb gyakorló, a pilóták képzését segítő 
gépeket - akár csak néhányat is - beszerezni. Meglátjuk, hogy hogyan alakul ez az 
elkövetkező időszakban. 

Az anyagi lehetőségeinket tekintve - nyilván a költségvetésen belüli 
mozgásterünk van meg - szükségünk van a helikopterképességre. Ez a 
Miniszterelnökség hatáskörében van. Mi szakmailag és az ország biztonsága 
szempontjából kifejezetten indokoltnak tartjuk a helikopterképesség fejlesztését. Ez is 
a jövő fontos feladatai közé tartozik.  

Demeter képviselő asszony elég sok kérdést is tett föl erre vonatkozóan, 
úgyhogy nekem is vannak kérdéseim egyébként, de nyilván ezt házon belül szoktam 
megfogalmazni. No, a svédekkel a szerződésre vonatkozóan majd a tábornok urak 
adnak erre vonatkozóan információt, tájékoztatást. Nyilván mi nem szeretnénk 
senkire sem tolni a felelősséget. Mindenkinek érdemes levonni az esetekből a 
tanulságokat. 

Szerintem ez egy közös érdek, senkinek sem érdeke, hogy gépek essenek le, 
hanem az az érdeke mindenkinek ebben a folyamatban, hogy jól működjenek és az 
országaink biztonságát szolgálják a harci repülőgépek, és természetesen a pilótáink 
életéről és körülményeiről is szó van. Átadnám a szót vezérezredes úrnak első körben, 
ha lehet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Dr. Benkő Tibor kiegészítése 

DR. BENKŐ TIBOR vezérkari főnök: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először is nem szeretnék személyeskedni, mert távol álljon tőlem, 
de Vadai képviselő asszony megint megszólított, pedig próbálok udvarias, intelligens 
lenni, de valami mindig van. 2006-ban nem voltam összhaderőnemi parancsnok, 
szárazföldi parancsnokhelyettesi beosztásban voltam. (Dr. Vadai Ágnes: De volt.) 

A következőkben, persze, persze, 2009-től tehát voltam, ez így igaz, sőt 
szakaszparancsnok is voltam. (Derültség. - Dr. Vadai Ágnes: De volt ÖHP-
parancsnok is.) Persze, így van. De tényleg csak jóindulatúan mondom, semmi 
másból. (Dr. Vadai Ágnes: Én is csak jóindulatból mondom.)  

Tévedés van ebben a témában. Én úgy emlékszem, hogy azt említette. Azért 
írtam fel. (Dr. Vadai Ágnes: azt mondtam, hogy ön összhaderőnemi parancsnok 
volt.) Így van. Voltam 2009-ben. (Közbeszólások.) Ezt csak azért említettem, hogy… 
(Zaj.) 

A következő. A másik fogalmat szeretném pontosítani. Nem volt másodpilóta, 
megfigyelő volt, megfigyelői státusban, és a hatóság azért hozta ezt a határozatot, 
hogy vizsgáljuk meg, mert mint megfigyelő státusban utazónak egyébként kiváló 
pilóta, mert rendkívül sok óraszámmal bírt, hogy miért nem avatkozott bele? Azért, 
mert nem avatkozhat bele, mert megfigyelő. Erről szól a határozat, hogy ezt kell 
pontosítani. 

Ha valaki ilyen tapasztalattal rendelkezik, akkor mikor veheti át vagy hogy nem 
veheti át annak a gépnek a vezetését, irányítását? Nem volt kevés a repóra. 
Összességében azt mondom, hogy természetesen minden pilóta szeretne többet 
repülni. Az adott repülőgép-vezetőnek akkor azért volt kevés a repórája, mert előtte 
Rómában volt tanfolyamon, egy 6 hónapos tanfolyamon, majd volt egészségügyi 
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szabadságon is hosszabb időn keresztül, ezért neki abban az évben megcsinálták a 
visszaállító, a rendszerbe állító felkészülését, ott alkalmasnak bizonyult, és kezdte 
tovább felépíteni a repülési óraszámait. 

De mint ahogy a miniszter úr szólt róla, rendkívül sok gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező ember volt. Ő akart menni. 

Mikorra kerülnek vissza a rendszerbe ezek a gépek? Az egyik, ami 
megsemmisült, úgy semmisült meg és ez nem katonaszakmai kérdés, hanem sokkal 
inkább gazdasági kérdés. Ön ismeri a Gripen-szerződés tartalmát. Hogy ezekből, 
pontosan ebből a gépből, ami Čáslavban nagyon súlyosan sérült, abból különböző 
elemek kinyerhetőek. Nyilván ez a bekerülési költséget majd a tárgyalások folytán 
befolyásolja. 

A másik, ami Kecskeméten sérült meg és azt mondjuk, hogy az kimondottan 
műszaki hiba és a svédek is beismerik és a katapultülés amely nem svéd, hanem brit, 
de ezek kérdése mind-mind nyilvánvalóan majd a helyreállítási költséget fogja 
befolyásolni. Ott nem tart egyelőre a tárca, hogy ezekben a tárgyalásokban ilyen 
mélységű megállapodásra jutottunk volna, viszont az elgondolás az és a svéd fél is azt 
mondta, hogy elképzelhető, hogy a jövő év második felére tudja biztosítani mindkét 
gép pótlását. (Dr. Vadai Ágnes: ’16. második fele?) Igen.  

Ezzel nyilván választ adtam arra a kérdésre is, amit ön említett, képviselő 
asszony. Ha a katapultülésnél ez a penge nem vágja el a hevedert, akkor az nyilván 
műszaki probléma. És minden ülés bevizsgálásra került. A többi ülésnél nem találtak 
ilyen problémát, minden egyes repülőgép katapultülését bevizsgálták, ennél az egy 
gépnél fordult elő. Az nem zárja ki, amiről ön is beszélt, hogy ennél a típusú 
katapultülésnél máshol, más gépeken korábban is voltak problémák. De be vannak 
vizsgálva magyar gépeknél, és nem találtak rendellenességet.  

Demeter képviselő asszony kérdésére: Meg kell mondanom, hogy erre csak 
általánosságban tudok ilyen formában választ adni, mert ezek minősített 
információkat foglalnak magukban. De általánosságban, ha ön elfogadja, akkor a 
következőt tudom mondani. Levegő-föld képesség vagy az éjjel látó képesség 
vonatkozásában, ugye ez a CAS-képességnek szerves részét képezi, a CAS-képesség 
felajánlása elsősorban a visegrádi négyek együttműködés keretében valósul meg, és 
amire ön céloz, hogy a korábbi miniszter elmondta, hogy milyen ütemezéssel 
kerülnek ezek végrehajtásra, beszerzésre, abban van, a beszerzésben van bizonyos 
csúszás, de a feladatot nem hátráltatja, nem befolyásolja, a katonaállomány 
felkészítését is a meghatározott időre biztosítja.  

A repbiztonsági konferenciával kapcsolatosan, a miniszter úr többek között 
épp erre utalt, de már nem nagyon merem mondani a 2006-os dolgot, hogy a 
repbiztonsági konferencián, amik elhangzanak és annak szakmai alapja is adott, azok 
természetesen figyelembe vételre kerülnek és beépítésre a rendszerbe. Konferenciáról 
van szó, tehát sokszor nem szakemberek nyilatkoznak kérdésekben. Tehát elég széles 
a tárháza annak, hogy ki hogyan ítéli meg a különböző dolgokat, de a szakmai 
kérdéseket természetesen, hiszen azért tartjuk ezeket a konferenciákat, hogy 
figyelembe vegyük, mert különben akkor nem kellene konferenciát tartani, ha nem 
lennénk rá kíváncsiak.  

Hány fő műszaki állomány tartózkodik kint? Ez megint olyan kérdés, hogyha 
azt mondom, hogy az állomány fele van kint, akkor tessék elfogadni, hogy a fele kint 
van, a másik fele itthon van. De számszakilag én ezt nem tudom így elmondani.  

Kónya Péter képviselő úrnak: én azért nem így fogalmaznék, hogy a caslavi 
katasztrófát vagy a repülőeseményt emberi mulasztás okozta. A hatóság kimondja, 
hogy az ő megállapítása szerint ez történt. Nem az ő dolga és a felelőssége 
megállapítani, hanem ennek más eljárásmódja van. Büntetőfeljelentés, ügyészség és a 
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többi, ahol majd kijelentik, hogy valóban emberi mulasztás okozta, figyelembe véve 
mindazokat a körülményeket, amelyek előidézték azt, hogy ő mulasztást követett el. 
Mert ennyit mond egyelőre a határozat. Hogy mibe került, nem térnék vissza rá, 
említettem. A kártérítési felelősség ugyanúgy arra vonatkozik, hogy majd az 
ügyészség hogyan dönt, milyen mértékben találja vétkesnek az illetőt, attól függ 
természetesen a kártérítés összege és mértéke.  

A pilóták állapotáról, igen a caslavi balesetnél senki nem sérült meg, se a 
repülőgép-vezető, se a megfigyelő státusban utazó pilóta. A kecskeméti - szándékosan 
nem említek neveket - repülőgép-vezető állapota rendben van, gerincét nem kellett 
műteni, térdműtéten esett át. Jövő januárban fog átesni a reporvosi vizsgálaton, az 
határozza meg, hogy mikor tud visszatérni ebbe a beosztásba, a jelenlegi állapota 
szerint az orvosok azt mondják, hogy lehet, hogy még korábban tud majd repülni, 
mint ahogy azt feltételezték.  

A Jak-52-es gép pilótája a balesetet követően, bár saját lábán jött ki a gépből, 
és minden rendben volt, égési sérülés, láthatjuk, Bukarestben mi történik, volt egy 
kritikus időszak nála a kórházban, de azóta otthon van, lábadozik, tehát egyre inkább 
azt lehet mondani, hogy felépül.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Csak hadd mondjam, elnézést, 

ő volt az a pilóta, aki ott ült bent, égett a gép, és levezette a gépet. Ez hihetetlen 
helytállás.  

 
DR. BENKŐ TIBOR vezérkari főnök: Úgyhogy ennyit tudok a sérültek 

állapotáról.  
 
ELNÖK: Köszönjük a válaszokat. Még egy rövid kérdésre Vadai képviselő 

asszonynak megadom a szót, mert tudjuk, hogy miniszter úréknak egy következő 
bizottsági ülésre kell menniük. De képviselő asszonyé a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én csak a költségvetéssel kapcsolatosan, mert 

azért a miniszter úr itt azt mondta, hogy a két gépet is a védelmi… optimális esetben 
lenne száz gépünk meg annyi költségvetésünk. Azt mondom, hogy ez az optimális, és 
ez még mindig messze van a kívánatostól. Mert ugye védelmi költségvetésből pótolná 
a Magyar Honvédség nyilván a jövő év második felére vagy valahogy a gépet. 
Miniszter úr említette, hogy a kormány döntött arról, hogy évről évre 0,1 százalékkal 
megemeli a honvédelmi költségvetést. Erről is szeretnék kérdezni, hogy a 
fizetésemelések, tehát a juttatási rendszer átalakítása és fejlesztése nem viszi most el 
ezt a 0,1 százalékos emelést? Vagy ez a fölött van, és abból haditechnikai fejlesztést 
lehet végrehajtani?  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Ez utóbbi nekem jobban 

tetszene, de egy jelentős része valóban … mintegy 50 milliárd forintos összeggel nő a 
jövő évi védelmi költségvetés, amennyire én átnéztem a költségvetést, és nyilván 
ennek jelentős  része megy az illetményfejlesztésre. Ezt meg kellett tennünk, hiszen 
10-12 éve nem volt illetményfejlesztés, és megérdemlik a katonák, hogy végre 
eljussunk ide. Átlagosan egy 30 százalékos, aztán évről évre 5-5-5 százalékos emelés 
lesz. Én csak arra utaltam, hogy amennyiben itt lezárulnak a vizsgálatok, az a 
szándékunk, hogy pótoljuk a két gépet, nem lehet, valóban, ahogy ön is mondta, így is 
feszített a hatásköre, feladatköre a légierőnek a harci gépeinket illetően, tehát ezt 
pótolnunk kell. Ennek a fizetési ütemezése, nyilván hasonlóan, ahogy a szerződés 
szól, 2026-ra tudjuk majd teljes mértékben kifizetni. Én csak azt tudom elképzelni, 
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hogy valamilyen hasonló módon ezt a két gépet, amennyiben úgy alakul, egyfajta 
fokozatos és folyamatos fizetés lesz, egyből ez olyan mértékben terhelné meg a 
védelmi költségvetést valóban, ami nehézségeket okozna. De erre törekszünk, hogy 
próbáljuk megoldani, amennyire lehet, amit lehet. Egy helikopterfejlesztési 
képességet több tucatnyi gép vásárlása esetén nem tudunk megoldani ebből a 
költségvetésből, szerintem ezt mindenki látja, tudja. Tehát ez reményeink szerint más 
forrásokból fog majd segítségképpen megjelenni. Jó? Tehát erre törekszünk, itt még 
nincsenek konkrétumok, de ez az elképzelésünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük a válaszokat, kérem, hogy 

jóváhagyólag fogadjuk el. (Szavazás.) Jóváhagyólag elfogadtuk. Tartózkodott-e 
valaki?  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Azt gondolom, hogy ebben az ügyben, ahol 

bizonyos kérdések nem kerültek megválaszolásra, mert csak nyílt ülés van, és zárt 
ülés keretében kellett volna néhány kérdésre választ kapnunk. Szerintem nem lehet 
teljes körűen dönteni arról, hogy elfogadjuk-e ezt. És annyit szeretnék kérni, hogyha 
arra van lehetőség, hogy azokban a kérdésekben, amelyek nem nyilvánosak, hanem 
minősített adatnak minősülnek, akár úgy is, hogy a tárcánál lehessen azokra a 
kérdésekre válaszolni.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! (Dr. Simicskó István: Meg tudjuk 

oldani.) Változatlanul fenntartom, hogy jóváhagyólag, mert a kérdésekre a megfelelő 
válaszokat megkaptuk, a miniszter úr és a vezérkari főnök úr, államtitkár úr, helyettes 
államtitkár úr mondták azt, hogy amikre most így nem tudnak válaszolni, állnak 
rendelkezésre. Tehát ezért tudom azt mondani, hogy a mai napirendi pontnak 
megfelelően a válaszokat megkaptuk, éppen ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
jóváhagyólag fogadjuk el, amik a beszámolóban elhangzottak. (Szavazás.) 6 igen, 1 
nem. Köszönöm szépen.  

Köszönjük szépen, és várjuk visszamenőleg is a miniszter urat és csapatát, 
mert ugye az utóbbi időben egyre több alkalommal volt, amikor erre nem került sor, 
úgyhogy szeretettel várjuk önöket itt. Öt perc szünetet kérnek a képviselőtársaim, 
úgyhogy öt perc szünetet tartunk.  

(Szünet: 10.50 - 10.54) 
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. Törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6979. 
szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági ülésünket, a 3. napirendi 
pontunk tárgyalására kerül sor: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló, T/6979. számú törvényjavaslat részletes vitájára. A 
részletes vitát kijelölt bizottságként a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytatjuk 
le. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő részéről Zsinka András helyettes államtitkár 
urat, Kovácsné dr. Szekér Enikőt. 

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem államtitkár urat, kíván-e nyilatkozni a 
részletes vita ezen szakaszában.  
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ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Annyit 

szeretnék tisztelettel jelenteni, hogy ötpárti egyeztetésen ezt a joganyagot két 
ütemben is megtárgyaltuk, és tisztelettel várjuk a bizottság véleményét.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az általános vitában is többször elhangzott az, hogy 

valóban a Belügyminisztérium ebből rendszert csinál, hogy ötpárti egyeztetést folytat. 
Tisztelt Bizottság! A vita ezen szakaszát lezárom, hogy a bizottsági 

jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a T/6979. számú törvényjavaslat valamennyi 
rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Kérdezem, ki ért ezzel egyet. 
(Szavazás.) Egyhangú szavazással elfogadtuk. 

Megnyitom a részletes vita 2. szakaszát, a benyújtott módosító javaslatok 
értékelését és az arról való állásfoglalást. A kiosztott háttéranyagból fogunk dolgozni. 
Először a kormány álláspontját fogom kérdezni, majd szavazunk. Javaslom, hogy az 
összefoglaló pontokról együtt szavazzunk! 

Elsőként kérdezem az államtitkár urat, hogy jelen esetben a kormány, illetve a 
tárca álláspontját fogja-e közölni. 

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca 

álláspontját közlöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 1. pontjában dr. 

Harangozó Tamás képviselőtársunk módosításáról döntünk, amely pont összefügg a 
22. ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját ezen esetben.  

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot: Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem támogatja. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 
Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 2. pontja következik, amelyben dr. Vas Imre 

képviselő úr javaslatáról szavazunk. Ezért kérdezem a tárca álláspontját: támogatja-
e? 

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Hat igennel 

támogattuk a Vas Imre módosító javaslatát. 
Megyünk tovább. A következőben szintén Vas Imre képviselőtársunk a 14. § 

módosítását javasolja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Öt 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta.  

Következik a 4. számú javaslat, Harangozó Tamás javaslata. (Demeter Márta 
szólásra jelentkezik.) Szavazás közben nem. (Demeter Márta: Nincs hozzászólási 
lehetőség? - Kónya Péter: Eddig így tárgyaltuk. A beterjesztőknek van lehetőségük.) 
Én úgy látom, hogy Harangozó Tamás a beterjesztő. Amikor Kónya Péterhez fogunk 
érni, bizonyára meg fogom kérdezni. Megbeszéltük, de mondom, ha itt látom, hogy 
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Demeter Márta, akkor egész biztos. Azért mondtam előre, hogy ha Kónya Péterhez 
fogok érni, biztos, hogy meg fogom adni a szót, de itt nem látom, de mint ahogy a 
bizottságban Demeter Mártának mindig megadjuk a szót, most is megadjuk a szót, 
parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy mondattal 

szeretném ezt indokolni. Azzal, hogy az elrendelhető túlszolgálat és készenlét 
maximális időtartamát és tartalmát tovább növeljük, nem tudunk egyetérteni, hiszen 
már most is a jelenleg hatályos Hszt. rendkívül magasan állapítja meg az elrendelhető 
túlszolgálat mértékét, ezért javasoljuk, hogy ez ne változzon.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Gyakorlatilag 

jelentős változás nem történik. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szabály 
szerint 350 óra plusz önként vállalással további 60 órát lehet vállalni a dolgozóknak, 
ez 410 órás túlmunkát jelent, a javaslat pedig arról szól, hogy 416 órára növelnénk, 
ami az európai uniós irányelvek szerint a maximális lehetőség, tehát jogszabályon 
belül vagyunk.  

 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Köszönöm szépen. Kérdezem a 

bizottságot, hogy ki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat nem támogató szavazattal nem támogatja a bizottság.  

A következő pontban Kónya Péter képviselőtársunk a 16. § (1) bekezdésének 
módosítását javasolja. Természetesen Kónya Péter úré a szó.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elég furcsa, amire a 

helyettes államtitkár úr hivatkozik, hogy eddig volt 350 óra és 60 óra önkéntes volt és 
ezt most kötelezővé teszik, és azt mondják, hogy ez egyébként nem jelentős változás. 
Azért óriási különbség van a kötelező, elrendelhető vagy az önként vállalt túlszolgálat 
között. Itt is mint ahogy a következő napirendi pontnál, nyilvánvaló, hogy a 
migránsválsággal összefüggésben van valamiféle szükség egy újabb módosításra, 
hiszen ha nem jött volna be a migránsválság okozta létszámhiányos probléma, akkor 
nyilván a tárca korábbi megszavazott javaslata, hiszen erről gyakorlatilag szavaztunk 
ez év áprilisában, tehát akkor nem lett volna szükség változtatásra, ha nem ez 
indokolná. 

A probléma, az alapvető probléma az, és azt kérném a tárca képviselőjétől, 
hogy indokolja már meg, hogy miért akarják ezt általános szabállyá tenni. Hasonlóan 
Demeter Márta képviselőtársamhoz, én is azt tudom mondani, hogy abban az 
esetben, ha ezt valamilyen módon minősített helyzethez kötnénk adott esetben, azt 
mondom, hogy még valamilyen módon elfogadható lenne ez a módosítás. De, hogy 
ebből általános szabályt csináljanak, ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. És még 
egy dolgot szeretnék azért, mert úgy tűnik, hogy a tárca semmiféle módosítást nem 
kíván támogatni, illetve a képviselőtársaim sem támogatnak, azt azért indokolják már 
meg, hogyha valóban ez a fajta változás bekerül a törvénybe, amit önök 
előterjesztettek, illetve a tárca előterjesztett. Mi indokolja azt, hogy egyébként 
behivatkoznak egy EK parlamenti és tanácsi irányelvet, és nem írják be a pontos 
szövegbe azt, hogy ez mit is jelent. Miért várjuk el azt egy egyszerű börtönőrtől, egy 
rendőrtől vagy valakitől, hogy a rá vonatkozó törvények ne egyértelműek legyenek. 
Miért kelljen neki egyébként utánanézni, hogy mit is takar ez a határozat? Miért nincs 
konkrétan beleírva számszerűen, hogy mit jelent? Miközben arról szól, hogy a 
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jogállási törvényeknek egyértelműen, érthetően kell egyébként megfogalmazni 
mindenki számára. Tehát, ha már ez a szándéka a tárcának, amivel egyébként így 
nem értek egyet, akkor legalább tegyék már meg azt, hogy egyébként konkrétan, 
pontosan - hiszen az irányelvben pontosan benne van az, hogy ez mit is takar, hogy - 
hány óra heti munkavégzést takar ez a dolog. Benne van, hogy a 48 órát nem 
haladhatja meg hetente, akkor fogalmazzák bele, írják bele ebbe a 
törvénymódosításba, hogy tényleg, ha valaki kinyitja a szolgálati törvényt, tudja, hogy 
mi vonatkozik rá.  

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám államtitkár úrnak a szót, Vas Imre 

képviselőtársam jelentkezett. Parancsoljon!  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez az Európai Bíróságnak 

egyébként töretlen gyakorlata, hogy az európai uniós jogot nem lehet megismételni. 
Elhiszem egyébként, hogy egy rendőrnek ez éppen sokkal könnyebb lenne, de ez az 
Európai Bíróságnak hosszú ideje töretlen gyakorlata, hogy jogszabályokat nem lehet 
megismételni, átültetni. Ez kezdődött még az olaszoknál, akik minden európai uniós 
jogszabályt saját jogukba átültettek. Bizonyára egyébként sok esetben, ezzel én is 
egyetértek, bizonyos személyeknek jobb lenne, de azért a jogszabályokat mégis csak 
összességükben kell értelmezni. Egy nyilván nem lehet, hogy különböző jogszabályok, 
és ezt az Alkotmánybíróság is többször kimondta, ellentétesek legyenek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. De azért várom helyettes államtitkár úrtól is a választ, 

egyrészt, amit felvetett Kónya úr is, másrészt azt, hogy támogatja-e vagy nem.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Kedves Képviselők! Szeretném jelenteni, hogy tulajdonképpen a korábbi 
szolgálati törvényben a ’96. évi XLIII. törvényben Kónya képviselő úr pontosan tudja, 
hogy 450 túlóra volt az elrendelhető túlóra lehetősége, illetve talán azt a folyamatot is 
ismeri képviselő úr, hogy az európai uniós csatlakozásunk kapcsán a tűzoltókkal 
kapcsolatosan a heti 54 óráról ütemesen 48 órára jöttünk vissza, és én azt gondolom, 
hogy ha az uniós normáknak megfelelünk, ez a munkáltatói lehetőség benne kell hogy 
maradjon a törvényben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor tisztelettel kérdezem a bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Tárca nem támogatja. 6 nem támogató szavazat.  
A következőben újfent Kónya Péter képviselőtársam a 16. § (2) bekezdésében. 

Kíván-e még hozzászólni? Parancsoljon!  
 
KÓNYA PÉTER (független): Igen, mindenképpen. Hát ugyanaz az érvrendszer, 

amit az előzőnél is elmondtam, hogy minősített helyzetben még azt mondom, hogy 
érthető lenne a készenléti szolgálat lehetőségének ilyen mértékű felemelése, de azért 
képviselőtársaim gondoljanak már bele abba, hogy ez az emelés azt jelenti, hogy havi 
szinten a nyolcórás normál munkavégzés mellett akár mindennapra plusz nyolc óra 
készenléti szolgálat elrendelhető e jogszabály-változtatással vagy akár 15 napra 24 
órás készenléti szolgálat. Hát tudják önök, mit jelent a készenléti szolgálat egyébként? 
Hát most nézzék meg a jogszabályokban, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem 
hagyhatja el engedély nélkül a lakóhelyét, nem mehet el, mondjuk a családjával 
kirándulni, azonnal rendelkezésre kell állni, ha éppen berendelik. Számos olyan 
dolog… azért ne tegyük már tönkre ezeknek az embereknek teljesen az életét, és ne 
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tegyük őket kiszolgáltatottá. Most is hangsúlyozom, hogyha ez a törvénymódosítás 
arról szólna, hogy igen, minősített helyzetben szükség van ilyenre, akkor elfogadható 
lenne, de az, hogy ezt általános szabályként ilyen mértékre felemeljék, ez teljesen 
elfogadhatatlan.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát, támogatja-e a módosító javaslatot.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 6 nem, 

nem támogatja a bizottság.  
Következik Harangozó Tamás képviselőtársunk, a törvényjavaslat 12. §-a 

elhagyását javasolja. Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azért adtuk be ezt a 

javaslatot, mert úgy gondoljuk, hogy a Hszt. esetében indokolt annak a kockázatát 
kizárni, hogy egy fegyelmi eljárás alá vont személyt a fenyítés kiszabásával 
egyidejűleg még ott helyben esetleg lemondassák a panasz jogáról. Erre vonatkozik a 
módosító javaslatunk. Kérem, támogassák.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát, támogatja-e.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 6 nem, 

tartózkodás, igen szavazat nincs. Nem támogatja a bizottság.  
Következik 8-asként dr. Vas Imre javaslata, a 20. § (2-3) bekezdésének 

módosítását javasolja. Kérdezem a tárcát. 
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, 

támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 6 

igennel elfogadta a bizottság a módosító javaslatot. 
A következő Harangozó Tamás képviselőtársunk a 21. § elhagyását javasolja. 

Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm. Azzal nem értünk egyet, hogy a 

rendvédelmi kar fel legyen jogosítva arra, hogy etikai eljárás eredménye alapján a 
hivatásos állomány tagjával szemben figyelmeztetést vagy pedig megrovást 
alkalmazzon, tehát magát a rendvédelmi ágazat szakmai köztestületét ilyen 
jogkörökkel nem indokolt felhatalmazni, hiszen a rendészeti ágazat nem 
önkormányzati önigazgatás alapján, hanem kormányzati irányítás mellett és szigorú 
függelmi viszonyok között működik. Kérem, támogassák a javaslatunkat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tárcát.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 6 nem, 

nem támogatja a bizottság.  
A következő Vas Imre képviselőtársunk módosító javaslata, a 23. §-ra 

vonatkozik. Kérdezem a tárcát. 
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk a 

módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 6 

támogató szavazat, a bizottság támogatta a módosító javaslatot.  
A következőkben a 11-es következik. Sallai R. Benedek és dr. Schiffer András 

képviselőtársunk a törvényjavaslat 26. §-át új (1) bekezdéssel kívánja kiegészíteni. 
Kérdezem a tárcát, támogatja-e.  

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem támogatja.  
A következőkben a 12. kiesik, visszavonták. 
A 13. pontban dr. Vas Imre képviselőtársam a 29. és a 30. § (1) bekezdésének 

módosítását javasolja. Kérdezem a tárcát, támogatja-e.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem: ki támogatja? (Szavazás.)  Hat igen. Ki nem támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Olyan nincs. 
A következő a 14. pont. Szintén Vas Imre képviselőtársunk a 33. §-t óhajtja 

módosítani. 
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel támogatjuk. 
A 15. javaslatban szintén Vas Imre képviselőtársunk a 34. § bekezdését 

próbálja módosítani. Kérdezzük a tárcát, hogy elfogadja-e.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elfogadjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel elfogadja a bizottság.  
A 16. pontban Harangozó Tamás képviselő úr a 38. § elhagyását javasolja. 

Parancsoljon, képviselő asszony! Demeter Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Kifejezetten arra vonatkozik 

a módosító javaslatunk, hogy egyébként azt üdvözöljük, hogy Vas Imre képviselő úr 
indítványa törli ezt a rendelkezést, pontosan a külön jogszabályban meghatározott 
infrastruktúra-alkalmazás és tartalomszolgáltatók megnevezést. Ha ezt tágan 
értelmeztük volna, itt felmerült volna, hogy a rádiókat, televíziókat, hírportálokat 
üzemeltető cégek is ez alá a szabályozás alá eshettek volna. Ezt nagyon üdvözöljük, 
hogy ez pontosításra kerül, és akkor így ilyen anomáliák kiküszöbölhetőek. 
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Viszont ha elfogadjuk ezt a dolgot, akkor is túlságosan tág marad azon szervek 
köre, amelyeknek a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatóinak kérésére közvetlenül 
alkalmazniuk kellene a fedőállásban a szolgálatok munkatársait. E körben 
álláspontunk szerint csak a postai szolgáltatókkal indokolt maximum bővíteni, 
figyelemmel a postai szolgáltatások liberalizációjára.  

Számunkra csak akkor elfogadható magának a törvénynek a módosítása, ha a 
d) pont is kikerül, hiszen a d) pontban a jövőben kormányhatározatban korlátlanul 
bővíthető lenne a foglalkoztatásra kötelezett szervek köre, tehát ezzel semmiképp 
nem tudunk egyetérteni, hiszen ideesne a polgármesteri hivatal és a megyei 
önkormányzati hivatal is. A módosító javaslatunk arra vonatkozik, hogy ilyen eset se 
álljon fönn. Kérem, hogy támogassák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tárcát, hogy támogatja-e.  
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.)  Hat nem támogatással nem fogadta el a 
bizottság. 

A következő pontban dr. Schiffer András a törvényjavaslat 38. §-át óhajtja 
módosítani. Kérdezem a tárcát, támogatja-e. 

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Senki 

sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazattal a bizottság nem 
fogadta el a módosító javaslatot. 

A következőben Vas Imre képviselőtársam a 38. § módosítását javasolja az 
anyagban leírt módon. Kérdezem a tárcát. 

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.)  Hat igen szavazattal a 

bizottság támogatja a módosító javaslatot. 
A 19. módosító javaslatban, amit bizottságunk tárgyal, Mirkóczki Ádám 

képviselőtársunk a 38. § módosítását javasolja másmilyen módon. Kérdezem a tárcát. 
 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottságból? (Senki 

sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazattal nem támogatta 
a bizottság. 

A következőkben Vas Imre képviselőtársunk a 40. § módosítását javasolja. 
Kérdezem a tárcát. 

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Hat 
igen szavazattal a bizottság támogatja a módosító javaslatot. 

A nyerőszámban, a 21-esben szintén Vas Imre képviselőtársunk a 
törvényjavaslat 43. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a tárcát. 

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 

Hat igen szavazattal a bizottság támogatja. 
A 22. összefüggött az elsővel. A 23. módosító javaslatban véletlenül szintén Vas 

Imre képviselő úr a törvényjavaslat 45. § módosítását javasolja. Kérdezem a tárcát, 
támogatja-e.  

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 23-ast 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) Hat igennel támogattuk. 
A 24. módosító javaslatban dr. Vas Imre képviselő úr a következő 

nyelvhelyességi korrekciókat a táblázatot bemutatva viszi végig. Kérdezem a tárcát, 
hogy ezeket a korrekciókat, amiket a táblázatban láthatunk, támogatja-e.  

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Hat igennel a 

bizottság támogatja.  
Tisztelt Bizottság! A háttéranyag valamennyi pontját megtárgyaltuk. Most a 

bizottsági módosítási szándék megfogalmazását elősegítő javaslatról kell döntenünk, 
ami jogtechnikai módosítást tartalmaz. Először kérdezem a tárca álláspontját a 
jogtechnikai módosítással kapcsolatban. A 44. § (5) bekezdésének módosítását 
javasolja.  

 
ZSINKA ANDRÁS helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A bizottsági 

javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca a bizottsági módosító javaslatot támogatta. 

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Hat igennel támogattuk. 
Végezetül kérdezem, hogy van-e tudomása valakinek olyan módosító 

javaslatról, amiről kellett volna szavaznunk, de nem szavaztunk. (Senki sem 
jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Tisztelt 
Bizottság! A döntéseinknek megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot kell benyújtanunk. Első körben kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a 
benyújtott, döntéseinknek megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Hat igennel elfogadtuk a módosító 
javaslatot.  

Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Hat igennel lezártuk a részletes vitát.  

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a döntéseinknek megfelelően benyújtott, a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Hat 
igennel elfogadtuk. 
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Végül döntenünk kell, tisztelt bizottság arról, hogy a bizottság előadót állít-e. 
Javaslatot teszek Vas Imre képviselő úrra, hogy bizottsági előadóként képviseljen 
bennünket. (Dr. Vas Imre: Rendben.) Elvállalja.  

Tudomásul vettük, kész.  
Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszönöm államtitkár úrnak és 

munkatársainak a részvételt, Demeter Mártának és Kónya Péternek is az aktív 
részvételt. 

A 2012-2014. évi magyarországi főbb természeti csapásokra és az 
ember okozta katasztrófákra kiterjedő kockázatelemzésről, a 
katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, 
illetve a védekezésről szóló jelentés (B/4859. szám) (Beszámoló 
megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint 
a határozathozatal) (Beszámolót tárgyaló bizottság) 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra, amely a 2012-2014. évi 
magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra 
kiterjedő kockázatelemzésről, a katasztrófák elleni védekezésről történő felkészülés 
helyzetéről, illetve a védekezésről szóló B/4859. számú jelentés tárgyalására 
vonatkozik.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy napirendünk tárgya az úgynevezett ledelegált 
beszámoló. Az Országgyűlés a házbizottság javaslatára a beszámolóról történő 
döntésre bizottságunkat kérte fel.  

Köszöntöm az előterjesztő részéről Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy urat, az 
OKF főigazgató-helyettesét. Főigazgató-helyettes úr, öné a szó. (Dr. Vadai Ágnes: 
Politikai ember nincs jelen?)  

Ő a főigazgató-helyettes úr, szerintem ezt a jelentés tárgyalását megfelelő 
módon tudja nekünk szóban kifejteni. (Dr. Vadai Ágnes: Nem politikusnak nehéz 
politikai kérdést feltenni.) Képviselő asszony, majd mondja, és akkor majd 
figyelembe vesszük. Parancsoljon, vezérőrnagy úr, öné a szó. 

Dr. Góra Zoltán bevezetője 

DR. GÓRA ZOLTÁN főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a 2012-
2014. évi tevékenységről szóló beszámoló jelentést néhány gondolattal kiegészítsem.  

Talán az egyik legfontosabb, és a feladatainknál, a felkészülésnél 
mindenféleképpen alapot képez az, hogy legyen egy kockázatelemzés. Legyen és 
ismerjük azokat a kockázatokat, ezek hatásait és gyakoriságát, amelyekre a 
felkészülést és a védekezést a jövőben tervezni tudjuk.  

Mind ismeretes, 2011-ben volt az első átfogó kockázatértékelés, 
kockázatelemezés, ezt követően az Európai Bizottság felkérésére elkészült az a 
nemzeti kockázatértékelés, amelyet a Bizottság ez év februárjában jóváhagyott. 
Nagyon fontos, hogy ezeknél a szempontoknál, mely 12 kockázati tényezőt állapított 
meg, különböző forgatókönyvekre és alforgatókönyvekre oszlik. A hazai szabályozás 
arról szól, hogy évente ezeket a kockázati tényezőket felülvizsgáljuk, és a 
bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítjuk. 2012. január 1-jével alakult 
meg az egységes hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, ahol a fő cél az volt, hogy 
egy, a közbiztonsági rendelkezést betöltő valós társadalmi szükségletekre reagáló 
hivatásos rendvédelmi szerv alakuljon meg. Néhány szakmai változást szeretnék 
jelenteni a bizottság részére. A tűzvédelem területén nagyon fontos, hogy 
megalkottuk azt az őrsprogramot, ami 2014. év végéig 40 katasztrófavédelmi őrsöt 
hozott létre, melynek az volt a célja a mentő-tűzvédelem területén, hogy 25 percen 
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belül a segítség az állampolgárokhoz megérkezzen. Fejlesztettük az önkénteseinket, az 
önkéntes tűzoltó egyesületeket, itt különböző pályázati forrásokat tudnak felhasználni 
a tevékenységük bővítésére.  

Fontos az is, hogy az önkéntes egyesületek, amelyek bizonyos feltételekkel 
rendelkeznek, most már önálló beavatkozásra is jogosultak. Nagyon fontos volt a 
megelőző tűzvédelem területén, hogy megalkottuk az új országos tűzvédelmi 
szabályzatot, illetve azokat a műszaki irányelveket, amelyek a tervezők munkáját 
segítik. A polgári védelem területén kiemelném, hogy átalakítottuk a védelmi 
igazgatás teljes vertikumát, létrehoztuk a Hunor és Huszár Mentőszervezeteket, 
létrehoztuk a központi területi és a helyi mentőcsoportokat.  

Nagyon fontos az is, hogy az önkéntességet helyeztük a polgári védelem 
területén az előtérbe. Létrejött 2012-ben az Egységes Iparbiztonsági Hatóság is, itt a 
veszélyes üzemek, a veszélyes szállítmányok, létfontosságú rendszerek és 
létesítmények területén hoztunk új szabályzókat.  

Megváltoztattuk a műveletirányítás rendjét, minden megyei igazgatóságon 
műveletirányítási tevékenységet végzünk. A szakmai területeken nagyon fontos, hogy 
egy összehangolt, egy integrált hatósági tevékenységet végzünk. Természetesen a 
szakmai munkán túl fontos az is, hogy a gazdálkodás, a logisztika, az informatika, a 
képzés területén is létrehoztuk azokat a változásokat, amelyek az új feladat- és 
hatásköri rendszerben jelentkeztek. Talán az új katasztrófavédelmi szervezeti 
rendszer létrejöttét, illetve létjogosultságát az igazolja, hogy a nagy dunai árvízi 
védekeznél az az összefogás és az a munka, amelyet 2012-ben kezdtünk, beigazolta 
létjogosultságát. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérőrnagy úr. Elsőként természetesen képviselő 

asszonynak megadom a szót. Parancsoljon!  

Kérdések, hozzászólások 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót. Bárki másnak, aki előttem 
jelentkezik… 

Informálisan már jeleztem, de azt gondolom, hogy mivel az előadó dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter, minden tiszteletem tábornok úré, de ő kifejezetten a szakmai 
oldal felelőse, én azt gondolom, hogy elvárható lett volna… Különösen azért, mert 
azért van a jelentésben egy-két olyan megjegyzés, ami azt gondolom, hogy 
kifejezetten politikai jellegű, és szerintem akkor járunk el helyesen, ha egyenruhában 
idejövő emberektől politikai kérdéseket nem kérdezünk, mert egyébként ez a helyes 
eljárás.  

 
ELNÖK: Szakmaiság!  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Hanem a szakmai oldalát kérdezzük, úgyhogy 

azt gondolom, hogy nagyon felemás tud lenni ennek a jelentésnek a megtárgyalása, 
mert alapvetően például én azzal egyetértek, hogy kell kockázatelemzés, ebben 
nincsen közöttünk vita. A katasztrófavédelmi irányítási rendszert illetően meg 
szerintem van közöttünk vita, de az nemcsak szakmai, hanem politikai jellegű vita. 
Azt tábornok úrral nem tudom megvitatni, azt Pintér Sándor belügyminiszterrel vagy 
valamelyik emberével tudnám megvitatni, hogy mi mit gondolunk például arról, hogy 
a katasztrófavédelem nyilván politikai utasításra, mert hát politikai utasításra, mi 
másra, maga alá gyűrte mondjuk az egész rendszert. És hát nagyon szép beszámoló 
van arról, hogy milyen eszközök vannak, de hát magának a katasztrófavédelemnek 
mint olyannak, tulajdonképpen - legalábbis az én tapasztalataim mindig azt mondták, 
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hogy - igazából sohasem volt önállóan saját magának eszköze, mert volt a tűzoltóknak 
eszköze, volt a Magyar Honvédségnek eszköze, volt a polgári védelemnek eszköze. 
Tehát a katasztrófavédelem korábban is, most meg már főleg ilyen vízfejszerűen 
igazgatja, és néhány esetben - különösen az előző OKF-főigazgató esetében - 
konkrétan vegzálta az állományt, azt kell hogy mondjam. Ezt tapasztaltuk is, de erről 
nem kell önnek nyilatkoznia. Majd írásban felteszem én a miniszternek. 

A beszámoló 2012-14 évre vonatkozik, és megmondom őszintén, hogy 
végigolvastam egyébként újra, ugye két nagy ügyről ír az OKF, a dunai árhullámról 
meg az ónos esőről, ami nagyon fontos volt, de hát szerintem azért talán emlékszünk, 
hogy volt egy 2013. március 15-i hóhelyzet, ami katasztrofálisan sikeredett a kezelés 
szempontjából. Az az sms, amit ebben az ügyben akkor kiküldtek, az - legalábbis 
maradjunk annyiban, hogy ilyen - vicces kategória volt, talán emlékeznek a kollégák: 
„segítünk, ne hagyja el a gépjárművét, ha elfogy az üzemanyag, üljön át másik 
gépjárműbe! Belügyminisztérium”. Ezt az sms-t küldték ki mindenkinek. Szóval, ha 
ez egy 2012 óta kiválóan működő rendszer, és csak szeretném megjegyezni, hogy az 
ónos esős, egyébként ott a Pilisben hatalmas pusztítást végző természeti esemény ott 
talán kevésbé veszélyeztetett konkrét emberéleteket. Nyilván meg kellett tenni a 
szükséges intézkedéseket, lezárni a Pilisi Parkerdőt, annak van hosszú távú 
következménye, ahogy a jelentés is leírja, hiszen ott a fák és az egész újraéledése 
hosszú idő, de azért a 2013. március 15-i hóhelyzet icike-picikével több magyar polgár 
életét érintette. Akkor ott nagyon súlyosan ráadásul. Az látszódott akkor, és az akkor 
elkészült jelentés azt mutatta, hogy az együttműködés sem vizsgázott tökéletesre. Az 
más kérdés, itt van például a HM képviselője, hogy ugye a Magyar Honvédség 
konkrétan ott a bukás szélére került a tevékenységben, de összességében az 
látszódott, hogy annál az eseménynél nem nagyon sikerült ezt a dolgot megoldani, 
ahol kizárólag a hatóságra volt bízva a dolog. Nyilván a polgár, amit tehetett az adott 
helyzetben, megtette, de amikor bekövetkezett maga a katasztrófa, és a polgárok ott 
már nem nagyon tudtak merre menni, mint ültek az autóban, és próbáltak meleget 
csiholni valahogy, ott azért a hatóságok nem voltak a helyzet magaslatán. Miközben a 
dunai árvíz esetén, ahol a polgárok hathatós részvétele is jelen volt, ott, azt gondolom, 
hogy, nem kisebbítve a hatóságok érdemeit, azért a polgári részvétel nagyon 
erőteljesen hozzájárult a sikerhez.  

Úgyhogy én nem bántam volna, és akkor ez csak egy megjegyzés, ha ebbe a 
jelentésbe bekerül a 2013. március 15-i hóhelyzettel kapcsolatos jelentés és annak a 
következményei. Merthogy szerintem egy ilyen eseményből, ahogy egyébként minden 
káresemény kapcsán, ami, ha sajnálatos módon bekövetkezik, a szervezetre, az 
együttműködésre, a stratégiára, azon belül a taktikákra következtetéseket kell 
levonni.  

A másik dolog a 112-es hívószám, amiről a miniszteri jelentés is leírja, hogy ez 
nem helyettesíti az egyes segélynyújtó szervezetek ügyeleteit, azért például a 112-ről 
sokszor lehet rosszakat hallani. Hogy azért ez nem tökéletes, pedig már egy ideje 
működik. Terveznek-e ebben a 112-es ügyben további fejlesztéseket? Még olyan 
intenzívebb lakossági tájékoztatást annak érdekében, hogy azért azt az időt, amíg 
kijutnak ezek, a segélyhívón keresztül hívott szervezetek a polgárhoz, azt lehessen 
csökkenteni? Mert ugye, a mentőknél okoz ez súlyos problémát, azért azt tábornok úr 
biztos, hogy jobban meg tudja ítélni, hogy azért 25 perc alatt le tud égni egy ház. 
Tehát szerintem ott is ezt a 25 percet el kell kezdeni lejjebb csökkenteni. Lehet, hogy 
ez nemcsak a segélyhívón múlik, de sokszor múlik a segélyhívón, és ez egy-két perc 
biztosan. Az az egy-két perc életet menthet, de hogy hogyan lehetne a tűzoltóknál azt 
a 25 percet egy picikét lejjebb tornázni, mert ha valakinek leég a háza, akkor aztán 
neki édes mindegy, hogy 25. vagy 26. percben érkezik a tűzoltóság. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Kónya Péter képviselő úré a szó.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Tulajdonképpen egy személyes 

tapasztalatomat mondanám el, és ehhez kapcsolódik a kérdésem is. Én magam 
újpesti lakos vagyok és örömmel tapasztaltam, hogy a rendszerváltást követően nem 
nagyon volt erre példa és az utóbbi időben itt, Újpesten is kiépítésre került egy új 
riasztási rendszer, amely szirénával és hanggal is gyakorlatilag tudja a kerület 
lakosságát értesíteni, ha adott esetben katasztrófahelyzet van a kerületben. 
Rendszeresen tartanak próbariadókat is, ami azt gondolom, fontos, hogy 
hozzászoktassák a lakosságot, illetve valamilyen módon informálják a lakosságot, 
hogy mire kell számítani, illetve mi történik katasztrófahelyzetben. 

A kérdésem arra vonatkozna vezérőrnagy úrhoz, hogy mennyire országos 
lefedettségű ez az új riasztási rendszer, illetve mennyire tartanak más településeken is 
adott esetben ilyen jellegű riadókat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A főigazgató-helyettesé a szó. Természetesen a szakmai 

kérdésekre válaszoljon, képviselő asszony pedig majd interpellálja belügyminiszter 
urat ezzel kapcsolatban. Ön csak arra hagyatkozzon, ami… 

 
DR. GÓRA ZOLTÁN főigazgató-helyettes (Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! 
A hóhelyzet… Több olyan természeti esemény történt egyébként 2012 óta, amit 

a jelentésben szerepeltetni tudtunk volna. Talán a délnyugati, nyugati országrészben 
a heves esőzések miatt kialakult helyzet Zala, Somogy, Vas megyét érintette, aztán az 
idei évben is a rendkívüli esőzések. Nyilván kiemeltünk mi olyan eseményeket, 
amelyek talán példázzák azt az erőfeszítést, amit a szakmai oldalról megtettünk.  

A hóhelyzettel kapcsolatban azt szeretném mindenféleképpen elmondani, hogy 
elsődleges feladatunk az élet és az anyagi javak mentése a hóhelyzet kapcsán. Nem 
történt az emberi életben károsodás. Mindenkit, aki és nemcsak az utakon, hanem 
adott esetben vasúton is rekedt, megmentettünk, nemcsak Magyarországon volt 
akkor helyzet, hanem Nyugat-Európa számos országában. A nyugati intézkedéseket is 
megvizsgálva talán máshol is hasonlóképpen működtek. Nem volt Magyarországon 
olyan esemény a hóhelyzet kapcsán, ami emberéletben kárt okozott volna.  

A 112-es segélyhívóval kapcsolatban: természetesen folyik az a szakmai munka, 
ami azt a célt szolgálja, hogy felkészítsük adott esetben az operátorokat. Itt eljárási 
rendet, eljárási protokollt dolgozunk ki, felkészítjük, folyamatosan ott vagyunk, 
szakmai képzésben részesítjük azokat, akik azzal tudnak hozzájárulni a kiérkezési idő 
lerövidítéséhez, hogy minél előbb a bejelentőt kikérdezzék és számunkra az 
információt leghamarabbi időn belül megtegyék. Természetesen a 25 perces 
kiérkezési idő nem a végcél. Mi 2012-ben elkezdtük azt az örsprogramot, amit már 
említettem, aminek következtében akkor 40, most 41 örs tevékenykedik. Ez már 
annak a következménye, ez a 25 perc, hogy közelebb vittük a mentő-tűzvédelmet a 
lakossághoz. Korábban ez a kiérkezési idő nyilván ennél hosszabb volt. 

A képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy ezt a riasztórendszert úgy hívjuk, 
hogy Molari, ez egy monitoring lakossági riasztó és tájékoztató rendszer, amelyeket a 
veszélyes üzemek környezetében létesítünk, ami arra szolgál, hogy ha veszélyes anyag 
kerül a környezetbe, akkor ezek a monitoringrendszerek minél előbb ezt érzékeljék, 
tájékoztatást adjanak a mi részünkre például a terjedéssel kapcsolatban és így a 
lakosságot tudjuk tájékoztatni és riasztani. Ez az országban több megyében működik 
és terveink szerint ezt szeretnénk bővíteni. És természetesen odafigyelünk arra, hogy 
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amikor ezek a különböző próbák vannak, amelyeket havi rendszerességgel szoktunk 
tartani, akkor a lakosságot előzetesen tájékoztassuk arról, hogy például ez egy 
mozgatópróba, és nem éles riasztás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én csak nagyon röviden pár dolgot szeretnék 

mondani a hóhelyzethez kapcsolódóan. 
Az nagyon jó dolog, hogy nem történt emberéletben kár, mert általában erre 

törekszenek és ezért tartjuk fönn ezeket a különböző szervezeteket, hogy ez így legyen 
és hellyel-közzel azért ez sikerül, nem mindig, sajnálatos módon, de sikerül.  

Szerintem igen, többféle esemény volt, de a hóhelyzet alapvetően akkor, 2013 
márciusában nagyon sokakat érintett, sok autópályán. Értem, hogy ez nem egy 
sikertörténet, de egy jelentésbe akkor is érdemes olyat is beleírni, amiből lehet 
tanulni.  

Három. És ezt már nemcsak önnek, hanem a honvédelmi tárcának is célzom, 
nem is önnek, hanem a tárca vezetőinek. Szerintem egyetlenegy magyar szervezetet 
sem ment fel a valós tevékenység alól az, hogy máshol történnek események. A 
magyar polgárt nem érdekli, hogy Franciaországban esik a hó. A magyar polgárt az 
érdekli, hogy ha Magyarországon esik a hó és amikor valami történik, azt meg 
lehessen oldani. Igen, valóban akkor nagy havazás volt, de egy dolgot meg kell 
tanulni. Az állam szervei a polgárokért vannak, az adófizetők pénzéből tartjuk fönn 
őket, és nem fordítva. Tehát a polgárnak, persze, kell olyan magatartást tanúsítani, de 
én mégiscsak azt gondolom, hogy azért finanszírozzuk az adófizetők pénzéből - nem 
kevés pénzből - akár a Magyar Honvédséget, akár az OKF-et, akár más szervezeteket, 
hogy ha baj van, akkor segítsenek. És nem szívességet tesznek, ezt szeretném 
hangsúlyozni.  

Egyetlenegy állami szerv sem tesz szívességet a magyar polgárnak. A magyar 
polgár pénzéből tartjuk fönn ezeket az intézményeket. Az csak egy plusz jó dolog, ha a 
magyar polgár egyébként segít, mert fontosnak érzi azt, hogy segítsen akár árvíznél, 
akár hónál, akár más ügyekben. Szerintem ezt a mentalitást is kellene erősíteni 
ezeknél a szervezeteknél, és még egyszer kérem: tolmácsolja az ön felettesének, 
politikai felettesének, hogy ilyen jelentéskor nem lehet önt ilyen helyzetbe hozni, 
hanem ide kell jönni. Biztos akad ott egy helyettes államtitkár, aki ezekre a 
kérdésekre tud válaszolni. Önnek köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tulajdonképpen megválaszolni ezt nem kell. Azzal 

egyet lehet érteni, hogy a polgárokért vagyunk mindannyian, amit teszünk, amit 
cselekszünk, azzal a polgárokért vagyunk, úgyhogy amennyiben további hozzászólás 
nincs, javaslom a bizottsági határozati házszabályi rendelkezés 85. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján, hogy a B/4859. számú beszámolót fogadja el a bizottság.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyetért-e azzal, hogy a beszámolót 
elfogadjuk. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem? (Szavazás.) Egy 
nemmel. Köszönöm szépen.  

Köszönöm vezérőrnagy úrnak a tájékoztatást, meg ahogy mondtam, képviselő 
asszony majd interpellál egyet a belügyminiszternek, és akkor ez a kérdés 
megoldódik. Természetesen erről a mai ülésünkről a házelnök urat tájékoztatni 
fogjuk, értesíteni fogjuk. 

A röszkei határállomáson történt - nemzetközi közvéleményt is 
megbotránkoztató - rendőrségi attak körülményeiről és hatásáról 



40 

szóló határozati javaslat (H/6519. szám) (Gyurcsány Ferenc, Varju 
László, dr. Vadai Ágnes, és dr. Oláh Lajos (független) képviselők 
önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Következik a következő napirendi pontunk, az 5. napirendi 
pontunk. A bizottság H/6519. számon Gyurcsány Ferenc, Varju László, dr. Vadai 
Ágnes, dr. Oláh Lajos független képviselők önálló indítványának tárgysorozatba 
vételéről szóló döntést kell megvitatnunk. Elsőként kérdezem az előterjesztőket, 
Vadai Ágnes képviselő asszonyt, hogy kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Természetesen 
igen, öné a szó.  

Dr. Vadai Ágnes bevezetője 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon-nagyon 
röviden szeretnék szólni. Képviselőtársaim is biztosan emlékeznek rá, a magyar sajtó, 
de aztán a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a röszkei határállomáson olyan 
attak történt, ahol menekültekkel, illetve újságírókkal, köztük szerb, cseh és svájci 
újságírókkal szemben lépett föl a magyar rendőrség vagy a magyar rendőrség melletti 
Terrorelhárítási Központ, ezt tisztázni kell. Ez az ügy, önök biztos emlékeznek, akkor 
bejárta a nemzetközi sajtót, és meg kell mondjam, nemzetközileg nagyon kétes 
hírnevet szerzett Magyarországnak és a magyar kormánynak. Szerintem a Magyar 
Rendőrség érdeke is, hogy tisztázzuk, hogy ebben az ügyben mi történt, mert a 
Magyar Rendőrség alakulatain túlmenően a Terrorelhárítási Központ is, nem is 
tudom, mit csinált a röszkei határállomáson, éppen ezért javasoljuk azt, hogy 
egyébként vizsgáljuk azt ki, hogy mi is történt egészen pontosan, hogy mi is történt a 
röszkei határállomáson. Milyen körülmények között történtek ott az események, 
miért volt olyan rendőri fellépés, amilyen volt? A sajtóval szemben miért volt ilyen 
durva fellépés? Itt szeretném megemlíteni ehhez kapcsolódóan, hogy két nappal 
ezelőtt egy más, már nem ilyen eseményen, de egy hivatalos eseményen a sajtó egyik 
munkatársát, a Hír TV egyik munkatársát meggyomrozták. Ebben az ügyben én azt 
gondolom, hogy nekünk extra figyelmet kell fordítani, és a rendőrségnek extra 
figyelmet kellett volna ott fordítani erre. Egyébként meg a mi felelősségünk, hogy a 
sajtó munkatársaira, akiknek az a dolguk, hogy beszámoljanak az eseményekről, extra 
figyelmet fordítsunk. És különösen érdekelne bennünket és szerintem a közvéleményt 
is, hogy mi indokolta a Terrorelhárítási Központ részvételét, akik sokszor állam az 
államban működnek a rendőrségen belül, kivívva ezzel nem pusztán az ellenzéki 
politikusok, hanem a munkájukat végző rendőrök ellenszenvét is. Éppen ezért arra 
szeretném kérni a bizottságot, bár egészen biztos vagyok benne, hogy igen kis eséllyel, 
hogy támogassa legalább a tárgysorozatba vételt, mert az elindíthat egy normális 
beszélgetést ezekről az ügyekről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Vas Imre képviselő úr kíván szólni. 

Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Itt a tisztázandó kérdések 

előtt önmagában egy olyan megállapítást tesz a határozati javaslat, ami önmagában - 
hogy mondjam - nem valós. Tehát nem valós az, hogy rendőrségi attak, meg ártott 
hazánk emberi jogi megítélésének, ez, ha egy ilyen szöveggel fogadunk el határozati 
javaslatot, akkor ez olyan, mintha már előre az ítéletet is mondanánk, tehát 
prekoncepcióval indulna ez a vizsgálat, ezért én nem javaslom, hogy tárgysorozatba 
vegyük.  
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ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Igen, azért én jól emlékszem, abban az időben 

nagyon sok olyan szervezet, köztük az ENSZ, megszólalt, amelyik úgy ítélte meg, hogy 
az ottani fellépés nem fogadható el. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a 
tárgysorozatba vétel lehetővé teszi magának a határozati javaslatnak a módosítását is, 
hogyha önök úgy gondolják, hogy másféleképpen kellene ezt megfogalmazni. Egy 
dolog biztos: az ügyet, akármennyire is akarják, és Vas képviselő úrról nem 
gondolom, mert én azt gondolom, hogy ő az emberi jogok elkötelezett védője, de nem 
lehet a szőnyeg alá söpörni. Az, hogy ott egyébként újságírókat is bántalmaztak, utána 
aztán újságírókat hosszasan személyi szabadságuktól megfosztották, majd egyszer 
csak mindenkit kipenderítettek onnan a rendőrségről, nyilván, miután a nemzetközi 
sajtó nyomása ebben erős volt, én azt gondolom, hogy ez igenis ártott 
Magyarországnak. Éppen ezért javasoljuk, hogy kerüljön ez tárgysorozatba vételre, és 
akkor utána nyithatunk magukról a kérdésekről is egy nagyon jó vitát. 

És még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy Vas képviselő úr, mint az 
emberi jogok elkötelezett harcosa, ebben az ügyben tudna bennünket támogatni a 
Fidesz-frakcióval együtt, és a KDNP-frakcióról meg nem is beszélve, hiszen a 
keresztényi szeretet és humánum irányítja őket, és fontosnak tartják az embert látni a 
tömegben, ezért azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben egy igen jó vitát tudnánk 
lefolytatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak megadom a szót, aztán szavazunk.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az emberi jogokért idáig is 

kiálltam, és ezután is ki fogok állni, de erről a tényről nekem teljesen más 
információim vannak, hogy ki kit támadott meg, úgyhogy nem tudom, hogy ugyanazt 
a televíziós adást láttuk-e. Én személy szerint, nyilván Röszkénél nem voltam ott, de 
figyelemmel kísértem, nekem teljesen más információim vannak a dologról, úgyhogy 
az előbbi javaslatomat fenntartom.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 1 igen, 6 nem. (Dr. Vadai Ágnes: 
Bíró Márk képviselő úr nem támogatja? - Bíró Márk: Én azon lepődtem meg, hogy 
van, aki támogatja. - Dr. Vadai Ágnes: Én meg azon, hogy képviselő úr egyáltalán 
megszólalt a bizottsági ülésen.)  

Az ülés berekesztése 

Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc) 
  

Firtl Mátyás 
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta  
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