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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 20 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm dr. 
Simicskó István miniszterjelölt urat.  

A mai bizottsági ülésünket megnyitom. Bejelentem, hogy dr. Molnár Zsolt 
elnök úr, dr. Szél Bernadett, Lezsák Sándor és Csizi Péter képviselők előre jelezték, 
hogy nem tudnak a mai bizottsági ülésen - előre lekötött programjaik miatt - részt 
venni.  

Arra kérem azokat a sajtómunkatársakat, akik bent vannak és elősegítik az ülés 
nyilvánosságát, hogy legyenek szívesek csendben maradni. Köszönöm.  

Egyben a helyettesítésekre való tekintettel: Móring József Attila Csizi Pétert 
helyettesíti, én pedig Lezsák Sándor alelnök urat helyettesítem. Bejelentem, hogy 
5 fővel a bizottság határozatképes. 

Dr. Molnár Zsolt elnök úr írásban megbízott azzal, hogy távollétében 
alelnökként a bizottság mai ülését, a meghallgatást én vezessem le. 

Bejelentem, hogy dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke tájékoztatta a 
bizottság elnökét arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr Hende Csaba miniszter 
úr lemondását követően Áder János köztársasági elnök úrhoz átiratot intézett azzal, 
hogy dr. Simicskó István államtitkár urat szeretné honvédelmi miniszterré 
kineveztetni. Házelnök úr arra kért bennünket, hogy az ehhez szükséges bizottsági 
meghallgatást ma 12 órakor tartsuk meg. Ennek teszünk most eleget. 

A napirendi javaslat tehát dr. Simicskó István honvédelmi miniszterjelölt úr 
kinevezés előtti meghallgatása. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése 
vagy hozzászólása? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor a helyettesítésekre való 
tekintettel, kérem, szavazzunk a mai napirendünkről! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadtuk a napirendünket. 

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
44. § (2) bekezdése alapján)  

Még egyszer köszöntöm miniszterjelölt urat, egyben átadom neki a szót.  
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy miniszterjelölt úr önéletrajzát 

mindenkinek a rendelkezésére bocsátottuk. Köszönöm szépen. 
Miniszterjelölt úr! 

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszterjelölt bemutatkozása 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést, hogy egy kicsit később tudtuk kezdeni 
a bizottsági ülést, de a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén voltam, ott már 
lefolytatódott egy meghallgatás, sok-sok hasznos és érdekes kérdés merült föl, nyilván 
velem kapcsolatban is, de elsősorban az üggyel, a feladattal kapcsolatban. Szeretnék 
röviden, hasonló metódusban elmondani - és elnézést, hogyha valaki ismétlésként 
hallja, hiszen van átfedés a két bizottság tagsági keretében - egy rövid személyes 
bemutatkozást, túl azon, hogy egy önéletrajzot is rendelkezésre bocsátottunk a 
bizottság tagjainak.  

Csak röviden szeretném elmondani, hogy én 1991-ben kezdtem a politikát a 
Kereszténydemokrata Néppártban. ’98-ban az a megtiszteltetés ért, hogy a Fidesz 
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budapesti listáján bekerülhettem a parlamentbe. Ötödik ciklusomat töltöm jelen 
pillanatban a Magyar Országgyűlésben, ez számomra mindig nagy megtiszteltetés 
volt. Az utóbbi két választás alkalmával egyéni körzetben sikerült mandátumot 
szereznem.  

Folyamatosan - az elmúlt három év kivételével - biztonságpolitikai kérdésekkel 
foglalkoztam, ezen a területen dolgoztam, parlamentbe kerülésemkor is a 
Honvédelmi bizottság alelnökévé választottak, voltam a Nemzetbiztonsági bizottság 
elnöke is négy éven át, tehát ebben a körben is mozogtam, és az első Orbán-kormány 
időszakában nemzetbiztonsági államtitkárként is tevékenykedtem, a 2010-es 
választásokat követően pedig a Honvédelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkáraként dolgozhattam két és fél éven át. Ezt követően kerültem át a sport 
területére, ami nagyon szép és szintén nagy kihívásokkal tarkított terület volt 
számomra. 

Azt hiszem, hogy ’98 óta, pont a NATO-csatlakozásunk felgyorsult 
folyamatában a NATO parlamenti közgyűlés védelmi bizottságának is tagja lehettem, 
sőt az első ciklusban pont a magyar delegációt vezethettem, a legkritikusabb 
időszakban, az számomra nagyon nagy kihívás és nagy megtiszteltetés volt. És ugye 
’99. március 12-én lettünk a NATO teljes jogú tagjai. 16 éven át voltam a NATO 
parlamenti közgyűlés védelmi bizottságának tagja egyébként.  

Emellett törekedtem arra, hogy a szakmapolitikai területtel és a szakmai 
szervezetekkel még jobban kapcsolatba kerülhessek, és így a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemen a hadtudományi doktori iskolát is elvégezhettem, ami 
szintén hasznos volt számomra.  

Tehát ez az a szakmai elkötelezettség talán, amit szerettem volna itt kiemelni 
röviden. 

Az, hogy miniszterelnök úr a tegnapi nap folyamán felkért ennek a nem 
könnyű, ámbátor nehéz feladatnak az ellátására, ez egy nagyon nagy kihívást jelent 
számomra. Rövid gondolkodási idő után, családommal való egyeztetést követően 
elvállaltam ezt a feladatot, és bízva természetesen a bizottság támogatásában és 
közreműködésében, szeretném ezt minél nagyobb elánnal, lelkiismeretesen elvégezni.  

Én együttműködés párti vagyok, ezt hangsúlyoztam a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság ülésén is. Én úgy tartom, nem csak azért, mert most a sport 
világából tértem vissza és a sport is egy nemzeti ügy, ugyanígy a honvédelem, a haza 
védelmének ügye is nemzeti ügy, és hogy ez egy nemzeti ügy legyen - és ez egy fontos 
kérdés mindannyiunk számára, Magyarország biztonsága, a magyar emberek 
biztonsága, gyermekeink, unokáink érdekében, az, szerintem, nem lehet vita, nem 
lehet pártpolitikai vita kérdése. Ez egy olyan cél, egy olyan feladat mindannyiunk 
számára, amelyben kötelességünk elvégezni a legjobb tudásunk szerint a munkát. 
Hogy ehhez milyen eszközök szükségesek, az aktuális kihívások és feladatok 
kezelésére, ebben természetesen lehetnek szakmai viták, de én mindig arra 
törekedtem, hogy a személyeskedő viták helyett szakmai kérdésekben tudjunk érdemi 
vitát folytatni, erre szeretnék a jövőben is törekedni. 

Szeretnék néhány szót szólni a Magyar Honvédség tevékenységéről, 
feladatairól. Ugye 2011-ben jelentősen módosult a honvédelmi törvény, és számomra 
akkor is, amikor a Honvédelmi Minisztériumban dolgoztam és azt megelőzendően is, 
kiemelt fontossággal bírt a tartalékos rendszer kiépítése, különösen 2004-től, amikor 
a sorkatonai szolgálat megszűnt és ez indokolttá vált. Óriási munka volt az elmúlt 
időszakban, az elmúlt öt évben ezen a területen, hiszen 17 tartalékos katonánk volt 
2010-ben, most ez a szám 6 ezer körül mozog. Nyilván további lépéseket kell tenni, 
hogy elérjük az ideális létszámot, és nyilván egyfajta területvédelmi jelleget is 



7 

érdemes ebben megfontolni, valamint a fiatalok felé nyitást fontosnak tartanám. 
Tehát az elkövetkező időszakban egy fontos szakmai kérdésnek tartom azt, hogy 
hogyan tudjuk az egyetemistákat, a főiskolásokat, a fiatalabb generációt megszólítani 
a haza védelmének ügyében, ami nem kis feladat önmagában.  

Nyilván a Magyar Honvédség működőképességének fenntartásában kőkemény 
munkával köszönet illeti Hende Csaba miniszter urat. Én dolgoztam vele két és fél 
éven keresztül, tehát valóban nagyon nagy munkabírással dolgozott és mindent 
megtett annak érdekében, hogy a Magyar Honvédség működőképes legyen, 
erősödjön, fejlődjön, még ha finanszírozási problémák sajnos mindig voltak a Magyar 
Honvédség háza táján. De a katonai életpálya megalkotásával is, szerintem, jelentős 
lépést tettünk annak érdekében, hogy a Magyar Honvédség állományát megbecsüljük. 
Ezen az úton tovább kell mennünk, tovább kell haladnunk, hiszen a Magyar 
Honvédség állománya rendkívüli módon elkötelezett a haza védelmében, életük 
feláldozásával is vállalják a haza védelmét, minden tisztelet megilleti őket. És most 
egyébként ebben a jelenlegi aktuális, új kihívás kezelésében, amely soha nem látott 
mértékű, legalábbis a legújabb korunkban nem látott mértékű migrációs, 
bevándorlási folyamat, egy népvándorlás indult el a világban, ebben is van, 
véleményem szerint, szerepe a Magyar Honvédségnek, hiszen a Magyar Honvédség a 
magyar határok őrzésére feljogosított szervezet. Nyilván ebben most vannak szakmai 
viták a parlamentben, én bízom benne, hogy az ellenzék bizonyos része átérzi ennek a 
problémának a jelentőségét, és támogatni fogja a kormányzati szándékokat, 
törekvéseket. Nyilván a Magyar Honvédségnek nem kizárólagosan ez a feladata, de 
most erre az aktuális feladatra is meg kell találnunk a megoldásokat, és ebben - 
szerintem - a rendőrség mellett, a rendőrség munkájának a segítése fontos feladat a 
Magyar Honvédség számára. Ha megépül a határzár, ezt követően szükséges emberi 
állományt is, nemcsak az építésre, hanem ennek a biztonságos fenntartására és 
működtetésére is szánni.  

Tévesek azok az értelmezések, amelyek szerint a Magyar Honvédséget - ilyen 
kérdés fölmerült a Honvédelmi bizottság ülésén - civil magyarok ellen és politikai 
menekültek ellen a kormány be akarja vetni. Nem akarja bevetni a kormány, szó sincs 
erről. Viszont az, hogy a törvényes rendet fönn kell tartani, a magyar emberek 
biztonságát szolgálni kell, az, hogy a schengeni határokat védenünk kell és a magyar 
határokat is ezen keresztül védenünk kell és törvényi, nemzetközi egyezményeknek 
meg kell felelni és egyébként pedig politikai menekülteket természetesen be kell 
fogadni, el kell látni, arra nem lehetett - hogy itt milliószámra érkeznek gazdasági 
bevándorlók -, nem készült fel Európa sem és senki sem; és nyilván óriási feladat 
ennek a megfékezése.  

Egyetértek azzal - ez fölmerült a másik bizottság ülésén -, hogy a gyökerekhez 
kell eljutni és ott kell kezdeni a probléma kezelését. Egyetértek, valóban, erre 
törekedni kell, de ehhez nemzetközi felhatalmazások kellenek, ehhez nemzetközi 
együttműködések kellenek, nem kizárólag az Unió - az sem kis feladat - 
együttműködése kell ebben a kérdésben, de mi egyetértünk azzal, hogy az Uniónak is 
megoldást kell találnia erre. De addig is a szükséges intézkedéseket nemzeti 
hatáskörben meg kell tenni.  

A visegrádi négyek ebben felsorakoztak. Szerintem ez egy helyes irány, helyes 
álláspont. Fel kell gyorsítani a határzár megépítését, s biztonságosabbá kell tenni 
Magyarországot ezen keresztül is. 

A Magyar Honvédség képességeinek fejlesztése kulcsfeladat lesz az elkövetkező 
időszakban. Itt elsősorban a helikopterképességre utalok, amely szerintem rendkívüli 
módon fontos, hogy a helikopterképességünk szinten tartása az elmúlt időszakban 
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megvalósulhatott. Nyilván ez nagyon komoly pénzügyi kérdés is. Bízom benne, hogy 
le tudjuk zárni azt a folyamatot, amely az elmúlt 4-5 évben elindult. Fontos nemcsak a 
katonai biztonság növelése érdekében, hanem természeti, ipari katasztrófák 
kezelésében is a helikopterképesség kialakítása és a megfelelő hadrendbe illesztése. 
Úgyhogy ezek fontos célkitűzések. 

Nyilván számos olyan katonai célkitűzésünk lehetne még, amiről hosszasan 
beszélhetnék. Egy biztos: ne feledkezzünk meg a szövetségi rendszerünkről, hiszen 
Magyarország biztonságát a honvédelmi törvény alapján is, meg a tudásunk alapján is 
azt tudjuk mondani, hogy Magyarország gazdasági potenciálja, a Magyar Honvédség 
katonai ereje az állampolgáraink hazafias elkötelezettsége, áldozatvállalása és egyben 
a szövetségi rendszerünk garantálja. Ez így együtt válhat teljessé, ezért is mondom 
azt, hogy nagyon-nagyon fontos dolog a NATO szövetségi rendszerében való további 
együttműködés, és Magyarország jó hírnevének ezen keresztül is a további ápolása és 
erősítése. Tehát a nemzetközi szerepvállalásban a NATO-tagországok 
munkamegosztásából ki kell vennie Magyarországnak a részét; természetesen amihez 
értünk, amiben jók vagyunk, és tanulni is kell a többi szövetségestől, amit csak lehet. 
Úgyhogy ez egy kölcsönösen hatékony és jó együttműködés kell hogy legyen a jövőben 
is.  

Döntően a Magyar Honvédségről: nyilván az életpályarendszerről már 
beszéltem, az illetményemelést fontosnak érzem. Régi vágyuk ez a katonáknak, hogy 
ez bekövetkezzen. Ez a folyamat elindult: most 30 százalékkal, aztán fölmegy 50 
százalékra. Legutoljára 2001-ben volt illetményemelés a Magyar Honvédség 
állományában, még az első Orbán-kormány időszakában volt utoljára 
illetményemelés. Most ez megint bekövezett, tehát szerintem ez is fontos lépés, hogy 
a Magyar Honvédség katonáit, állományát megbecsüljük. Nyilván feladatokat rovunk 
rájuk, feladatokat várunk el tőlük, azonban fontos az állami elismerés is és 
megbecsülés is. 

Fontosnak érezném az elkövetkező időszakban a Magyar Honvédség és a 
Belügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium együttműködésének 
szorosabbá tételét. Pont - visszatérve egy mondat erejéig a bevándorlásra, és nyilván 
be kell vonni ebbe a Terrorelhárítási Központot is még hatékonyabb arányban ebbe a 
folyamatba. Erre, úgy látom, valamennyi szervezet nyitott. Ez a folyamat el is indult, 
ezt tovább kell erősíteni pont azért, hogy kiszűrjük az esetleges terroristákat, 
kiszűrjük azokat a veszélyes elemeket, akik egyébként nem akarnak regisztrálni, akik 
nem akarnak ujjlenyomatot adni, akik nem akarnak együttműködni a magyar 
hatóságokkal, és ilyen módon is komoly veszélyt okozhatnak nemcsak 
Magyarországra, hanem egész Európára. 

Mi az, amit még hozzátehetek ehhez? Összességében azt szeretném elmondani 
- és ezt elmondtam a Honvédelmi bizottság ülésén -, hogy ez ugyan nem látszik 
rajtam, de 8 éves korom óta sportolok. Elnök úr ezt tudja, hiszen ő is sportember. A 
sport világában dolgoztam most 3 éven át. Az egyik legfontosabb értéknek a sportban, 
amit át tudunk hozni emberi viszonyainkba, a sportszerűséget, a fair playt tartom.  

Ezt szeretném felajánlani mindenkinek, és igyekszem én magam is ennek 
szellemében dolgozni, és bárkinek bármilyen kérdése van, bármikor állunk majd 
rendelkezésre az elkövetkező időszakban is. Valóban ugyanezt elmondtam a 
Honvédelmi bizottság ülésén is, hogy matematikából nem voltam annyira erős, egy 
erős közepes, jó azért volt, de egy biztos: egy nagyon fontos matematikai műveletet 
megjegyeztem - és alkalmazni is szeretném és alkalmaztam is az elmúlt időszakban 
ahol lehetett, meg akikkel lehetett -, ez a közös nevezőre hozatal. Azt hiszem, a 
honvédelem területén csak közös nevezőre lehet törekedni, még ha sokszor bonyolult 
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egyenletek is vannak és nehéz ezt megtenni, de szerintem ha mindenki lebontja és a 
pártpolitikai szempontokat leveszi és azt mondja, hogy mi a legfontosabb a magyar 
emberek számára a jelen helyzetben, ilyen kihívásokat látva, az a magyar emberek 
biztonságához, a boldoguláshoz, egyáltalán az élethez, az életfeltételekhez kötődik; a 
biztonság nélkülözhetetlen érték. Szerintem ezen a területen dolgozni nagyon nagy 
megtiszteltetés mindannyiunk számára, és nyilván, akik ebben a bizottságban is 
dolgoznak, akik ezen a területen dolgoznak, azok az emberek alapvetően 
elkötelezettek kellenek hogy legyenek abban az értelemben, hogy a magyar emberek 
biztonságáért mindent meg kell tennünk. Kinek másnak, ha nem pont a 
Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak, a Honvédelmi bizottság tagjainak? És 
egyébként pedig a kormányzatban is azoknak az embereknek, akik ezen a területen 
dolgoznak? 

Úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, és állok rendelkezésre. 
Amennyiben kérdések vannak, igyekszem rájuk válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mi köszönjük. Az én kérdésem már nem fog elhangozni, mert választ 

kaptam a népvándorlással kapcsolatos honvédségi feladatokra. Úgyhogy a kérdéseké 
a szó. (Jelzésre:) Mirkóczki Ádám képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 
Ott folytatnám nagyjából, ahol az előző bizottsági ülésen abbahagytam. 
Nyilvánvalóan itt most inkább a nemzetbiztonsági szempontok szerint vetem föl, ami 
az előző bizottsági ülésen is fölmerült: sokan az Iszlám Állam elleni katonai 
szerepünket firtatták. Részben én is ezt teszem, csak teljesen más előjellel. 

A miniszterjelölt úr véleményére a tekintetben lennék kíváncsi, hogy mit 
gondol azokról a kockázatokról, melyek a magyar szerepvállalás mentén - mondjuk 
úgy - egyenesen arányosan nőnek? Az nem kérdés, hogy abban a pillanatban, ahogy 
Magyarország teljesen mindegy, hogy hány katonával - most mi 150 főről beszélünk - 
hadba lépett, ha úgy tetszik, az Iszlám Állam ellen Szíriában, ez azért ha a 
legóvatosabban fogalmazunk, akkor is állíthatjuk, hogy nem csökkentette az ország 
biztonsági kockázatát, sokkal inkább növelte.  

Arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan látja az orosz-ukrán konfliktust a 
tekintetben, hogy ha odakerül a sor, hogy tételezzük föl, eszkalálódik a helyzet, eddig 
azt láthattuk a magyar kormányzat részéről, hogy ami támogatást nyújtottunk, azt 
egyértelműen az ukrán fél mellett tettük. Gondolok itt a pénzösszegre, az ukrán 
kiberbiztonság számára felajánlott, ha jól emlékszem, 100 ezer dolláros magyar 
segítségre, stb. 

A külföldi missziók tekintetében tisztában vagyok a kormány álláspontjával és 
az eddigi honvédelmi politikával, amely lényegében azt jelentette, hogy a NATO-
tagságunkból fakadó kötelezettségek szerint nekünk kötelességünk is, ha úgy tetszik, 
különböző katonai missziókban részt venni. Mi teljesen másképp látjuk, hogy 
mennyire vagyunk kötelesek és mennyire nem. Mi úgy látjuk, hogy a NATO, amely 
alapvetően azért jött létre, mert nyilván egy védelmi szövetség, egyre több esetben 
inkább az agresszor fél szerepét játssza, és ez különösen az orosz-ukrán konfliktus 
tekintetében jól megfigyelhető, hogy a NATO a sorozatos hadgyakorlatokkal, 
különböző fegyverzetek telepítésével mint ha szándékosan provokálná az orosz felet. 
Ez megint a kockázatok szempontjából nem elhanyagolható. 

Én már a bevándorlásra annyira nem térnék ki, örülök annak, hogy most itt, a 
bizottságban nincsenek azok az ellenzéki erők jelen, akik azért aggódnak, hogy 
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micsoda szörnyűség, hogy a Magyar Honvédség a magyar határokat védje. Gondolom, 
mi ezt a kormánnyal azonos módon látjuk. Szerintünk ez az alapvető feladatuk. 

De ezek, amiket felsoroltam, a magyar biztonság szempontjából nagyon is 
fontos kérdések, és erre lennék kíváncsi, hogy várható-e ebben - nyilván nekem 
sincsenek illúzióim és ön is kormányálláspontot fog képviselni, valószínűleg, de az ön 
személyes véleményére lennék kíváncsi, hogy egy-egy ilyen misszió, egy-egy ilyen, 
mondjuk úgy, hogy a világ különböző pontjain az amerikai geopolitikai érdekeket 
szinte kritika nélkül végrehajtó tettek mennyire használnak a magyar biztonságnak, 
vagy mennyire hatnak ellene? Én most tényleg csak egy véleményre lennék kíváncsi.  

És talán, ami az előzőről lemaradt, egyetlen kérdés: azt örömmel hallottam, 
hogy a honvédség utánpótlásának az elősegítésén fog munkálkodni, én nagyon 
kíváncsi lennék, hogy katonai középiskolák, kollégiumok vagy épp gimnáziumok, 
amelyek régen azért voltak gazdagon - én is ilyenbe jártam annak idején Egerben -, 
továbbiak az ön fejében, tudom, hogy most nem ez a legfontosabb, de engem 
érdekelne, hogy esetleg a közép- vagy hosszú távú tervek között szerepelnek-e. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e még kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor, 

miniszterjelölt úr, parancsoljon! 

Dr. Simicskó István válaszai 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, az Iszlám Állam tevékenysége, 
fellépése - ezt elmondtam a másik bizottság ülésén is - nagyon komoly veszélyeket rejt 
önmagában, és nyilván az a magyar kontingens, amely ebben a folyamatban próbál 
segíteni a nemzetközi szereplőknek, hogy ezt fékezzük és kordában tartsuk és ha 
lehet, akkor számoljuk föl, egyrészt az ő biztonságuk kiemelkedően fontos dolog. Az, 
hogy mennyire nő a biztonsági kockázata Magyarországnak egy ilyen nemzetközi 
együttműködésben való részvétel okán, az mindig fölmerül, tehát ez egy örökzöld 
kérdés, mióta NATO-tagok vagyunk. Sőt a 2001. szeptember 11-ei terrorcselekmények 
után kialakult nemzetközi szövetségben való részvétel kapcsán merült föl elsőként, 
aztán afganisztáni szerepvállalás, iraki és a többi, ez mindig fölmerül. Nyilván, 
szerintem, egy biztonságpolitikával foglalkozó szakember sem tud mást mondani, 
mint azt, hogy természetesen ez biztonsági kockázatokat nem csökkentő tényező az 
adott anyaország felé, de hogy ennek a mértéke milyen és ebben a globalizált világban 
kik a globalizáció motorjai és hogy kikre csapódik elsősorban vissza az ilyen típusú 
lépéssorozat, szerintem, nyugodtan állíthatjuk, hogy elsősorban különböző 
nagyhatalmak vagy szuperhatalom az, amely a célpontja, ezt láttuk a nemzetközi 
világban eddig legalábbis. Tehát Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, 
tehát ők a hangsúlyosan fenyegetettek a terrorcselekmények szempontjából.  

Az egy más kérdés, hogy ez a mostani bevándorlás mit húz Európa nyakára, és 
aztán majd milyen mértékben és módon és milyen szabadon fognak majd mozogni a 
különböző olyan emberek, akik nem is regisztráltak és egyszerűen bemondanak 
valamilyen nevet vagy még papírjuk sincs és semmi, tehát nehéz megmondani, hogy 
kicsodák ők valójában és miért is jönnek Európába. Mert jelentős részük, 
90 százalékban valószínűleg gazdasági megfontolások alapján jön, de pont elég, ha 
csak egy-kettő vagy néhány tucat az, aki esetleg valamilyenfajta őrült ötlettől 
vezérelve itt terrorcselekményeket akar elkövetni. Ezért is fontos egyébként a 
kiszűrése, amennyire lehet, ezeknek az embereknek. És nem lehet mindenkit 
beengedni, szerintünk, Európába. 
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Ez egy érdekes kérdés, biztonságpolitikával foglalkozó szakemberek úgy 
szoktak fogalmazni, hogy a hadviselésnek három alapvető válfaja van, az egyik az 
anyagcentrikus hadviselés, a másik a mozgáscentrikus hadviselés, a harmadik pedig 
az aszimmetrikus hadviselésből fakadó úgynevezett terrorista vagy korábban, talán a 
második világháborúban a partizán típusú hadviselés, amely próbál pusztítani, próbál 
rombolni, próbál meglepetésszerűen csapásokat mérni az erősebb félre. És sokan azt 
mondják, hogy ez az aszimmetrikus hadviselés korszaka. Tehát ebben valóban vannak 
biztonsági kockázatok, mert ebben a szabadabb mozgással teli világunkban 
egyszerűbb eljutni rossz szándékú embereknek is adott célországokba. Ezen kell 
dolgozni, ezért hoztuk létre a Terrorelhárítási Központot, hogy ezeket az embereket 
kiszűrjék, és én úgy érzem, hogy jó munkát végez a TEK ezen ügy kapcsán is. De 
nyilván nekünk ezzel számolni kell. 

Ugyanakkor pedig az is tényszerű - és erről népszavazás volt, ha jól emlékszem, 
’98-ban -, a NATO-csatlakozásunk kérdésköre. Nekünk ez egy fontos katonai-politikai 
szervezet, a világ legerősebb katonai-politikai szervezete. Tehát ebben a mi érdekeink 
ott vannak. És nyilván vannak a munkamegosztásból adódó feladatok, amiket el kell 
látni, és azokat a képességeket, amelyek ebben a munkamegosztásban segítik az adott 
szövegségünk ügyét, abban nekünk részt kell vállalnunk, aláírtuk a szerződést, 
vállaltunk kötelezettségeket. Az, hogy milyen erőt tudunk felajánlani, milyen 
képességeket, mit hoz ez tudásban nekünk, tehát látjuk más tagországok egységeinek 
a felkészültségét, közös műveletekben veszünk részt, ezek, szerintem, katonaszakmai 
tapasztalatokat is hoznak a Magyar Honvédség katonáinak. 

Hogy anyagilag milyen erőforrásaink vannak, az megint egy külön kérdés. 
Egyébként pedig azt nyilván tudjuk, hogy a magyar katonák, az eddig legalábbis nem 
túlzottan megfizetett Magyar Honvédség katonái szívesen vettek részt ilyen 
műveletekben, mert az illetményük ilyenkor jelentős mértékben megemelkedik. De 
nem pusztán csak ezért, hanem katonaszakmailag ez előmeneteli lehetőséget ad 
számukra. 

A katonai középiskolák vonatkozásában. Én, akkor most ebben a körben 
elmondom, nagyon szeretném, ha a sporttal, a sport területének bizonyos elemeivel 
összefüggésben akár járásonként is lennének olyan, a katonai sportokhoz kötődő 
központok, ahol egyébként a középiskolás gyerekek megmérettethetnék magukat. 
Például a vívóközpontok vagy öttusaközpontok vagy dzsúdóközpontok vagy akár 
birkózóközpontok is, ahol a gyermekeink megtanulnak küzdeni és egyébként pedig 
tisztességes kiállásra nevel. Tehát a sport egyébként - a sportszerűség okán - pont 
nem az övön aluli típusú eljárási módszereket ösztönzi a gyermekeink lelkében, 
gondolkodásmódjában, hanem a tisztességes kiállást. Tehát ezért, szerintem, a 
honvédelmi nevelésben is ennek volna szerepe és jelentősége. Egy ilyen anyagon én 
elkezdtem dolgozni, meglátjuk, ha ez majd olyan stádiumba kerül, akkor a kormány 
elé mikor tudom bevinni, és természetesen önöket is tájékoztatni fogjuk arról, hogyan 
tudjuk ezt a célt megvalósítani. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még kérdés? (Nem érkezik jelzés.) 
Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor dönteni fogunk. Döntésünknek az 
a lényege, hogy dr. Simicskó István miniszterjelölt úr alkalmasságáról mondjon 
véleményt a bizottság. Akkor most erről kérek szépen véleményt: alkalmasnak tartja-
e a bizottság miniszterjelölt urat a honvédelmi miniszteri pozíció betöltésére? Most 
szavazunk! (Szavazás.) Négy igen. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ellene? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. 
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A bizottság 4 igen szavazattal és 1 nem szavazat ellenében támogatta a 
miniszterjelölt urat a miniszteri pozíció betöltésében. 

Az ülés berekesztése  

Gratulálunk, és jó munkát és jó egészséget kívánunk! (Dr. Simicskó István: 
Köszönöm szépen.)  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 48 perc.) 

 

 

 Németh Szilárd István  
a bizottság alelnöke 
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