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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm államtitkár urat, tábornok urat, igazgató urat. Kedves 
Bizottság! Folytatjuk a munkát. 

A napirend elfogadása 

A napirend: tájékoztató az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való 2015. évben teljesített magyar szerepvállalásról. Annak 
idején, amikor döntöttünk arról, hogy a Magyar Honvédség szerepet vállal a 
nemzetközi fellépésben, akkor egy olyan parlamenti határozatot fogadtunk el, amely 
előírja, hogy minden törvényhozási félévben, tehát a tavaszi és az őszi ülésszak végén 
is a minisztérium a katonák vezetésével beszámol arról, hogy mit végeztek és mi a 
helyzet. Úgyhogy most erre kerül sor. Igazából mindenkit elhívtunk, aki a kérdésben 
érintett, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert még Harangozó úr is itt 
van valahol, de majd bejön. 

Bíró Márkot Vas Imre helyettesíti, Ágh Pétert Simon Miklós, Firtl Mátyást 
pedig jómagam. Tehát 8-an vagyunk, és Harangozó alelnök úr is itt telefonál a 
folyosón, tehát szerintem ő is mindjárt jön. 

Megállapítom tehát, hogy határozatképesek vagyunk. A napirendi javaslatot 
már elfogadtuk. Demeter Márta részt kíván-e venni tanácskozási joggal? (Demeter 
Márta: Igen.) Megszavazza-e a bizottság neki? (Szavazás.) Egyhangúlag 
megszavaztuk.  

Tájékoztató az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való 2015. évben teljesített magyar 
szerepvállalásról  

A napirendet elfogadtuk már az előző összevont ülésen, tehát miután 
folytatólagos az ülés, most már a Nemzetbiztonsági bizottság nem élvezi a bizottság 
társaságát, így átadom a szót az államtitkár úrnak és várjuk a beszámoló kiegészítését. 
Az írásbelit mindenki megkapta. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A beszámolóval kapcsolatos rövid szakmai 
kiegészítést és összefoglalót vezérkari főnök úr fogja megadni az önök számára. 

 
ELNÖK: (Laban Jánossal konzultál.) Tábornok úr! Nemcsak a katonák 

helyzete bonyolult, hanem az elnöké is, mert hogyha egyszerre ketten beszélnek 
hozzá, akkor a legjobb az, hogy egyiket se érti. 

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném közölni a bizottsággal, mert Laban úr 
jelezte, hogy szerinte vitakérdés merülhet fel abban, hogy folytatólagos ülést tartunk-
e vagy sem.  

Tisztelt Bizottság! Ezért hogy ne legyen ilyen vita, most akkor jelentem, hogy 
határozatképesek vagyunk. Elfogadjuk-e a napirendünket. (Szavazás.) Elfogadtuk a 
napirendünket. Nem folytatólagos az ülés. Öné a szó! Akkor új ülést tartunk. 
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Dr. Benkő Tibor szóbeli tájékoztatója 

DR. BENKŐ TIBOR vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy szó esett róla, egy szóbeli 
kiegészítést tennék, kimondottan katonai szempontból értékelve, elemezve mindazt a 
tevékenységet, amelyet a katonáink Irakban végrehajtottak. 

Az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció által 
folytatott katonai műveletekben való részvételünket - mindenki előtt ismert - 
országgyűlési határozat biztosítja. A határozat szerint az Országgyűlés hozzájárult 
ahhoz, hogy a Magyar Honvédség legfeljebb 150, váltásidőszakban pedig 300 fős 
katonai kontingense az erbíli kiképzőközpont illetékességi területén megkezdje 
feladatát. 

Az iraki kiképzést biztosító kontingensünket a nemzetközi koalíciós műveletek 
elősegítése érdekében alapvetően három fő területre lehet csoportosítani. Az egyik a 
partnerképesség-építés, a másik az őrző-védő és a harmadik pedig a csapatkísérő 
feladatok megvalósítása. Tehát erre van jogosultsága a katonáknak. (Megérkezik az 
ülésre dr. Harangozó Tamás.) 

A kontingens kitelepülésének előkészítését 2015. június és augusztus között 
egy magyar logisztikai előkészítő részleg hajtotta végre, majd ezt követően az első 
váltás 112 fővel 2015. augusztus végén kezdte meg a műveleti feladatainak 
végrehajtását úgy, hogy hazai bázison 27 fő tartalékerőt kellett, hogy képezzen. 

Az első váltás állománya az atrushi kurd kiképző koordinációs központban a 
kurd erők felkészítésében, a hariri koalíciós légibázison erők megóvása feladatok 
végrehajtásában, valamint az erbíli nemzetközi koalíciós tábor területén erők 
megóvása feladatok végrehajtásában vett részt és vesz részt napjainkban is. 

A kontingens működését ebben az időszakban egy nemzeti támogató elem 
biztosította, továbbá több beosztást is betöltöttünk a magyar szerepvállalás 
szempontjából fontos koalíciós parancsnokságokon és létesítményekben. Az erbíli és 
a hariri települési helyszínen az állomány sátortáborban került elhelyezésre, míg 
Atrushban konténeres elhelyezés került részükre kialakításra. 

A kontingens első váltásának tapasztalatai és az időközben felmerült koalíciós 
igények feldolgozását követően módosult a magyar hozzájárulás, és engedje meg a 
tisztelt bizottság, hogy itt egy kicsit most már túlmutassak 2015-ön, hiszen azt 
jeleztem itt, hogy napjainkig terjedő feladatról kívánok jelenteni, és nemcsak a ’15-
ben végrehajtottról. 

A 2016 februárjában végrehajtott váltással a koalíciós partnerek igénye alapján 
új képességként települt a kurd kiképzést koordináló központba a CIED kiképző 
csoport, vagyis az improvizált robbanóeszközök területén dolgozó csoportunk, amely 
a kurd erők felkészítését végzi. A visszafoglalt területek műszaki megtisztítása során 
elszenvedett jelentős kurd veszteségek csökkentésének az érdekében. 

Ugyanakkor az atrushi kiképző állomány létszámát bővítettük annak 
érdekében, hogy a kezdeti szakaszszintű képzéssel szemben alkalmas legyen 
századszintű felkészítés végrehajtására is. A kontingens felderítő támogatásának 
megerősítése és ezáltal a kontingens biztonságának növelése céljából kitelepült egy 
technikai támogató szakállomány is. Így jelenleg 125 fő teljesít szolgálatot Irakban. 

2016 márciusában újabb igény merült fel a kurd biztonsági erők részéről, mert 
amerikai fegyverellátásban részesültek, ezért nekik szükségük van olyan katonákra, 
akik járatosak amerikai fegyverek oktatásában, kezelésében egyaránt. Ezért az atrushi 
kiképző bázisok egy részét legkésőbb 2016, tehát ez év augusztusáig egy jelentős 
műveleti tapasztalattal rendelkező magyar különleges műveleti csoport veszi át, akik 
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jelentős tapasztalattal bírnak - ahogy az előzőekben is jeleztem - az amerikai 
fegyverek alkalmazását illetően. 

Ezzel párhuzamosan a hariri koalíciós légibázison a létesítmény bővítésével 
összhangban a végrehajtó állomány létszámának növelésére kerül sor, azokkal a 
beosztásokkal, amelyek az atrushi kiképző alegységeknél felszabadulnak. Tehát itt 
erőátcsoportosításról van szó. Így a magyar erők összlétszáma várhatóan augusztustól 
143 fő lesz. Tehát továbbra is a 150 főn belül maradunk, sokkal inkább erők 
átcsoportosításáról beszélhetünk a mindenkori kihívásoknak és feladatoknak 
megfelelően. 

A nemzetközi koalíciós partnerek azt hiszem, jelenthetem, elnök úr, alelnök úr 
is látta, tapasztalta, amikor kint jártunk, hogy elégedettek a magyar katonák 
munkájával, a fogadó fél pedig kimondottan pozitívan nyilatkozik az 
együttműködésről, a magyar katonák által nyújtott kiképzési eredményekről, ami 
közvetlen támogatást jelent a fegyveres küzdelem sikeres megvívásához. 

Én röviden ennyivel kívántam kiegészíteni azt az írásos tájékoztató anyagot, 
amelyről az elnök úr az első percekben szólt. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés? Harangozó 

alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Kérdésem nincsen, 
csak annyit szerettem volna megerősíteni itt is, amit azóta már nyilvánosan több 
helyen elmondtam a delegáció tagjaként és a bizottság alelnökeként, hogy arról 
megbizonyosodhattunk mindnyájan, akik kint voltunk, hogy a magyar katonák a 
lehető legmagasabb szakmai színvonalon, és mind a partner-, illetve szövetséges 
országok katonáinak megelégedésére, mind pedig az ott lévő helyi erők 
megelégedésére és köszönetére folytatják a tevékenységüket, és én úgy fogalmaztam, 
hogy az egész ország büszke lehet arra, amilyen munkát ott végeznek. Ez az első fele. 

A második fele pedig: majd szeretném az asztalra tenni azt a problémát, 
amiben kint vezérkari főnök úr, elnök úr, miniszter úr az állománynak ígéretet tettek, 
sőt tettünk közösen, de aminek aztán itt a költségvetési vita során mégsem lett 
semmilyen foganatja, ha már erről az útról is be lehet számolni. Ez két kérdés volt, 
ami egyértelműen előjött mindenhol, az egyik a Honvéd Egészségpénztár 
megnyugtató elrendezése az állomány szempontjából, a másik pedig a katonák 
lakáskérdésének az elrendezése, amire elnök úr egyébként határozott ígéretet és 
javaslatokat tett. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, a beszámolót is, és azt 

gondolom, hogy az, amit a vezérkari főnök úr elmondott, meg nyilván amit most 
hallottunk Harangozó alelnök úrtól is, azt erősíti meg, hogy jó döntést hozott akkor a 
Demokratikus Koalíció, amikor támogatta azt, hogy a Magyar Honvédségnek ilyen 
szerepvállalása legyen. Különösen azért, mert az utóbbi években költségvetési és 
politikai okokból is egyre kisebb a Magyar Honvédség nemzetközi részvétele, ami 
nekem fájó, mert azért ezt az 1000 főt én még szívesebben tornáznám fölfelé. Hiszen 
tudjuk, hogy a tapasztalatszerzés és az előmenetel szempontjából sem mindegy, hogy 
hány katonánk szolgálhat külföldön, arról nem is beszélve, hogy mindannyian tudjuk, 
hogy azért ez egy egész jó kereset-kiegészítés a katonáink számára. 
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Az én kérdésem kettős lenne. Egyfelől, ha elérjük azt a 143-at, amiről tábornok 
úr beszélt, a 143 főt, akik kint szolgálnak, akkor összességében és körülbelül mennyi 
lesz a külföldön szolgáló katonák száma? Ha nem mondhatnak pontos számot, akkor 
mondjuk úgy, hogy az 500-hoz, a 700-hoz vagy az 1000-hez lesz közelebb? Mert 
elképzelhető, hogy ez egy olyan adat, amit nem akarnak nyilvánosan megosztani. 

A másik pedig a szokásos, ilyenkor előforduló kérdésem, hogy jelenleg a 
kontingensben hány nő szolgál? Mert tudjuk, hogy a katonai előmenetel 
szempontjából az egy fontos kérdés a hölgyeknek is, és hogy még mindig a debreceni 
dandár adja-e a kontingenst vagy lesz-e váltás abban, hogy kik adják majd a 
kontingens jelentős létszámát? Nyilván nem az egyéni beosztásokat, mert nyilván 
evidens, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól is vannak ilyen egyéni 
beosztások, de ki adja a törzsét ennek a kontingensnek? Köszönöm szépen, és jó 
munkát kívánok. 

 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
DR. BENKŐ TIBOR vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke: Köszönöm 

szépen a kérdést. Először is, hogy most 500-hoz, 700-hoz vagy 1000-hez lesz 
közelebb, tehát mi arra törekszünk, hogy az 1000-hez legyen közelebb és ennek a 
feltételei biztosítottak és a létszám is biztosított. Tehát az 1000-hez vagyunk közelebb. 

A másik, hogy hány katona hölgy szolgál. Én nem tudom létszám szerint most 
megmondani, de vannak hölgyek. Én nem tartom külön nyilván, mert nem 
különböztetjük meg a katona hölgyeket a katona férfiaktól, tehát hölgyek is 
szolgálnak, és a beosztásnak és feladatnak megfelelő beosztásokban vannak. 

Az állományt illetően az első és második váltás az alapvetően az 5-ös dandárra, 
tehát a Bocskai, a debreceni dandárra vonatkozott, a következő váltás a 25-ös dandár 
állományára épít. 

Köszönjük a jókívánságot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani kiegészítésül, hogy 

valóban Harangozó Tamás alelnök úrral magam is részt vettem abban a delegációban, 
ami a honvédelmi miniszter vezetésével meglátogatta a katonákat, és valóban 
beszélgetvén hivatalosan is és informálisan is a beosztott katonai vezetőkkel, 
mindenki a legnagyobb elismeréssel szólt a magyar katonák munkájáról. Sőt arról is 
meg tudtunk bizonyosodni, hogy túl az udvarias szavakon, egyébként a 
szolgálatvezénylésben is olyan eszközökkel éltek, ami ezt messzemenőkig 
alátámasztja. Most itt nem megosztva a nyilvános bizottsági üléssel az idevonatkozó 
adatokat, de ezt személyesen is meg tudtuk tapasztalni, ami külön jólesett, mert azt 
mutatta, hogy a magyar katonák elismertsége kiváló. Ezúton is szeretném 
megköszönni minden résztvevőnek, aki ott szolgál, azt a szolgálatot, amit teljesít, 
mert valóban nem könnyű körülmények között teljesítenek szolgálatot, és azt kell 
mondanom, hogy a többi nemzet katonáival való összehasonlításban még nyugodtan 
meg is célozhatnánk a dobogó legfelső fokát a tekintetben, hogy különböző okok miatt 
mi értünk szót a legjobban egyébként a peshmerga harcosokkal. Ennek valószínűleg 
ilyen nemzetkarakterológiai okai vannak, de erről meg tudtunk bizonyosodni 
személyesen. 

Mint ahogy arról is, hogy egyébként bár nyilvánvaló, hogy a hölgyek részvétele 
ebben a misszióban minimális, de az infrastrukturális feltételek - van, találkoztunk 
hölgyekkel - biztosítottak a hölgyek részére, tehát ilyen értelemben ez ott rendben 
van. Az más kérdés, hogy a kulturális különbségek miatt milyen szolgálatra lehet 
használni egy katona hölgyet. Ha mondjuk egy peshmerga férfi katonát egy magyar 
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katonahölgy katonai kiképzésben részesít, annak az eredményessége minimum 
kétséges, hogyha egyáltalán összejön a dolog, mert itt két nagyon különböző 
civilizáció találkozásáról van szó. 

Tehát ott máshogy gondolkodnak, még akkor is, hogyha egyébként arról is 
megbizonyosodtunk, hogy a peshmerga hadseregben is szolgálnak hölgyek. Tehát ott 
is vannak hölgyek, akik katonaként szolgálnak, de ott is egy speciális alkalmazásban. 

Csak szeretném jelezni, hogy természetesen azt mondtuk ebben a vitában, 
amikor döntöttünk a magyar katonák részvételéről, hogy olyan helyre nem küldünk 
magyar katonát, ahová mi sem merünk elmenni. Így aztán teljesen nyilvánvaló, hogy 
ott, ahol magyar katonák szolgálnak jelentős mértékben, mert egy-két afrikai 
országban törzskari beosztásban egy-két fő szolgál, nyilván ott másról van szó, de azt 
gondolom, hogy a Honvédelmi bizottság a többi jelentős helyszínen is szeretne majd 
meggyőződni arról, hogy a magyar katonák hogyan szolgálnak, és tervezünk még 
látogatást ezeken a területeken. 

Akkor most Demeter Mártának adnám meg a szót, és utána második körben 
Vadai Ágnes képviselőtársunknak. 

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

megköszönni a tájékoztatást a 2015-ös évről, és engedjék meg, hogy én is azzal 
kezdjem, hogy ténylegesen minden elismerésünk a Magyar Honvédség állományáé, 
hiszen tényleg nagyon rendkívüli körülmények között és kiválóan végzik a dolgukat, 
kiváló együttműködésben a többi nemzet katonáival. 

A beszámolóval kapcsolatban, illetve a misszióval kapcsolatban konkrét 
kérdésem lenne, hogy a feladatellátáshoz minden szükséges felszerelés beszerzésre 
került-e, ténylegesen rendelkezésre áll-e, hiszen itt a misszió kezdetén több ülésen 
egészen részletesen beszélgettünk arról, hogy nagyjából milyen lépéseket szükséges 
megtenni ahhoz, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, hogy valószínűsítem, hogy ez 
így van, de ebben szeretnék kérni mindenféleképpen egy megerősítést. 

Nem kifejezetten csak ehhez a misszióhoz kapcsolódik, hanem mindegyikhez 
az a kérdésem, és ezt elsősorban államtitkár úr felé tenném fel, hogy azt tudjuk, hogy 
a nemzeti merevszárnyas szállító képesség egy rendkívül fontos eleme a misszióknak, 
és az An-26-os gépekkel kapcsolatban évekkel ezelőtt volt arról szó, hogy új 
szállítógépek beszerzésére kerülne sor. Ez látszott, hogy sajnálatosan lekerült a 
napirendről, és legutóbb a köztársasági elnök is tapasztalhatta, hogy milyen 
problémák lehetnek ezekkel a gépekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez 
egyébként felhívta a nyilvánosságban erre a problémára a figyelmet, nyilván nem ez a 
legfontosabb elem, hogy a köztársasági elnök végül hogyan jutott el erre a 
rendezvényre, hanem az, hogy ezek a gépek ténylegesen a missziókban 
nélkülözhetetlen logisztikai feladatokat, mind személyszállítási, mind pedig 
eszközszállítási feladatokat látnak el. Tehát tervezi-e a tárca, illetve maga a 
kormányzat azt, hogy végre merevszárnyas szállító gépek beszerzésre kerülnek a 
jövőben? (Megérkezik az ülésre Vargha Tamás.) 

Engedjék meg, hogy csatlakozzam Harangozó Tamás alelnök úrhoz a Honvéd 
Egészségpénztár ügyében. Tényleg nagyon sokat beszélünk erről a kérdésről. Az a 
probléma, hogy a kormányzat részéről szintén egyelőre csak szavak jelentek meg 
ebben a dologban. Tudjuk azt, hogy a Magyar Honvédségből 20 500 katona érintett 
ebben a kérdésben, és természetesen azok is, akik misszióban vesznek részt, sőt azt 
gondolom, hogy ők akár összegszinten még sokkal nagyobb mértékben. 

Tudjuk azt, hogy az állomány milyen szintű igénybevételnek van kitéve, és 
tudjuk azt, hogy ez egy egészség-megőrzési célú megtakarítás volt, ami eltűnt, és 
azóta sem sikerült a katonákat ebben kártalanítani. Ők a hazát szolgálják, a 
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biztonságunkat szolgálják, és azt gondolom, hogy ez ténylegesen mondhatjuk, hogy a 
megbecsülés minimuma. 

Én itt szeretném újra megfogalmazni azt a kérdést, illetve kérést, amit 
ténylegesen most már egy éve megteszünk, hogy legyen előrelépés ebben az ügyben. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úrnak a katonanőkre tett állásfoglalását 

figyelmen kívül hagynám. Szerintem a mindenkori magyar kormánynak és benne a 
Magyar Honvédségnek az a feladata és kötelezettsége, még az Alaptörvényen 
túlmutatóan és a nemzetközi szabályokban is, hogy mindenki számára biztosítsa az 
egyenlő lehetőségeket. Amennyiben a képessége alapján alkalmas arra, hogy egy nő 
ellásson ott feladatot, akkor a Magyar Honvédségnek az a dolga, hogy mindent 
megtegyen annak érdekében, bármilyen extra feladattal jár, de szerintem nem túl 
nagy nehézség, hogy ezt megtegye. Őszintén remélem, hogy a Magyar Honvédség, 
remélem és sejtem, hogy azért a Magyar Honvédség ebben a szellemben 
tevékenykedik, mert nagyon el lennék keseredve, ha ez nem így lenne, mert ez 
természetesen nem pusztán katonai - hogy mondjam - kérdés és kérés, hanem 
alapvető emberi jogi és minden magyar állampolgárnak, benne minden magyar 
katonának, legyen az nő vagy férfi, biztosítani kell a lehetőséget, hogy ezekben a 
missziókban részt vehessen. 

Tábornok úr ugyan itt azt súgta nekem, hogy nem minimális azért a hölgyek 
részvétele, akkor az lenne a tiszteletteljes kérésem tábornok úrhoz vagy államtitkár 
úrhoz, hogy akár írásban, akár megsúgva, egy százalékos arányt mégiscsak szeretnék 
majd tudni, hogy mennyi akkor ebben a kontingensben és az összes kontingensben 
részt vevő nők aránya. A korábbi években azért közösen sokat dolgoztunk azért, 
ellenzék és kormány egyaránt, hogy a nők számára ez a lehetőség biztosítva legyen. 

Azzal egyetértek és támogatom, elnök úr, hogy minél több helyre eljussanak a 
Honvédelmi bizottság vezetői, tagjai, de azt azért tegyük világossá, hogy nem minden 
olyan helyre jutnak el politikusok, ahol a Magyar Honvédség katonái szolgálnak, mert 
ők olyan körülmények között tevékenykednek, ahol a politikusok jelenléte akár zavaró 
és a biztonságukat kockáztató tényező is lehetne. Úgyhogy én azt kérem, hogy amikor 
ilyen utazások vannak, akkor azt vegyük figyelembe - a politikusi kíváncsiságon túl -, 
hogy az ott szolgáló katonák biztonsága és terhelhetősége legyen az elsődleges. 
Nyilván ahogy elnök úr is említette, azért vannak olyan afrikai térségek, ahol van egy-
egy beosztásunk. 

Ha már államtitkár úr megérkezett, akkor már megkérdezném azt, hogy a 
kontingens 2017 végéig kapott mandátumot arra, hogy ott legyen, ez mondjuk még 
nagyjából másfél év. Érezhető-e már, elindult-e már tapogatódzás abba az irányba, 
hogy ezt a szerepvállalást meghosszabbítsa Magyarország, akár helyben, akár 
politikailag? Ezt államtitkár úrtól kérdezem, mert ez politikai kérdés. 

Végül nem tudom, talán Harangozó alelnök úr említette, vagy ő beszélt erről a 
sajtóban vagy az előző bizottsági ülésen, ez a Honvéd Kórházban kezelt peshmergák 
ügye, ami talán egy véletlen folytán került ki. Lehet, hogy az én figyelmemet kerülte 
el, de a Honvédelmi bizottsági ülésen én nem hallottam zárt ülésen sem erről, 
merthogy itt súgja a képviselő úr, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén 
elhangzott, de korábban, tehát mielőtt kiderült volna az ügy, lehet, hogy az én 
figyelmemet kerülte el, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi tárca vezetői akár 
zárt ülésen elmondták volna, hogy a nemzetközi együttműködés keretében van egy 
ilyen. Ha nem mondták el, az sem baj, szeretném elmondani, sőt még a Honvédelmi 
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bizottság tagjainak sem kell mindent tudni, főleg mert egy része azért elég pletykás, 
ezt el szeretném mondani, tehát én nagyon egyetértek azzal, hogyha vannak olyan 
információk, amelyek kifejezetten kétoldalú, akár kormányközi megállapodáson 
alapulnak, ne mondják el. Csak aztán ez az információ mégiscsak kikerült.  

Hogyha erről valamit mondanának, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy 
ennek van egy pici, ha nem is nagy - de ezt nyilván mérlegelte a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat - hazai kockázata, hiszen ez egy honvédségi objektum, 
immáron a Magyar Honvédség legnagyobb dandárját érintő tevékenységről van szó, 
és hogy ez milyen hatással van, biztonságilag jelent-e plusz kockázatot a kint szolgáló 
katonákra? Ha ezt nyilvános ülésen nem lehet elmondani, akkor én azt is elfogadom, 
hogy akár egy írásos, minősített, 5 ezer évre titkosított anyagban küldik el, nekem 
ezzel nincsen gondom, csak szerintem az üggyel foglalkozni kell. Miután ez így került 
ki, nagyon rossz útja volt ennek, ahogy kikerült, hacsak nem az volt a cél, hogy 
szándékosan kerüljön ki, mert az egy másik dolog. De nehezen tudom elképzelni, 
hogy a Magyar Honvédség vagy a honvédelmi tárca ilyen típusú információt 
szándékosan meg akarna osztani. És ez főleg a kint szolgáló katonák biztonsága 
szempontjából érdekel, hogy ez jelent-e valami extra kockázatot, vagy tettek-e ennek 
érdekében bármilyen lépést, vagy volt-e igény rá? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadom a szót államtitkár úrnak, csak szeretném jelezni, 

hogy ennek az egész ügynek, nevezetesen hogy a magyar kormány felajánlásából 5+5, 
azaz 10 sebesült peshmerga harcost kezelnek vagy gyógyítanak a Honvéd Kórházban, 
túl nagy feneket kerítünk ilyen biztonságpolitikai meg biztonsági aspektusból. Én 
magam részt vettem azon a sajtótájékoztatón, ahol egész konkrétan a kurd 
belügyminiszter, aki a peshmerga hadsereg ügyeivel is foglalkozik, az összes kurd tévé 
jelenlétében bemondta azt, hogy jelenti, nagyon köszönik Magyarország felajánlását, 
hogy Magyarországon, a Honvéd Kórházban fognak tíz peshmerga sebesült katonát 
gyógykezelni. A pavilonszámot nem mondta, de így egészen konkrétan az információ 
fedettségével kapcsolatban vannak kételyeim, miután egyébként az egészen 
nyilvánvaló, hogy az Iszlám Állam figyeli az egyébként a szomszédjában tevékenykedő 
kurd tévéknek a műsorát, Erbílben ez teljesen nyilvánvaló. Sőt egyúttal ők ebből 
politikát is csináltak, nevezetesen hogy ők büszkék voltak arra és az erejüket akarták 
mutatni, hogy mennyi minden segítséget kapnak nemzetközi szinten.  

Ezért az a megközelítés, amit Harangozó úr is többször elmondott, illetve most 
ön is, hogy ez olyan mértékben fedett információ, ami a kinti katonák biztonságát 
aztán bármilyen módon veszélyezteti, ez légből kapott. Mondom még egyszer: 
nemzetközi sajtótájékoztatón a kurd belügyminiszter mondta ezt be a fülem hallatára. 
(Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr, én nem nézek kurd tévét, de mostantól fogva fogok.) Jó, 
csak ezért tájékoztatom a nagyon kedves képviselőtársamat, mert tudtam, hogy nem 
nézi a kurd tévéket, viszont én ott voltam a sajtótájékoztatón is, gondoltam, hogy 
akkor elmondom önnek, mielőtt még itt egy ilyen óriási összefüggésben tálalná ezt az 
egyszerű kérdést. Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, öné a szó! 
 
VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor ezzel kezdeném én is. Valóban nem kell kurd tévét 
néznie a képviselő asszonynak… 

 
ELNÖK: Bár jók a kurd tévék. 
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VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):… elég, 
ha az ATV-híradót figyelemmel kíséri, mert február 11-én és március 16-án is 
foglalkozott ezzel és volt híradás, ahol Hazsar Izmail vezérőrnagy nyilatkozott erről 
(Dr. Vadai Ágnes: Nem nézek tévét!), és valóban szeretnék csatlakozni elnök úrhoz, 
aki elmondta, hogy a kurd vezetés nagyon sokszor elmondja, hogy milyen hálás ezért 
a segítségért és minden segítségért, amelyet megkap. Ez nem volt egy titkos 
információ.  

Tehát Harangozó képviselő úr tévesen, mert ilyen kategória nem létezik, 
államtitokról beszélt, de ez nem volt titok sosem. Az lehet, hogy nem minden magyar 
tévécsatornán és rádióműsorban volt erről szó, de sosem volt titok, már 2015 
júliusában volt szó róla nyilvánosan, és aztán 2015 októberében, amikor Szijjártó 
Péter külügyminiszter úr október 8-án a Falah Musztafa Bakir kurd 
külügyminiszterrel folytatott megbeszélés után ezt elmondta, hogy ez fog történni. 
Akkor még először csak egy első csoportról, 5 katona gyógykezeléséről volt szó, és 
aztán ez még 5 katona gyógykezelésével folytatódott, illetve mostanában fejeződik be. 

Hogyha képviselő asszony azt kérdezi, hogy milyen biztonsági kockázatok 
vannak, vagy vannak-e biztonsági kockázatai ennek, illetve más jellegű 
szerepvállalásnak, évtizedek óta jelen van a Magyar Honvédség külföldi missziókban, 
és ha külföldi misszióban szolgálatot kell teljesíteni, ott nyilvánvalóan nincs rend és 
béke. Tehát olyan környezetben szolgálnak a katonák, ami nem veszélytelen, és azt 
megjósolni, hogy ennek most milyen biztonsági kockázata lehet a jövőben, erre 
felkészülni lehet, de a terrorveszélyhelyzet, mint hatodik különleges jogrendi elem 
törvényjavaslat is azt a célt szolgálja, amiről mostanáig a két bizottság együttesen 
tárgyalt és beszélgetett, és a tisztelt Ház előtt van végszavazáson, az a célja, hogy 
minél jobban felkészüljünk arra, amit tapasztalataink és következtetéseink alapján 
veszélyesnek gondolunk, hogy megvédjük a magyar emberek biztonságát. De a 
tapasztalataink, amikre tudunk támaszkodni, azt mutatják, hogy a peshmerga 
katonák gyógykezelése semmivel sem jelent nagyobb kockázatot, mint más külföldi 
misszióban való szerepvállalás. 

Tehát ez egy nyilvános információ volt, nem volt sosem titok, ezt tábornok úr a 
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén is elmondta, számos sajtóorgánumban hónapok 
óta nyílt információ. 

Képviselő asszony kérdezett… (Dr. Vadai Ágnes: A folytatásról.)… a 
folytatásról. Igen, 2017 végéig van mandátum. Jelen pillanatban nem tárgyalunk még 
a folytatásról, nincsen ez folyamatban. 

Kérdezett a nők arányáról, azt gondolom, hogy írásban, állománykategóriákra 
lebontva meg fogjuk tudni válaszolni ezt a kérdést. 

Demeter Márta képviselő asszony éppen a Honvéd Egészségpénztár ügyét 
feszegette és ebben tett fel kérdést, amikor megérkeztem, és elnézést kérek, hogy 
elkéstem, miniszter urat kellett helyettesítenem a kormányülésen.  

Éppen a múlt héten volt a parlamentben egy szóbeli kérdés ugyanebben a 
témában, amit képviselő asszony tett fel, amelyben végigmentünk az elmúlt időszak 
történésein. Ott elmondtam a válaszban, hogy a jogszabályok betartásával lehetséges 
megoldásra nyitott a magyar kormány, ezen gondolkodik, de szeretném megerősíteni, 
hogy a Honvéd Egészségpénztár csak nevében honvéd, de formális, hivatalos 
kapcsolata csak annyiban volt a Honvédelmi Minisztériummal, hogy a honvédek a 
Magyar Honvédségben szolgálnak és ők oda tették be az egészségpénztári 
megtakarításaikat. De a Honvéd Egészségpénztár vezetésének, illetve a tagoknak, a 
közgyűlésnek a döntéseire semmilyen hatása nem volt a Honvédelmi 
Minisztériumnak. Ez egy, az egészségpénztári törvény alapján működő pénzügyi 
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szervezet volt, nyilván a felelősség azoké a döntéshozóké, akik azt a döntést 
meghozták, hogy azt az 1,8-1,9 milliárd forintot hová, melyik bankba teszik be.  

Ettől még a magyar honvédek vesztesége teljesen függetlenül ettől, pontosan 
ugyanannyi forint, amennyit ők betettek és ezt a veszteséget természetesen ettől 
függetlenül ők veszteségként élik meg. 

Gondolkozunk, mi is dolgozunk azon, hogy erre megtaláljuk a megoldást. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Semmiképpen sem csinálunk az Iszlám Állam 

elleni küzdelem kapcsán Honvéd Egészségpénztár napirendet, tehát ezt szeretném 
mondani, hogy ettől kíméljük meg magunkat, mert erről még biztosan lesz módunk 
vitatkozni. 

Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban más kérdés vagy hozzászólás? Tessék! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Csak a felszereléssel kapcsolatban, illetve az An-

26-osokkal kapcsolatban volt még kérdésem. 
 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
DR. BENKŐ TIBOR vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnöke: Igen, köszönöm 

szépen képviselő asszonynak a kérdését, és szintén az elismerő szavakat. Úgy, ahogy 
ön is fogalmazott, természetesen a misszióba úgy küldtük ki a katonáinkat, hogy 
megfelelő felszereléssel láttuk el őket, és nyilván a feladat tükrében mindig arra 
törekszünk, hogy jobb, korszerűbb és modernebb legyen.  

Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha most valakit kiküldtünk misszióba, akkor a 
teljes misszió ideje alatt az a felszerelés lesz. Ezt azért szeretném előrevetíteni, hogy 
igenis, mi azon dolgozunk, hogy ha minden jól sikerül, akkor már az augusztusban 
kimenők még korszerűbb felszereléssel mehetnek ki. De megnyugtató, hogy amire 
szükségük van a feladat ellátásához, azzal ők rendelkeznek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Az An-26-os? 
 
VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Az An-26-osok rendszerben tartása még 2021-ig 
lehetséges és biztosított.  

A merevszárnyú képesség modern szállítóeszközök beszerzése stratégiai 
döntést igénylő kérdés, és ez a kormány előtt lévő döntés, amelyben a kormány a kellő 
időben és a kellő bölcsességgel meg fogja hozni a döntését. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy hozzászólás az Iszlám 
Állam elleni nemzetközi fellépésben való részvétellel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Ha 
nincs, akkor kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a beszámolót. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) A bizottság 8 igennel elfogadta. Köszönöm szépen. 

Szeretném közölni a bizottsággal, hogy jövő héten csütörtökön minden 
bizonnyal bizottsági ülésre kerül sor, mert nem tudjuk nélkülözni a bizottsági 
tagoknak a kedves társaságát. Kövér elnök úr lehetővé tette, hogy mindenfajta indok 
nélkül összehívjam a bizottságot. (Dr. Vas Imre: Mert nem lesz plenáris! - Dr. Vadai 
Ágnes: Mi lesz a téma?) Tudom. 

Nemzetbiztonsági hivatkozással a közbeszerzés alóli mentesség lesz, két kérés, 
kifejezetten csak az érdekesség kedvéért. (Dr. Vadai Ágnes: A tömeges bevándorlás 
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okozta válsághelyzet miatt?) Nem. De még nem érkezett be, csak jelezték, tehát én 
csak jelzem, hogy csütörtökön bizottsági ülés lesz. (Dr. Vadai Ágnes: Délelőtt vagy 
délután?) Csütörtök délelőtt, ha minden igaz. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  

 
  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


