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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 48 perc) 

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter meghallgatása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm miniszter urat, főigazgató urat, vezérkari főnök urat és 
mindenkit, aki itt van velünk.  

Az elnézésé az első szó mindannyiukhoz, nem így terveztük… 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Hazánkat szolgáljuk! 
 
ELNÖK: Némi csúszás következett be az eredeti ütemtervhez képest (A sajtó 

képviselői megérkeznek a terembe.), úgymond porszem került a gépezetbe a mai 
napirend időtartamával kapcsolatosan, némileg előbbre terveztük ezt a részét.  

Nyílt ülésen vagyunk. Tisztelettel köszöntöm a sajtó jelen lévő képviselőit is.  
Elkezdenénk a bizottsági ülés 5. napirendi pontját. Immár lassan negyedik órája 

vagyunk a teremben. Miniszter úr meghallgatására kerül sor, az éves meghallgatására, 
ami értelemszerűen azért van szeptemberben, mert ilyen értelemben a miniszter úr az 
előző év szeptemberében nyert miniszteri megbízatást. És, mondom, köszöntöm a 
Honvéd Vezérkar és a KNBSZ vezetőjét is.  

Parancsoljon, miniszter úr! Kaptunk egy írásos anyagot, ehhez képest 
természetesen, amit miniszter úr el kíván mondani, és lenne néhány kérdésünk is 
majd.  

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter tájékoztatója 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm a lehetőséget. Valóban törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor 
az elmúlt egy évről tájékoztatjuk a bizottságot. Természetesen kivártuk a sorunkat - a 
hazánkat szolgáljuk -, és tudomásul vettük, hogy több más fontos kérdés van, amit a 
bizottságnak meg kell tárgyalni, de örültünk, hogy eljutottunk ide, és röviden valóban 
kiegészítve azt az anyagot, amit megküldtünk, néhány gondolatban szeretném 
összefoglalni, hogy az elmúlt egy év tapasztalatai, mérlege hogyan és mi módon 
vonható meg a magam szemszögéből, illetve nyilván azoknak a munkáját is látva, akik 
segítették a feladat végrehajtását, mind a vezérkari főnök úr, mind pedig a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója.  

A mindenkori honvédelmi miniszternek alapvető feladata Magyarország 
katonai biztonságának garantálása. A honvédelmi törvény ad egyfajta alapértelmezést, 
alapkeretet, irányt is, hogy hogyan és mi módon kell eljárnunk. Ez nagy segítség 
valamennyi időszakban, hiszen a parlament kétharmados többséggel fogadja el a 
mindenkori honvédelmi törvényt, illetve módosíthatja is mindezt. A honvédelmi 
törvény 1. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a haza védelme nemzeti ügy. Ezt, azt 
hiszem, mindannyian tudjuk és valljuk is a hitünkben mindezt. A biztonságunk 
alapvető érték. Úgy fogalmaz a honvédelmi törvény, hogy három pilléren nyugszik 
Magyarország biztonsága, ez a Magyar Honvédség képességeiből áll össze, a NATO-
ban, tehát a szövetségi rendszerben való közreműködésünk és az állampolgáraink 
hazafias elkötelezettsége, áldozatvállalása. Úgy vélem, hogy valamennyi honvédelmi 
miniszternek az a feladata meg a jövő honvédelmi minisztereinek is, hogy ezt a három 
pillért erősítse. Tehát ez ad egy megfelelő biztonsági garanciát jelen korunkban arra, 
hogy hogyan tudunk katonai értelemben legalábbis a biztonságunkért minél többet 
tenni.  

Én arra törekedtem az elmúlt egy évben, hogy egyrészt áttekintve azt az 
örökséget, amit elődeim rám hagytak, ezek bizonyos determinációkat és 
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meghatározottságot is adnak akár a fejlesztések vonatkozásában, akár nyilván azokban 
a problémákban, amelyekkel nekem is szembesülnöm kellett és megoldásokat kellett 
találni, és nyilván jött közben egy olyan típusú feladat, ami korábban nem volt a 
migrációs nyomás által, a migrációs válsághelyzet kezelésében, amelyben a 
határvédelmi feladatok is részben ránk is hárultak, a biztonsági határzár megépítése, 
az erre való felkészülés, a közös járőrözés, a rendőrökkel való együttműködés, a 
Terrorelhárítási Központ szakembereivel való együttműködés kialakítása és a minél 
hatékonyabb formáinak a kidolgozása. Én úgy vélem, hogy az elmúlt időszak igazolta 
azt, hogy a Magyar Honvédség képes helytállni, váratlan, rendkívüli körülményekben 
is a próbatételeket állja, és a magyar emberek biztonságát szolgálja magas színvonalon. 

Ami az írásbeli tájékoztatóhoz még hozzátartozik: én azt hiszem, hogy nem 
helyes, hogyha egy honvédelmi miniszter folyamatosan kritikát mond el az elődeiről, 
de az biztos, hogy az elmúlt időszak, a rendszerváltás óta eltelt időszak sok-sok 
haderőreformnak nevezett folyamata alapvetően azért - tisztelet a kivételnek és néhány 
üdítő pillanatnak - arról szólt, hogy hogyan lesz kisebb a Magyar Honvédség 
létszámában és hogyan lesz erőtlenebb, azaz hogyan szabadul meg a nehéz technikai 
eszközeitől, hogyan szabadul meg más eszközeitől. Tehát egy könnyű, kis létszámú és 
ebből adódóan alacsony költségvetésből fönntartható haderővé zsugorodott. A 
fejlesztések minimális szinten valósultak meg, hiszen évtizedek óta húzódik a 
helikopterképesség fejlesztése a szállítógépek, a légiszállító-képesség kialakítása, 
fejlesztése, és ha úgy tekintünk arra, hogy nagyon sok eszközt kivontak a Magyar 
Honvédségből inkurrencia címszó alatt, akkor végül is felfoghatjuk ezt pozitívan is és 
azt mondhatjuk, hogy igen, most akkor elérkezett a fejlesztés ideje. A magyar kormány 
azt a döntést hozta, hogy az ehhez szükséges költségvetési fedezetet jelentős mértékben 
állja. Ez azt jelenti, hogy kormányhatározat szól arról, hogy a GDP 0,1 százalékos 
növekményével tudjuk a honvédelmi költségvetést minden évben tervezni. Tehát egy 
ütemezett, tíz évre szóló, 2016-2026-ra vonatkozó honvédelmi és haderőfejlesztési 
programot indítunk el, hiszen azt látjuk, hogy értelmesen kell elköltenünk a 
költségvetésünket. Átlátható módon szeretnénk mindezt megtenni, és tényleges 
fejlesztéseket szeretnénk elindítani, tehát nagy célok és nagy próbatételek várnak ránk. 
Ebben kérnénk a bizottság tagjainak is majd a segítségét és támogatását, valamint a 
Honvédelmi és rendvédelmi bizottság tagjainak is és az egész parlamentnek, hiszen az 
ország biztonságának a minél magasabb szinten történő garantálása a tét.  

Amit a három pillérről el tudok mondani, az az, hogy a Magyar Honvédséget 
értelemszerűen ilyen ütemezetten szeretnénk fejleszteni, új képességekkel - nemcsak 
képességmegőrzés és képességcsökkenés nem következhet be, hanem fejlesztést kell 
végrehajtanunk. Előttünk áll egy időszak, amely világosan meg fogja mutatni, hogy mit 
mikor szeretnénk korszerűsíteni és fejleszteni. Szeretnénk a védelmi ipart 
újraéleszteni, az Irinyi-tervben szerepel, mindez a védelmi ipar stratégiai jelentőségű 
területté vált, a konkrét előrelépés hamarosan bejelentésre fog kerülni ebben az 
értelemben is, szakembereink ezen dolgoznak. 

A hazafias elkötelezettség és az állampolgárok áldozatkészsége a harmadik 
pillér. Hozzátéve, a második pillér: a NATO szövetségi rendszerében mi érdekeltek 
vagyunk, biztonságunk garanciális, fontos eleme, és amennyiben erősödik a Magyar 
Honvédség képessége, úgy erősödik a NATO is és fordítva. Tehát összefügg ez a két 
dolog, illetve a három dolog is.  

Állampolgárainkat a nemzeti ügy hangsúlyozása értelmében szeretnénk 
bevonni, önkéntes tartalékos szolgálati lehetőséget kínálunk majd. Ezt a kormány már 
megtárgyalta, a nemzetbiztonsági kabinet is megtárgyalta, a stratégiai kabinet is 
megtárgyalta, január 1-jétől indul az új rendszer. Szeretnénk várni minél több 
fiatalembert és mindenkit, aki a haza védelmében elkötelezett. Természetesen 
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létrehozunk egy honvédelmi sportszövetséget, amely a sportokon keresztül is 
megpróbálja kötni az embereket a haza védelmének az ügyéhez, mint ahogy bizonyos 
időszakokban volt már erre példa, és a nemzetközi példákat is áttekintettük. Tehát 
ilyen módon a haza védelmének ügye kiteljesedhet, és a társadalom tagjai számára 
önkéntes alapon vállalhatóvá válik.  

A célkitűzéseink között természetesen számos program már konkrétan el is 
indult, hiszen pont talán a tegnapi nap folyamán voltunk a Katonai Rendészeti 
Központban, amelyet létrehoztunk a Petőfi laktanyában, új, megerősített képességgel 
rendelkezünk ma már.  

Elindítottuk az egyéni felszerelések fejlesztését, az új gyakorlóruhák gyártása is 
elindult, és folyamatosan cseréljük az alakulatainknál. Első lépésben a misszióban, 
külföldi szolgálaton lévőket láttuk el korszerűbb egyenruhával, egyéni felszerelésekkel. 
Az iraki kontingensünkre gondolok itt elsősorban, de a katonai rendészek is megkapták 
az egyenruhát egyelőre, és ezt folytatjuk tovább ütemezetten, ha lehet, akkor minél 
nagyobb sebességfokozattal előrehaladva. Ezt éppen a mai állományülésen el is 
mondtam, hogy nem vissza kell kapcsolni, nem a féket kell nyomni, hanem menni kell 
előre, mindent átlátható módon, tisztességesen, törvényesen végigvíve. A katonák 
ellátását kiemelten kezelve kell a honvédelmi politikát folytatnunk, és ez a legfontosabb 
célunk: a katonák megbecsülése, akik vállalják a szolgálatot a haza védelmében, és ezt 
érzékeltetjük illetményemelésben, érzékeltetjük egyéni felszerelésekben és ellátásban.  

Van még teendőnk bőven, tehát nem tartunk ott, hogy most nyugodtan 
hátradőlhetnénk ebben az értelemben, elindult a folyamat, szeretnénk végigvinni és 
felgyorsítani ezt a folyamatot. És mondom, a technikai fejlesztések időszaka is elindul, 
ez is mindenképpen szükséges, hiszen nagyon komoly lemaradásunk van, akár ha csak 
a szomszédjainkat végigtekintjük és megnézzük. 

Különleges rendeltetésű ezredet alakítottunk. Ezt sem régen tettük, 
összevontunk két zászlóaljat, és az ő felszerelésük is kiemelt cél, hiszen a különleges 
műveletisek azok, akik bárhol bármikor bevethetőek. Nagy pontosságú fegyverekkel 
való ellátásuk, felkészültségük, kiképzésük prioritás a honvédelmi tárca politikájában. 
Úgyhogy azt hiszem, számos olyan dolog van, amit az elmúlt egy évben is megtettünk, 
egyáltalán a működőképesség továbbvitele vonatkozásában. A NATO-erők Integrációs 
Egység megalakítását is végrehajtottuk, a háttérintézmények számának csökkentését 
végrehajtottuk a kormányzati döntés szellemében, a működési hatékonyság fokozása 
érdekében. Megalakítottuk a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és 
Kiképzési Parancsnokságot, és tartalékos kiképzőszázadok rendszerének a kialakítása 
is megtörtént. Tehát magyarul azoknak az embereknek, akik majd fogadják az önkéntes 
tartalékosokat - területvédelmi jelleggel szeretnénk ezt új alapokra helyezni, ezt talán 
említettem -, azoknak az embereknek, a kiképzőknek is a kiválasztása megtörtént és a 
felkészítése folyik, folyt az elmúlt időszakban, Szentendrén velük is találkoztam, 
személyesen meglátogattam őket, kiváló szakmai munka folyik.  

Emellett a NATO-elkötelezettségünket és a szomszédokkal való katonai baráti 
kapcsolatok fenntartását prioritásnak tartjuk. Az elmúlt egy évben gyakorlatilag 40 
hazai és nemzetközi hadgyakorlaton vettünk részt, és 70 nemzetközi találkozót 
bonyolítottunk le, mind a visegrádi négyekkel, mind pedig a szomszédokkal és nyilván 
a szövetségeseinkkel meg a békepartnerségben részt vevő és egyéb más államokkal is 
szoros és jó együttműködésre törekszünk, mint ahogy azt a nagypolitikában is látjuk, 
Magyarország együttműködésre törekszik valamennyi országgal, és mindenkit 
tiszteletben tart.  

A missziós tevékenységünket fönntartjuk, három földrészen, 13 országban közel 
ezer fővel vagyunk jelen, kiemelten elsősorban a Balkán térségében, Irakban és 
Afganisztánban.  
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Folyamatosan ellátjuk a hazai és a szlovén légtérrendészeti feladatokat, és 
nyilván sikeres és eredményes volt a balti légtérrendészeti feladat is, egyébként pedig 
a visegrádi négyekkel készülünk arra, hogy a balti országok kérésére, a NATO 
döntésének a figyelembevételével egy századnyi erővel megfelelő váltásokban részt 
fogunk venni. Tehát kivesszük a nemzetközi feladat-végrehajtásból is a részünket, és 
Magyarország ezzel is érzékelteti, hogy szolidáris, a válsággócokban ott vagyunk, ezzel 
is teszünk a migrációt okozó válsághelyzetek kezelésében és orvoslásában. Ez továbbra 
is célunk, hiszen hitelesen mondjuk azt, hogy szolidárisak vagyunk, hitelesen vagyunk 
jelen, minden tettünk azt bizonyítja, hogy igen, azokban a térségekben is ott vagyunk, 
ahol a bajok képződnek, és szeretnénk ilyen módon is a békeszerető emberek 
szolgálatában tartani a Magyar Honvédséget, de a haza védelme a legeslegfontosabb 
feladatunk. 

Varsói csúcs volt, sok-sok minden volt, döntés volt. Magyarország bejelentette a 
fejlesztési elképzelését, ami a védelmi képességei növelésére irányul. Ezt örömmel 
nyugtázta a NATO is. Az a célunk, hogy ’26-ra elérjük azt a nagy célt, amit már 
korábban is sokan-sokan megfogalmaztak, de most reális célnak tűnik, hiszen 
döntöttünk erről, hogy a GDP 2 százalékát költhessük a védelemre. Ez a NATO elvárása 
is. Úgyhogy eszerint dolgozunk és végezzük a munkánkat. 

Én röviden ennyit gondoltam, pont azért, mert valóban írásban is megküldtük 
az anyagot meg elég sok munka van már a bizottság háta mögött is. Természetesen, 
amennyiben kérdések vannak, igyekszünk rá válaszolni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azzal biztattam képviselőtársaimat, a többieket, 
hogy itt a McDonald’s a környéken, azt hiszem, tizenegyig van nyitva, tehát addig biztos 
hogy ma is végezni fogunk.  

Miniszter úr, akkor lenne néhány kérdés. Nem tudom, képviselőtársaim részéről 
van-e? (Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Nagyon köszönöm miniszter úr beszámolóját. 

Két kérdésem lenne. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy mostanában többet hallottuk a 
kormánytól, hogy európai uniós szinten szeretne egy közös hadsereget létrehozni, ez 
pontosan milyen fázisban áll, illetve ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak? 

A másik pedig, hogy a brexit kapcsán valamilyenfajta változásokat 
Magyarország védelmi rendszerében szándékoznak-e tenni, tekintve, hogy jelentősen 
változik az Európai Unió védekezési képessége? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjtenénk, hiszen nem olyan sok jelentkező 

volt.  
Képviselő asszony majdnem ugyanazt kérdezte, amit magam is föl fogok tenni, 

hogy a közös hadsereggel kapcsolatosan az álláspontjuk változott, jól ismerem, az öné 
is meg a kormányé is, hiszen korábban ezt elutasították, most hogyan kell értelmezni, 
mi változott azóta? A mi javaslatunk, a Magyar Szocialista Párté az volt, hogy egy gyors 
reagálású hadtest kerüljön felállítása, a nemzeti hadseregek megszüntetése nélkül, de 
hogy legyen egy olyan EU-s, azonnal bevethető, jól kiképzett és minden helyen, minden 
időpontban bevehető, kisebb létszámú hadtest, erre mindenképpen szükség van. Mi 
változott az önök véleményében, mi győzte meg önöket arról - vélelmezem, hogy a 
Szocialista Párt javaslata, de ha nem, akkor majd miniszter úr megosztja velem, hogy 
mi az, ami miatt megváltozott a véleményük. 
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A létszámhiányra kérdeznék rá, hogy mikor várható, hogy a Magyar Honvédség, 
amelynek nagyon fontos kötelezettségei vannak, elérje a teljes feltöltöttségi szintet, és 
mit kell ehhez tenni, hogy ez bekövetkezzen. 

A katonai életpályamodell vonzóságáról kérdezném, hogy alkalmas-e ez az 
állomány megtartására, a jól képzett állomány megtartására. 

Kaptak-e a határrendészeti feladatot is végző honvédek speciális kiképzést a 
honvédelmi kiképzésen felül, hiszen azért alapvetően hasonló, de más típusú feladat a 
határvédelem és a klasszikus honvédségi tevékenység.  

A KNBSZ-szel kapcsolatosan, amelynek nagyon fontos feladatai vannak, és 
magam is elismerőleg nyilatkoztam a KNBSZ feladatairól, hogyan alakulnak a 
többletforrásaik, hiszen megnövekedett feladataik vannak, elégséges-e a költségvetési 
törvényben előirányzott ahhoz, hogy a KNBSZ elvégezze azt a rendkívül fontos 
feladatát, amely egyrészt a törvényben van, másrészt a missziós-expedíciós feladatot 
végző magyar honvédek segítése és bizonyos szempontból egymásra utaltsága folytán 
adott esetben az életüknek a védelme is függhet a KNBSZ információitól. 

A Gripenek pótlását kérdezném röviden, mint ami aktuális lehet. 
És van egy speciális terület, a drónokra vonatkozó szabályozás, ami a HM-hez 

tartozik az ismereteim szerint, lehet hogy nem teljesen, de a HM-hez is tartozik. Hogy 
áll ez a szabályozás, hiszen a honvédelem területén, a nemzetbiztonság területén és a 
mindennapok területén is lehet a drónszabályozásnak nagyon fontos feladata, ami a 
HM-hez tartozik, mik az elképzeléseik? 

Nekem ezek lettek volna a kérdéseim. Parancsoljon, miniszter úr, öné a szó. 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Nagyon 

fontos kérdések. Nagyobb összefüggésben, amit Szél Bernadett képviselő asszony 
kérdezett, ennek a megválaszolásával kezdeném. A két kérdés részben összefügg 
egymással, hiszen a brexit után valóban egy nagyon komoly és erős tagállam vált ki az 
Európai Unióból és az európai védelemből is, ha így értelmezzük. A varsói csúcsról 
talán annyi elmondható itt nyilvános ülésen is, hogy nagyon sok mindenre figyelni 
kellett, sok-sok téma volt, de én úgy éreztem, hogy a brit szövetségeseknek a brexit 
utáni megjelenése és a megnyilatkozásai mind-mind azt sugallták, sőt 
nyomatékosították, hogy igenis, továbbra is részt kívánnak venni a NATO munkájában 
és ilyen értelemben az európai biztonság iránt is elkötelezettek, de az biztos hogy az 
egyik legerősebb tagállam - katonai képességekben is, nem csak gazdasági értelemben 
- vált ki sajnos az Európai Unióból, és ennek persze biztonsági következményei is 
lehetnek, ezért az európai védelmi képességeknek a növelése régi kérdés, régi 
probléma, miközben egyébként mindig dilemma volt, hogy a transzatlanti kapcsolat 
hogyan működjön és hogy az Egyesült Államok hadereje nélkülözhetetlen Európa 
biztonsága szempontjából. Ez továbbra is nyilván fönnáll, azonban az európaiaknak az 
elmúlt időszakra visszatekintve és a brexitre különösen, többet kell áldozni és többet 
kell tenni az európai népek biztonságáért. Ezért mi ebben most kezdeményezők 
vagyunk, tehát ebben az álláspontunk - elnök úr kérdését is idecsatolva - nem változott, 
hiszen mi mindig azt mondtuk, hogy ez egy fontos kérdés, az európai védelmi identitás, 
védelmi képességek kialakítása mindig napirenden volt a NATO-ban is meg az Európai 
Unióban is, csak mindenki úgy volt ezzel, hogy megkettőzött erőket úgymond, 
duplikációt nem szeretne alkalmazni, nincs annyi katonai képessége senkinek vagy 
kevés országnak van annyi, hogy esetleg a NATO számára is fölajánl valamilyen gyors 
reagálású erőt, egyébként pedig az Európai Unió úgymond hadseregére is.  

Tehát elindultak az egyeztetések. Amit én látok, és mi abban kezdeményezők 
vagyunk, hogy a visegrádi négyeken belül minél szorosabb katonai együttműködés 
legyen. A bajnak az érzékelése és a közös válaszok megtalálása, a közös nevező 



10 

megtalálása ebben a kérdésben szerintem példaértékű, és az, hogy most számos 
esetben, amikor a védelmi miniszteri találkozókon külön beszélgethettem és érdemi 
tárgyalásokat folytathattam a szlovák, a cseh és a lengyel barátainkkal, védelmi 
miniszterekkel, ők is érzékelték mindezt, és ők is látják ennek a fontosságát. Én bízom 
benne, hogy ennek lesz egy kisugárzó hatása az Európai Unióra, tehát a katonai 
védelem vonatkozásában valóban ez még nem eldöntött kérdés, hogy milyen létszámú, 
milyen mértékű haderőről lesz majd szó. Egy biztos: az a szándék egyre inkább látszik 
valamennyi tagországban, hogy szükség van arra, hogy nagyobb áldozatot vállaljunk a 
közös biztonságunkért, a kontinens biztonságáért, úgyhogy elindultak a tárgyalások. 
Én most konkrétumot annyit tudok mondani, hogy mi a visegrádi négyeken belül már 
közös zászlóaljharccsoportokban is gondolkodunk, tehát ha tetszik, akkor ezt 
nevezhetjük gyorsreagálású erőnek is, mert gyakorlatilag összefügghet ez a két 
fogalom, sőt. Tehát a NATO-ban is ez a trend egyébként, zászlóaljharccsoportokról, 
gyorsan és rövid időn belül bevethető erőkről van szó, ha bármilyen biztonsági 
kockázat van. 

Európa külső határait védelmezni kell. Láttuk a mi határaink védelménél is, 
hogy a katonai erőnek van egyfajta visszatartó hatása, egyfajta biztonságérzetet 
sugároz a magyar állampolgárok, a civilek felé, a határ mentén élők esetében pedig 
különösen, ugyanakkor az illegális migráció és az embercsempészek felé pedig kellő 
mértékű visszatartó erőt jelent, és ezt sugározza. Ez bevált a határvédelemben is, és ha 
Európa külső határait ilyen módon, mondjuk, egy közös európai haderő vagy hadtest 
védelmezi, az talán az illegális migráció visszatartásában is fontos szerepet tölthet be. 
Úgyhogy ennyit tudnék most mondani. 

Természetesen, ha bármilyen olyan konkrét döntés születik az Unióban, 
gondolom, mindannyian értesülünk róla, de mi magunk kezdeményezzük ezt, és ebben 
elkötelezettek vagyunk. Tehát változott a helyzet a brexittel, változott a helyzet az 
illegális migrációval, a tömeges migrációval kapcsolatosan is, tehát új típusú biztonsági 
kihívások jelentkeztek, és ebben szerintem szorosabb és hatékonyabb katonai 
együttműködésre is szükség van az Európai Unión belül. 

A létszámhiány is egy nagyon fontos kérdés, amit az elnök úr megkérdezett és 
felvetett. A feltöltöttség valóban nagy kihívás mindannyiunk számára. Azt látjuk, hogy 
ebben az évben azért elindult egyfajta változás: az a trend, amely a létszámhiány 
növekedését mutatta eddig, most megállt. Én úgy érzékelem, és a szakembereinktől 
kért jelentések alapján is azt tudom mondani, hogy azért elsősorban az 
illetményemelés elindulása és azok a tetteink, amelyek az elmúlt időszakban 
megmutatkoztak, talán azért némiképpen - szerényen mondhatjuk, öndicséret nélkül - 
igenis érzékelhetőek. Tehát az emberközpontú, katonaközpontú politika érvényesítése, 
az egyéni felszerelésen keresztül történő odafigyelés és ennek a bevezetése és mondom, 
az illetményemelés azért érzékelteti a hatását. Nem eléggé még, azt kell hogy mondjam, 
valóban, a megtartó képességünket is fokozni kell. Számos olyan döntés volt eddig is és 
az elkövetkezendő időszakban is lesz, amely azt a célt szolgálja, hogy igenis becsüljük 
meg a katonáinkat, szükségünk van rájuk, köszönjük meg azoknak a civileknek, akik 
vállalnak önkéntes alapon a haza védelmében szolgálatot, tehát meg kell becsülnünk 
és meg kell tartanunk őket.  

Valóban van egy versenyhelyzet is, ezt is látjuk, hiszen a rendőrség is bővíti a 
létszámát a határvédelem vonatkozásában, és határvadászoknak várja a fiatalokat. Ez 
nagyjából ugyanaz a merítési lehetőség, ugyanaz a célcsoport, akiket meg lehet 
szólítani, tehát ebben nekünk is fel kell készülnünk, hogy hogyan tudjuk azokat a 
célokat megfogalmazni és tartani is, amelyek a létszám növelésére és megtartására 
irányulnak. Úgyhogy erre mi készülünk több programmal, akcióval, toborzási 
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programot szeretnénk elindítani, amivel a katonai hivatás fontosságát igyekszünk 
hangsúlyozni, és megpróbáljuk a fiatalokat megnyerni a haza védelme ügyének. 

A határvédelem vonatkozásában az elnök úr kérdésére, hogy kaptak-e 
felkészítést és kiképzést erre vonatkozóan. Természetesen kaptak, én magam is több 
ízben jártam mind a határnál, mind Hódmezővásárhelyen a laktanyában, ahol 
egyébként folyik a mai napig is ilyen munka, sőt egyébként a rendőrökkel való 
együttműködést is ilyen módon begyakorolták. Tehát a határvédelmi feladatok, a közös 
járőrözés mind-mind csak úgy képzelhető el, hogy minden életszerű helyzetre 
igyekszünk felkészíteni katonáinkat. Valóban így van, ha valaki odakerül a határra, 
akkor alakulhatnak váratlan veszélyhelyzetek és helyzetek, ezeket akkor tudjuk 
hatékonyan kezelni és orvosolni, ha előtte gyakorolják a katonáink és a rendőreink. 
Úgyhogy ilyen típusú munka folyamatosan zajlik, sőt különböző felkészítő gyakorlatok, 
hadgyakorlatok is voltak, amelyek ezt a célt szolgálják.  

A KNBSZ-ről és a drónokról a főigazgató úr fog tájékoztatást adni a bizottság 
részére. Hangsúlyoznám, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kiváló 
munkát végzett, de fontos, hogy a katonai hírszerző tevékenységünket fokozzuk, 
pontosan azért, hogy a bajokat időben lássuk. Ezért például három új attaséhivatalt is 
nyitunk, és egyébként pedig terepen ott vagyunk folyamatosan, mind a civil, mind a 
katonai szolgálataink, pont azért, hogy valóban hatékonyabban tudjunk védekezni. 

A Gripenek pótlására vonatkozó kérdésre azt tudom mondani, hogy ez is egy 
örökség, a két gép problematikájával szembesülve ebbe bele kellett állni, és ezt 
igyekszünk is orvosolni. Az egyik Gripen pótlása gyakorlatilag már megtörtént, az 
megvan, a kétüléses, a másik Gripen év végére várható, hogy az is megérkezik, és ilyen 
módon helyre tud állni az a 14 gépes rend, ami eddig volt. Ezeket saját költségvetésből, 
a honvédelmi költségvetésből álljuk, állja a tárca, úgyhogy ez szerintem mindenképpen 
fontos és pozitív dolog, hogy ezt a hátrányt leküzdjük és visszaálljon a régi 
képességünk, hiszen egyszerre látjuk el Magyarország légtérvédelmét, Szlovénia 
légtérvédelmét, és időközönként a balti államok légtérvédelmét is a NATO-nak tett 
felajánlásunk alapján. Ez egy fontos képesség, modern eszközökkel vagyunk ellátva a 
repülőgépeinket illetően, tehát ez az egyetlenegy fejlesztés történt, ami talán az elmúlt 
időszakban, a rendszerváltás óta komolyabb léptékű fejlesztés volt. Ilyen van még 
néhány, de a haditechnikai eszközök vonatkozásában talán ez az egyetlen, szükségünk 
van erre a képességre. 

Köszönöm szépen, és akkor átadnám a szót a főigazgató úrnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Főigazgató úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS JÓZSEF főigazgató (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elnök úr kérdésére, hogy elégséges-e a költségvetése a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak, egyszerűen tudok válaszolni: a jelenlegi 
helyzetben igen, és úgy néz ki, hogy azok a fejlesztési elképzelések, amelyek 
megszülettek és egyébként jóváhagyásra kerültek a miniszter úr által, 2017-ben, illetve 
2018-ban kezdődnek meg, és ezek gyakorlatilag a technikai modernizáción túl az 
emberekre koncentrálnak. Tehát egy új képzési, kiképzési rendszert fogunk 
megvalósítani, illetve ahogy a miniszter úr említette, ami ugyan nem szorosan a katonai 
hírszerzéshez tartozik, de az együttműködés szempontjából rendkívül fontos, 
katonadiplomáciai területen három új állomáshely nyitása is a jövő évben fog 
bekövetkezni, illetve befejeződni, hiszen az egyik, a Zágrábban történő katonai attasé 
hivatal nyitása most történik meg egyébként, tehát ott már folyik a munka. 
Természetesen jövőre még két helyen ezt folytatjuk tovább. 
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Ami a drónokról szóló kérdést illeti. A Honvédelmi Minisztérium részt vesz az 
ezzel kapcsolatos, tehát a drónok repülése alkalmazásával kapcsolatos kérdések 
szabályozásában, és ennek előkészítésében veszünk részt. Nyilvánvalóan ez több tárcát 
érintő feladat, de azért azt látni kell, hogy a Magyar Honvédségnek van egy rendkívül 
fontos feladata, ez pedig az ország légtérvédelme. Ez honi feladat is, illetve a NATO 
szövetségi rendszeren belül is gyakorlatilag alapfeladat, a NATO egységes 
légtérvédelmi rendszerében. Ehhez képest nemzetközi szabályozásokat is figyelembe 
kell venni, tehát ebben több tárca vesz részt. 

És itt azért, ha drónokról beszélünk, meg kell különböztetni különböző 
eszközöket, hiszen ma már Magyarországon drónnak hívják azt az eszközt is, amit a 
játszótereken a gyerekek használnak, hiszen már játékboltokban is kaphatóak ezek, 
illetve nagyon sok ilyen eszköz van hobbiszinten kint különböző embereknél, és 
természetesen nagyon sokan használják ezeket az eszközöket a polgári életben is 
különböző feladatokra.  

Ugyanakkor szabályozni kell a területet olyan szempontból is, hogy akár a 
nemzetbiztonsági, rendészeti vagy honvédelmi és ezen belül a NATO szövetségi 
rendszerben alkalmazott, az ilyenfajta úgynevezett pilóta nélküli repülőeszközöknek az 
ország légterében történő alkalmazásakor milyen rendszabályokat kell foganatosítani, 
és ezt össze kell hangolni nyilvánvalóan a rendészeti, honvédelmi rendszerrel. Ezen 
belül is kifejezetten a mi feladatunk az, hogy a légtérvédelem rendszerével tudjuk 
összehangolni. Úgyhogy ez a munka folyik, de nem a honvédelmi tárca hajtja ezt 
egyedül végre, hanem több tárcával karöltve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek a jelentősége hónapról hónapra, évről évre 

nőni fog, hiszen egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra az élet lassan minden 
területén a drón. (Kovács József: Így van.) Ugye van, ahol pizzafutár, van, ahol 
kémkedésre használják, van, ahol felderítésre, a legkülönbözőbb feladatai vannak a 
drónoknak. Köszönöm szépen főigazgató úrnak. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nem érkezik 
jelzés.) A miniszter úrnak jelezném, hogy mindezek az ambiciózus célok, amelyeket 
hazánk megvalósít akár a haza védelme tekintetében, akár az expedíciós-missziós 
tevékenység területén, ez csak más országokkal való jó együttműködés esetén 
valósítható meg, hiszen a határ védelme, amiben a rendőrségen kívül a honvédségnek 
is van feladata, azt más országokkal és különösen az Európai Unióval együtt tudja 
megvalósítani, akár a missziós-expedíciós tevékenységeket, ahol a NATO-val, az 
Európai Unió-val és más jogállamokkal együttműködve lehet. Tehát csak arra 
biztatnám miniszter urat, hogy használja ki a nemzetközi együttműködésben rejlő 
lehetőségeket, és ne hagyja, hogy a kormány más területen elvegye ezt a lehetőséget. 
Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Én is egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy 

hallhattuk ahogy ambícióként fogalmazták meg, hogy a katonai életpálya vonzóvá 
váljon a fiataljaink számára, én azt gondolom, ez akkor lesz lehetséges, hogyha olyan 
béreken tudnak a katonáink dolgozni, amely biztos megélhetést jelent nekik, a 
családjuknak, illetve olyan kiszámítható életük lesz, amely mentén biztonságban 
tudhatják a családjukat és magukat anyagilag és minden más szempontból és 
egzisztenciálisan. Azt gondolom, hogy ez a kormánynak felelőssége, hogy ezt a 
béremelést, bérrendezést mielőbb megtegye. Ez egyébként nagyon sok szektorra igaz 
Magyarországon, a honvédség sem kivétel ez alól, és én azt szeretném letenni az 
asztalra, hogy én azt várom miniszter úrtól, hogy ez ügyben lobbizzon, és legyen a 
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katona életpálya olyan vonzó és biztos megélhetést jelentő pálya Magyarországon, 
amely tudja legalább részben a katonáink számára azt a biztonságot adni legalább 
egzisztenciálisan, amit, azt gondolom, hogy ők mindenképpen megérdemelnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy miniszter úr jelen volt. Természetesen, ha még 

kíván szólni, akkor parancsoljon, ha nem, akkor… 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Csak szeretném megköszönni a 

biztatást meg nyilván a bizottság kérdéseit, hozzáállását. Ezen dolgozunk, tehát ha 
valakinek érdeke fűződik ahhoz, hogy a katonáink meg legyenek becsülve és egy sikeres 
időszakot éljünk át, akkor én az vagyok. Tehát amennyiben ebben segítik a munkámat, 
azt megköszönöm. Ugye elindult az illetményemelés, valóban, a katonák számára ez is 
fontos, hiszen mindenkinek van családja, háztartása, rezsije, ki kell fizetni, élni kell 
valamiből, de ugyanakkor pedig egyéb más eszközökkel is, erkölcsi odafigyeléssel és 
megbecsüléssel is ki lehet fejezni sok-sok mindent, de nyilván az illetményemelés 
megkerülhetetlen. Az első Orbán-kormány időszakában egy 70 százalékos 
illetményemelés volt, azóta nem történt semmi, most elérkeztünk oda, hogy 
50 százalékos illetményemelést ígértünk a katonáknak, ez elindult, évről évre tudjuk 
ezt növelni. A pluszszolgálatot, a határvédelmi szolgálatot a katonáknak pluszpénzként 
kifizetjük, tehát igyekszünk őket ilyen módon is megfizetni. Nyilván ennek az útnak 
még az elején járunk. 

Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak, és sok sikert kívánok 
mindenkinek! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úrnak. További szép napot, jó munkát 

kívánok mindenkinek!  
A bizottsági ülés, úgy számolom, hogy négy és fél óra után véget ért ezzel a 

napirenddel. Köszönöm szépen a sajtó jelen lévő munkatársainak is, szakértőknek és 
képviselőtársaimnak is a türelmet.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 24 perc) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 
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