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(Az ülés kezdetének időpontja: 09.00 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen, a vendégeinket, a bizottság tagjait. 

Megállapítom, hogy kilencen vagyunk jelen, hatan személyesen… (Ágh Péter 
megérkezik az ülésre.), heten személyesen, ketten pedig helyettesítéssel. Hubay 
György úr helyettesíti Bíró Márkot, Móring József Attila pedig Simon Miklóst.  

Az ülés napirendjén egyetlen napirendi pont szerepel: tájékoztató a Magyar 
Honvédségnek a veszélyhelyzetben a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel 
együttműködve végzett tevékenységéről. Miniszter úr kérte, hogy demonstrálni is 
lehessen kivetítő útján, erre természetesen az engedélyt megadom. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadja-e a napirendet. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Van-e ügyrendi kérdésben bárkinek megjegyzése, mielőtt elkezdjük a 
napirendi pont tárgyalását? (Dr. Vadai Ágnes jelzésére:) Tessék! 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Azt 

szeretném kérni, hogy ha szükség lesz rá, mert olyan információt kíván megosztani 
velünk a honvédelmi tárca, akkor elnök úr rendeljen el zárt ülést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, természetes. Előzetesen konzultáltam miniszter 

úrral, és azt közölte, hogy az általa átadandó információk nyilvánosak. De ha menet 
közben bármi felvetődik, ami zárt ülés elrendelését igényli, akkor kérem, jelezzék; 
illetőleg kérem, figyeljenek arra, hogy ha olyan kérdést tesznek föl, amely vélhetően 
zárt ülésen válaszolható csak meg, akkor zárt ülést tartunk. De úgy érzem, ez nem 
szükséges, legalábbis az előzetes egyeztetések szerint. 

Mielőtt átadom a szót, szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy 
ez egy nagyobb terem. Azért vagyunk ma itt, mert a házelnök úr péntek reggeltől 
életbe lépő utasítása úgy rendelkezik, hogy csak bizonyos termekben lehet üléseket 
tartani, ahol megvan az a lehetőség, hogy viszonylag széles térközökben ülnek a 
képviselők és a vendégek az asztal körül. A mi bizottsági termünk nem ilyen, ezért 
vagyunk most itt. 

Másrészt a bizottsági ülés nyilvános, de a házelnök utasításának megfelelően a 
parlament tv zárt láncon leadja a sajtószobába a jelet, és onnan lehet átvenni. Tehát 
ezért nincs itt a sajtó, de mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy ez nyilvános, 
csak ez az új ülésezési rend, egészen addig, amíg az elnöki utasítás érvényben van. 

Harmadrészt mindenkinek meg kell nyomnia a készülékén a gombot, amikor 
beszél, mert különben a gyorsíró kolléga nem tudja elkészíteni a jegyzőkönyvet, és ha 
befejezte a hozzászólást, ki kell kapcsolni. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Most még 
Harangozó képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Ügyrendben kérdezem, hogy 

ez a tájékoztató, amely most el fog hangozni, a Hvt. 36. § (3) bekezdése szerinti 
tájékoztató lesz-e, tehát amit a törvény előír abban az esetben, ha a veszélyhelyzet 
idején a Magyar Honvédség 3000 fős létszámát meghaladó módon kívánja a 
miniszter a honvédséget mozgósítani, vagy csak egy fakultatív tájékoztató. Köszönöm. 
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ELNÖK: Nem, ez nem a Hvt. 36. §-a szerinti tájékoztató, tekintettel arra, hogy 
még nem érkezett olyan jelzés a Honvédelmi Minisztérium részéről, hogy erre sor 
került volna, tehát erre még nem került sor. Arról viszont bizonyára értesült 
Harangozó úr, hiszen ön is küldött egy levelet a bizottság elnökének, nekem, 
amelyben kérik, hogy ezt a tájékoztatót szervezzük meg.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Drága elnök úr, ezt kérdeztem, hogy a 

miáltalunk kezdeményezett bizottsági ülésen ülünk, vagy a törvény értelmében a 
honvédelmi miniszter bejön, és a törvény betűjét betartva, miután 3000 fő fölött 
mozgósítja a honvédséget, ezért tájékoztatást ad. Ennyit kérdeztem csak. 

 
ELNÖK: Világos. Nem, ez az a bizottsági ülés, amelynek a megtartását önök 

kezdeményezték. Itt jegyzem meg, nem különösebben lényeges, csak a házszabálynak 
rossz paragrafusára hivatkoztak, de ez most ebből a szempontból teljesen érdektelen; 
gondoltam, ezen most nem kell fennakadni. Ezt Laban úr jelezte; majd megkérem 
Laban urat - csak ő most otthoni munkavégzésen van -, hogy mondja majd el, mire 
kell hivatkozni ilyenkor.  

Miniszter úr, öné a szó. 

Tájékoztató a Magyar Honvédségnek a veszélyhelyzetben, a 
rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együttműködve végzett 
tevékenységéről 

Dr. Benkő Tibor tájékoztatója 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Először is, örülök, hogy ez a kezdeményezés 
elérte a célját, és a Magyar Honvédség és a tárca működéséről, feladatairól tudok 
tájékoztatást adni önöknek. Rögtön szeretnék Harangozó képviselő úrnak válaszolni, 
hogy ez nem az, hiszen a törvény erejénél fogva, úgy, ahogy ön megfogalmazta, ha a 
3000 főt meghaladja majd a feladatellátás, akkor van kötelezettségem idejönni és 
bejelentést tenni. Ugyanakkor rögtön szeretném azt is jelezni, hogy semmiféle 
mozgósítás nincs - a mozgósítás az más terminológia. Tehát én azt kérem, hogy 
pontosan fogalmazzunk ezekben a kérdésekben, hiszen nem mozgósítunk, és a 3000 
főt a jelenlegi helyzetben nem éri el ennek a feladatnak a végrehajtása. Ha majd a 
3000 főt meghaladja vagy eléri, akkor itt leszek, és a törvényi kötelezettségemnek 
eleget fogok tenni.  

Hölgyeim és Uraim! A jelentésemet úgy állítottam össze, ahogy a 
kezdeményezés az elnök úrtól hozzám érkezett, hogy adjak tájékoztatást arról, hogy a 
tárca és a tárca által irányított Magyar Honvédség milyen feladatokat lát el, hogyan 
látja el, és ezekről a feladatokról önök kapjanak tőlem tájékoztatást. (Előadását 
vetített prezentációval kíséri.) 

Az első dián azt szeretném bemutatni, kronológiai sorrendbe szedve, hogy 
milyen kormányhatározatok, milyen rendeletek születtek meg, mielőtt én most itt 
vagyok, és erről önöknek tájékoztatást adok. Ezeket a kormányhatározatokat, 
kormányrendeleteket önök mint képviselők pontosan ismerik, hiszen ez mind 
nyilvános, egyik sem titkos rendelet vagy határozat. Ezek alapján látjuk el a 
feladatainkat, és végzik katonáink a munkát. Ha ezeket a határozatokat, rendeleteket 
megnéztük, akkor tudom önöknek jelenteni, hogy a honvédelmi tárca az irányítás és 
vezetés rendszerét a kialakult helyzethez igazította, vagyis a közigazgatási államtitkár 
irányítása és vezetése alatt folyik a közigazgatási és adminisztrációs tevékenység és a 
járványügyi helyzet kezelése, ami közigazgatási egyeztetéseket és feladatellátást 
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jelent. Ő az a személy, aki az operatív törzs munkájában részt vesz, és mindennap 
ezeken az üléseken veszi azokat a feladatokat, amelyek a tárcára vonatkoznak.  

A másik a Magyar Honvédség parancsnoka, aki végzi a katonai feladatok és 
ezen belül a készenléti és készültségi, a missziós feladatok, a határvédelmi feladatok 
vezetését. Tehát a katonai szervezetek vezetését a parancsnok úr látja el. Ugyanakkor 
a békerendszerű működéshez képest nyilván a kormányhatározatok, -rendeletek 
értelmében a honvédségre, a katonákra vonatkozóan is megjelennek feladatok, ezek 
pedig a járványügyi helyzet kezelésének katonai feladatai, amelyek a Magyar 
Honvédség parancsnokára tartoznak.  

A harmadik eleme ennek a vezetési és irányítási rendnek a honvédelmi 
államtitkár. A honvédelmi államtitkár irányítása alatt folyik az a létfontosságú 
magyar vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportból adódó feladat, amely 
kormányhatározatban került kijelölésre, és tulajdonképpen tizenegy akciócsoport 
létrehozását rendelte el. Ezt a feladatot a honvédelmi ügyekért felelős államtitkár 
végzi, aki irányítja a honvédelmi irányító törzs tevékenységét; Ruszin tábornok úr, aki 
itt ül mellettem, ennek a honvédelmi irányító törzsnek a munkájáért felel, és az 
irányító csoport parancsnokhelyettese. Ez az irányító csoport ellátja az igények 
továbbítását az akciócsoportok részére, illetve az operatív törzs részére, és a felmerülő 
igényeket értékelik, elemzik és a feladatszabásra készítik elő, a döntést pedig én 
hozom meg, hiszen ennek a létfontosságú magyar vállalatok biztonságáért felelős 
akciócsoportnak a vezetője én vagyok.  

Az általános helyzet ismertetése után arra kérem Korom vezérezredes urat, a 
Magyar Honvédség parancsnokát, hogy két témában tájékoztassa önöket: az egyik a 
Magyar Honvédség aktuális feladatai, vagyis hogy a katonáink milyen feladatokban 
vesznek részt, milyen kiképzési, felkészítési és egyéb más napi feladatok maradtak 
meg a honvédség kötelékében; és tegyen jelentést a katonák járványügyi helyzetéről, 
itthon és külföldön egyaránt. Ezek után átadom a szót vezérezredes úrnak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Vezérezredes úr! 

Korom Ferenc tájékoztatója 

KOROM FERENC vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi és Rendészeti Bizottság! Elöljáróban 
azt szeretném jelenteni önöknek, hogy a Magyar Honvédség ebben a 
veszélyhelyzetben a kormány által kijelölt operatív törzzsel együttműködve, illetve az 
az általa meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködik. Jelenleg itthon, 
Magyarországon mintegy 1200 fő vesz részt ezekben a feladatokban - végig fogom 
mondani külön a feladatokat -, és mindösszesen mintegy 1200 fő került bevonásra. 
Természetesen ez a nagyjábóli szám tartalmazza a Magyar Honvédség műveleti 
vezetési rendszerében aktivizált vezetési elemeket, úgymint operatív csoportok vagy 
az integrált műveleti központ.  

Öt különböző támogató feladatot hajt végre a Magyar Honvédség. Az első a 
Közös Akarat feladat, amely nem más, mint a déli határ biztosítása. Természetesen itt 
is a Belügyminisztérium erőit támogatjuk már 2015 óta, ebben a feladatban nagyjából 
800 katona vesz részt naponta.  

A második az úgynevezett Korridor feladat, amelyben a Katonai Rendészeti 
Központ mintegy 20 fője vesz részt, nem más feladattal, mint a kijelölt humanitárius 
folyosók, illetve az anyagszállításhoz tartozó kijelölt útvonalak és az azok mentén 
elhelyezett benzinkutak, illetve pihenőhelyek felügyelete.  
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A harmadik ilyen feladat a jelenlétfokozó katonai rendész járőrök 15 
helyőrségben, a 7 katonai rendész körzetnek megfelelően, mintegy 50 fővel 
összességében. Itt nyilván bizalomerősítő, illetve a nyugalmat szolgáló 
jelenlétfenntartásról van szó, nem sokban eltérve egyébként a békeidőszakban vagy 
veszélyhelyzet időszakában végrehajtandó katonai rendész járőri feladatoktól, 
amelyeket folyamatosan végzünk. 

A negyedik ilyen feladat a határbiztosítási feladat, amelyben a Magyar 
Honvédség mintegy 130 fővel vesz részt. A szlovák, az osztrák és a szlovén határon a 
lezárt - nyilván a döntésnek megfelelően lezárt - határátkelők folyamatos 
monitorozását, illetve ezeknek a biztosítását hajtja végre a Magyar Honvédség.  

Az ötödik feladatként mintegy 20 fővel logisztikai bázisok őrzés-védelmét 
hajtjuk végre a BM igénye alapján, amit korábban rendőr kollégák végeztek. Más 
jellegű feladatra történő átcsoportosításuk miatt kérték, hogy ezen őrzés-védelmi 
feladatokat a Magyar Honvédség vegye át.  

Jelentem, összességében ezek azok a feladatok, amelyeket a Magyar 
Honvédség jelenleg, a mai napon is végrehajt.  

Második pontban pedig szeretnék arról jelenteni, hogy nyilván emellett 
mintegy 900 fővel tovább folytatjuk a nemzetközi műveletekben történő 
szerepvállalást, 7 NATO vezette műveletben veszünk részt, 5 Európai Unió vezette 
műveletben, 3 ENSZ vezette misszióban, és egy koalíciós, az iraki kiképzést biztosító 
kontingens vesz részt feladatban. 

A harmadik pontban szeretném jelenteni a Magyar Honvédség erői és eszközei 
helyzetét a koronavírus okozta járványügyi helyzetben. A Magyar Honvédség a 
feladatait csoportban, csapatban, kis vagy nagyobb alegységkötelékben hajtja végre, 
ezért nekünk nyilván alapvetően fontos az úgynevezett force protection, azaz a saját 
erők megóvása. Éppen ezért mi a feladat megkezdésekor már megelőző és óvó 
rendszabályokat vezettünk be a laktanyákban, shift munkavégzésre tértünk át, ami 
azt jelenti, hogy a laktanyákban csak a feladatellátásokhoz szükséges erő, illetve a 
meghatározott reagáló erő áll rendelkezésre; a többiek gyakorlatilag váltásokban 
otthonukban tartózkodnak. Azért nagyon fontos ez, hiszen egy laktanyában nyilván a 
tömegeket minden óvó és megelőző rendszabály ellenére nagyobb veszély fenyegeti, 
hogy ez a járvány a laktanyákba is elér.  

Azt szeretném jelenteni, hogy jelen pillanatban a járványügyi helyzet 
tekintetében a Magyar Honvédségben mindösszesen kettő igazoltan koronavírussal 
fertőzött beteg van, az egyik a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ állományába 
tartozó egy szakápoló, aki jelenleg otthonában tartózkodik karanténban, nála a 
második teszt is pozitív eredményt mutatott; jelenleg jól van. A másik katonánk a 25. 
dandár állományába tartozik, aki Németországban vett részt tanfolyamon, és a 
tanfolyamról hazaérkezve egyrészt az általam elrendelteknek megfelelően nem a 
laktanyába ment, hanem azonnal haza, ahol is az általam előírt kéthetes karantén 
alatt a fertőzés jeleit mutatta. Tesztelésre került sor, és ez a teszt pozitív eredményt 
hozott; ő is jól van, jelenleg otthonában lábadozik. Nyilván mindkét esetben a 
csapatorvosok naponta figyelemmel kísérik a fertőzöttek állapotát.  

Szeretném továbbá jelenteni, hogy jelenleg külföldön töltött szabadságot 
követően szabadságon tartózkodik - az elrendelt kéthetes karanténnak megfelelően - 
61 fő a Magyar Honvédség teljes állományából; szolgálatmentességen külföldi 
szolgálati út után - amely szolgálati utat nyilván mi rendeltünk el - mintegy 300 fő; 
csapatorvos által javasolt izolált otthoni elhelyezésen mintegy 140 fő; hivatalos 
otthoni, hatóság által kijelölt karanténban mintegy 5 fő; és ahogy jelentettem, kettő 
igazoltan fertőző betege van a Magyar Honvédségnek. (Dr. Vadai Ágnes: Bocsánat, a 
300 fő az mi? - Közbeszólások. - Dr. Varga-Damm Andrea: A 61 után mi volt?)  
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DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Elnézést, tábornok úr, 

megismételné a számokat? (Dr. Varga-Damm Andrea: A 61 fő után.) 61, 140 izolált… 
 
KOROM FERENC vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka: Tehát 

szolgálatmentességen külföldi szolgálati út után. Ezt úgy határoztam meg, hogy 
amennyiben magánúton volt valaki külföldön, és úgy érkezett haza, kéthetes 
karanténba kell vonulnia, a két hét a saját szabadsága elszámolására történik. Amikor 
mi rendeltük őt külföldi szolgálati útra, hazaérkezik, akkor azt szolgálatmentességgel 
számoljuk el, ez mintegy 300 fő. (Dr. Vadai Ágnes: Köszönöm.) Csapatorvosok 
javaslatára mintegy 140 fő; hivatalos, hatóság által otthon elrendelt karantén mintegy 
5 fő; és ahogy jelentettem, 2 fő igazoltan koronavírusos fertőzöttünk van. Külföldi 
missziók tekintetében az EUFOR kontingensnél a tegnapi napon 6 fő állt megfigyelés 
alatt, a táborban karanténban vannak. Jelentem, befejeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr? 
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Köszönöm 

vezérezredes úrnak a jelentését. Szeretném hangsúlyozni, hogy a külföldről hazatért 
az a mintegy 300 fő többek között annak tudható most be, hogy váltásidőszak volt a 
missziókban, tehát ebből adódik ez a magas szám, hogy aki külföldről jött haza 
missziós feladatból, mindenki erre a kéthetes otthoni karanténra lett kötelezve. (Dr. 
Vadai Ágnes: Akkor ez az iraki? - Korom Ferenc jelzésére: - Igen? Köszönöm.)  

(Előadását vetített prezentációval kíséri.) Rátérve a következő feladatra, 
hiszen már beszéltünk a katonák által végzett munkáról, nézzük meg a tárca 
irányítása alatt működő, a kormányhatározat által meghatározott, a koronavírus 
elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről. Ez március 14-én jelent 
meg, amikor a honvédelmi tárca azt a feladatot kapta, hogy a honvédelmi miniszter 
vezetésével alakítsa meg a létfontosságú magyar vállalatok biztonságáért felelős 
akciócsoportot. Ismerik ezt a kormányhatározatot, ebben a kormányhatározatban a 
tárca részére két fő feladat került megjelölésre. Az első feladat, hogy az ország 
működéséhez létfontosságú, állami és nem állami gazdasági társaságokat azonosítsuk 
be. Gondolom, a jelenlévők megértik - hiszen már több éve vagy dolgoztak a 
minisztériumban, vagy tagjai a Honvédelmi és rendészeti bizottságnak -, mivel 
nyilvános az ülés, csak annyit tudok mondani, hogy az ország fegyveres védelmi terve 
ezt régóta tartalmazza, hogy úgynevezett létfontosságú vállalatok, cégek és 
objektumok beazonosítását elvégeztük. Mindannyian tudjuk, hogy ez több száz ilyen 
cég, és ezen belül vannak azok az ország működéséhez létfontosságú feladatot ellátó 
vállalatok, amelyeket mi kigyűjtöttünk. A másik feladat pedig az volt, hogy a 
felügyelet esetleges átvételére szükség esetén a tárca készüljön fel.  

Mi a célja ennek a feladatnak? Mi a célja annak, hogy ez az akciócsoport 
valóban meg tudja valósítani mindazt, amit az ország lakosságának biztonsága 
megkövetel? Ezen a dián megfigyelhetik, láthatják; ennek a legfontosabb eleme 
természetesen az, hogy ebben a veszélyhelyzetben, ebben a járványügyi helyzetben az 
ország a működőképességét megőrizze. Tehát megőrizze az ország a 
működőképességét, és a lehető legkisebb veszteségek mellett éljük túl ezt a rendkívül 
nehéz időszakot. Ugyanakkor országos szinten a létfontosságú vállalatoknak, ha 
szükséges, akkor tudjuk biztosítani azt a fizikai és működési biztonságot, amely 
garantálja az ő működésüket, fenntartásukat, a felügyelet esetleges átvételéhez 
szükséges előkészületeket pedig megtegyük. Ezenkívül nagyon fontos a vállalatok 
belső rendjének biztosítása, a nyugalom fenntartása, hogy az esetleges pánikkeltés 
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megakadályozásában is közre tudjunk működni, tudjunk segíteni a vállalati 
vezetőknek.  

A harmadik fő cél az összefogás és az együttműködési képesség erősítése, a 
segítségnyújtás a vállalatok működési képességének fenntartásához. S végezetül, hogy 
egy céltudatos, fegyelmezett végrehajtás a megelőzés és a védekezés időszakában 
mindvégig biztosítsa azt, hogy ezek a létfontosságú vállalatok a működésüket fenn 
tudják tartani, ezáltal tudjanak gondoskodni Magyarország és a magyar emberek 
biztonságáról. 

Hogyan történt ennek a feladatnak a végrehajtása? Elsősorban a tárca szintjén 
megalakult és megkezdte működését egy irányító csoport; emlékeznek rá, a második 
slide-on volt, hogy a HOÁ, tehát a honvédelmi ügyekért felelős államtitkár vezetésével 
létrehoztuk azt az irányító csoportot, amelyik megkapta a feladatot, hogy egyrészt 
válogassuk ki a katonák köréből azokat a személyeket, akik ezen vállalatokhoz 
kiküldve, a meghatározott céloknak megfelelően el tudják látni a feladatukat, úgy, 
hogy az ne befolyásolja sem a tárca, sem a Magyar Honvédség békeidőszaki 
működését. Tehát a békeidőszaki működés fenntartása mellett tudjuk ezt a feladatot 
végrehajtani. Ennek a személyi állománynak a kijelölése megtörtént, a személyi 
állomány szűrővizsgálatát végrehajtottuk, és ezt követően került sor a munkahelyi 
váltási rend kidolgozására, az együttműködési és összeköttetési rend kialakítására. 

Azt mondtuk, hogy igény esetén a Belügyminisztérium részére biztosítható 
katonai erők és képességek rendelkezésre állásának szakmai vizsgálatát is hajtsuk 
végre, azonosítsuk be, hiszen a Magyar Honvédség feladata ezekben a helyzetekben 
elsősorban az, hogy a rendőri erőket vagy a Belügyminisztérium erőit segítse, 
támogassa a feladatainak ellátásában. Erről Korom vezérezredes úr már szólt is, hogy 
ilyen feladatot a katonák megkezdtek és végrehajtottak.  

Hogy a feladat elrendelésétől milyen munkát végeztek a katonáink, azt ezen a 
dián láthatják. Beazonosítottuk a legfontosabb létfontosságú vállalatokat, abból a 
körből, amely Magyarország fegyveres védelmi tervében is megtalálható, és azon 
vállalatok közül és az azóta kialakuló helyzethez speciálisan igazodó vállalatok 
köréből először is kiválasztottunk 139 vállalatot, amelyet megítélésünk szerint oda 
kell besorolni, hogy ők felelnek ennek az országnak, a lakosságának a működés, a 
fenntartás, az ellátás, a szolgáltatás és minden területen ennek a biztosításáért. 139 
vállalatból 65 állami és 74 nem állami tulajdon. A kormányhatározat megjelenését 
követően egyre több önkéntesen jelentkező vállalat nyújtotta be igényét arra, hogy 
szeretne kapcsolódni, csatlakozni a létfontosságú vállalatok körébe. Ez az irányító 
csoport feladata volt, hogy nézzük meg, hogy a jelentkezők a profiljuk alapján valóban 
létfontosságú feladatot látnak el ebben a helyzetben, vagy pedig a vállalat profilja nem 
létfontosságú, bár lehet, hogy van olyan kapcsolati rendszere, amellyel elő tudja 
segíteni ennek a veszélyhelyzetnek a kezelését.  

Ezek alapján történt a besorolás és történt meg a döntés, hogy kijelölésre 
került első ütemben 71 olyan vállalat, amely prioritás tekintetében megítélésünk és az 
operatív törzs megítélése szerint valóban ebbe a kategóriába tartozik. Ezekhez a 
vállalatokhoz küldtük ki a honvédelmi irányító törzseket. A honvédelmi irányító törzs 
egy kis létszámú, általában három főt magában foglaló irányító törzs, amely 
többségében katona, másrészt pedig rendőr vagy katasztrófavédelmi szakember, a 
vállalat profiljának megfelelően. A kiválasztásnál a fő szempont az volt, hogy a 
meghatározó ágazatokat vegyük előtérbe, így elsősorban az egészségügy, az 
élelmiszer-ellátás, ipar, közlekedés, energetika, infokommunikáció és a vízügy 
lefedése történt meg. Ezekhez a vállalatokhoz, ehhez a 71 vállalathoz küldtük ki ezeket 
a honvédelmi irányító törzseket, hogy a munkájukat lássák el, végezzék el. Miután a 
kijelölt állomány felkészítése, eligazítása megtörtént, másnap az útba indításuk is 
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végrehajtásra került. Azt tudom mondani, hogy a vállalatok, cégek nagyon pozitívan 
fogadták a katonák, rendőrök és katasztrófavédelmi szakemberek megjelenését (Dr. 
Vadai Ágnes: Nem volt más választásuk.), rögtön tájékoztatták őket a vállalat 
profiljáról, tájékoztatást adtak arról, hogy milyen ütemben, hogyan járulnak hozzá az 
ország gazdasági helyzetéhez, a lakosság biztonságának fenntartásához, és jelezték azt 
is, hogy ebben a veszélyhelyzetben milyen segítségre és támogatásra van szükségük, 
amit kérnek az irányító csoporttól, annak közreműködésével. A vállalatokhoz a 
honvédelmi irányító törzsek miniszteri levéllel érkeztek, amelyet én írtam alá, és 
miniszterelnöki megbízólevéllel.  

Eltelt már egypár nap, és látjuk, láttuk, tapasztaltuk, hogy egyre több 
jelentkező van a létfontosságú vállalatokhoz való csatlakozásra, és látjuk, hogy ez a 
veszélyhelyzet, amely kialakult, egyre nagyobb odafigyelést, egyre körültekintőbb 
munkát és egyre szélesebb együttműködést igényel mindenkitől. Ezért folyamatosan 
értékeljük, elemezzük, hogy abból a több száz vállalatból és cégből melyek azok, 
amelyek ismételt vizsgálat következtében valóban a létfontosságú vállalatokhoz kell 
hogy tartozzanak. Ezért az a szám, amit én az előbbiekben mondtam, hogy 71 
vállalathoz küldtünk ki irányító csoportot, ez folyamatosan változni fog, tehát ez nem 
egy állandó szám. Éppen ezért a bővítés szempontjából meghatározó az 
ellátásbiztonság növelése, éppen ezért az élelmiszer-, oxigéngyártás, -szállítás, -
előállítás, valamint a gyógyszerellátás vonatkozásában bővítettük a létfontosságú 
vállalatok körét, és ezzel egy időben 28 cég kérte felvételét a listára. A 28-ból több cég 
is benne van abban a körben, amelyek egyébként hozzátartoznak a 
létfontosságúakhoz, de most ebben a helyzetben nem ők élvezik ezt a prioritást. Ebből 
a 28, önkéntesen jelentkező cégből 9-et valóban felvettünk azok körébe, akik 
elsődleges feladatot kell hogy ellássanak, így jelenleg a bővítés eredményeként 84 
cégnél, vállalatnál látunk el feladatot, 76 honvédelmi irányító törzs bevonásával. 
Ebből látható az is, hogy egy-egy irányító törzs úgy került kialakításra és az 
összetétele is úgy került meghatározásra, hogy egy ilyen irányító törzs lehet, hogy 
kettő vagy három létfontosságú feladatnál is ellátja majd a munkáját a jövőben. 
Egyelőre most 8 ilyen irányító törzs van, amelyik kettő vállalatnál is végzi ezt a 
munkát. 

A beérkezett felajánlásokat és a létfontosságú cégek igényeit ennek a 
honvédelmi irányító törzsnek a bevonásával történő összehangolás eredményeként 
minden esetben továbbítjuk az operatív törzs felé. Ugyanakkor vannak olyan igények 
és megkeresések, amelyeket a honvédség képességeivel és erőivel el tudunk látni, 
azokat automatikusan mi el is látjuk, biztosítjuk, kiszolgáljuk, de az igény akkor is az 
operatív törzshöz kerül, de úgy, mint „elvégzett feladat” megjelöléssel. 

A következő dián azt láthatjuk, hogy a cégvezetők részére írt, általam aláírt 
levél alapvetően milyen gondolatokat tartalmaz, és ebből is lehet látni, hogy mi nem 
az irányítás átvételére küldtük ki ezeket a csoportokat, ezeket az irányító törzseket, 
hanem azért - idézőjelbe van téve, a levélből van kimásolva -, hogy a jelenlegi 
veszélyhelyzetben közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a magyar 
állampolgárok egészségügyi és a cégek fizikai biztonságát közösen tudjuk garantálni. 
Azt is leírtam ebben a levélben, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, a honvédség 
rendelkezésére álló eszközökkel mindvégig segíteni, támogatni fogjuk a munkájukat, 
hogy a létfontosságú feladataikat az ország számára biztosítani tudják. Ugyanakkor 
annak érdekében, hogy a kölcsönös segítségnyújtás és összetartás minél erősebb 
legyen, arra kértük őket, hogy szakembereinket folyamatosan tájékoztassák, 
forduljanak hozzájuk bizalommal, mondják el, hogy milyen igényeik, kérdéseik 
vannak, és ahogy említettem, amit mi nem tudunk biztosítani, azt a kormány, illetve 
az operatív törzs felé történő közvetlen jelzés útján fogjuk elősegíteni.  
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Néhány olyan napi dologról szeretnék beszélni, ami megvalósult ebben a rövid 
időben, amióta ez a honvédelmi irányító törzs és az irányító csoport működik a 
minisztériumban. Nagyon sok igény és felajánlás érkezik az irányító csoporthoz az 
irányító törzseken keresztül. Itt számszakilag kimutatásra került, hogy 51 igény 
érkezett a vállalatok részéről - fel van sorolva, a példában kiemeltünk néhányat -, 28 
felajánlás, ahol az a fontos, hogy ott össze tudjuk hangolni, koordinálni tudjuk a 
vállatok, a cégek tevékenységét. Lehet, hogy semmiféle operatív törzsi, semmiféle 
elöljárói intézkedést nem igényel, de amikor egy vállalat felajánl egy képességet, 
akkor a másik vállalat tudja, hogy hozzá tud fordulni. Tehát mi ennek a 
koordinálásában is részt veszünk. Például van olyan vállalat, ahol azt mondták, hogy 
szállító kapacitást tudnak biztosítani, akkor ezeket a felajánlásokat juttatjuk el 
azokhoz a cégekhez, vagy jelezzük számukra megoldásként, hogy ehhez nem kell 
honvédségi anyagi támogatás, csak fel kell venni a kapcsolatot X. Y. céggel, és 
közösen le tudják szervezni és meg tudják vele valósítani. 43 pandémiás igény 
érkezett, amelyeknek a teljesítését szintén az akciócsoportunk hatékony formában 
biztosítja. 

Néhány példából lehet látni, hogy kritikus szállítmányok mozgásbiztosítását 
tudtuk kezelni és rendezni, a MOL és a MÁV igényeinek az összehangolását a 
csomópontok zárásáról történő információbiztosítással és ütemezéssel, élőállat-
felajánlások érkeztek, ennek továbbítását, és a gyógyszertárak részére védőfelszerelés 
biztosítását. Ez tegnap esti jelentés, melynek alapján ezt is sikerült összehangolni és a 
cégek felé továbbítani. 

Amit említettem, hogy a Magyar Honvédség erőivel, eszközeivel is végre 
kívánunk hajtani, azt nyilván nem továbbítjuk senkinek, csak az információt, de lehet 
látni, hogy tábori ágyakat, beléptető sátrakat, fektetőanyagokat, a Szent László 
Kórházhoz pedig egy képességet biztosítottunk. Ez nem tábori kórház, azt tudni kell; 
a ROLE-1 képesség egy azonnali, gyors, elsődleges orvosi segítségnyújtást, ápolást, 
triázsolást végrehajtó elem a Magyar Honvédségben. A legnagyobb igény, ahogy 
ebből a diából is kiolvashatjuk, a tábori ágyak, a beléptető sátrak, és szeretném 
hangsúlyozni, hogy ezt nem csak kórházak részére biztosítjuk. Lehet látni, hogy 
például Budapesten a főpolgármester úr fordult hozzánk kéréssel, hogy 
hajléktalanszállókhoz nyújtsunk segítséget, és… (Dr. Vadai Ágnes: Sikerült?) Tessék? 
(Dr. Vadai Ágnes: Majd kérdezek.) Tessék kérdezni, majd figyelek rá. Tehát 
mindenkit egyformán kezelünk, minden ember élete, egészsége számunkra 
egyformán fontos.  

Köszönöm szépen, ennyiben kívántam összefoglalni a munkánkat, a 
feladatunkat, amelyeket egyrészt a minisztérium irányításával és a katonák nagyon 
lelkiismeretes, becsületes munkájával tudunk prezentálni. S egyúttal, bár mi nap mint 
nap találkozunk a vezérezredes úrral, szeretném köszönetemet és elismerésemet 
kifejezni azért az áldozatos munkáért, amelyet katonáink nap mint nap megtesznek az 
ország bármely területén, és biztosítják továbbra is azt a nemzetközi igényeknek, 
elvárásoknak megfelelő feladatellátást, amit pedig missziós feladatainkban 
teljesítenek. Köszönöm szépen. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném én is megköszönni a bizottság nevében 
azt a munkát, amelyet végeznek ebben a különleges jogrendi helyzetben és a 
járványügyi veszélyhelyzetben. Szükség is van rá, azt hiszem. 

Tekintettel arra, hogy az operatív törzs és a kormány döntésének értelmében 
úgy tűnik, hogy korlátozott kijárási tilalom lép életbe szombattól, nyilván most még a 
bizottsági ülésre való felkészülésben ebben nem tudnak pontos számokat mondani, 
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de nagyjából már nyilván valamifajta logisztikai tervezés megindult azzal 
kapcsolatban, hogy ez a korlátozott mozgási tilalom milyen esetleges pluszfeladatokat 
jelent a honvédség számára. Ha erről csak nagy vonalakban be tudnának számolni, 
azért hálásak lennénk. Hozzáteszem, mondom még egyszer, az napnál világosabb, 
hogy csak egészen nagy vonalakban lehet erről beszélni, mert most még nem tudjuk 
pontosan az igényeket, tudom, hogy az operatív törzs ma reggel kezdte el ennek a 
feladatnak a tervezését, de ebben a katonák feladata bizonyára jelentős lesz.  

A másik kérdésem a hulladékgazdálkodási vállalatok működésével kapcsolatos. 
Azt lehet mondani, talán a leginkább kitett dolgozók a kukásvállalatoknál, a 
szemétgyűjtőknél vannak. Egy sor önkormányzati vállalat van ezen a területen, és a 
tábornok úr által, pontosabban miniszter úr által elmondottak csak állami és 
magántulajdonban lévő vállalatokról szóltak. A 65 állami vállalatba az 
önkormányzatiakat is bele kell érteni, vagy az egy külön kategória, és azt nem 
sorolták sehova? Mert főleg a hulladékgazdálkodás területén önkormányzati 
vállalatok vannak, és ugyanígy néhány alapközmű-szolgáltatási, vízmű-, hőszolgáltató 
cég is önkormányzati. Ezeket tehát hova sorolták be? (Ágh Péter kimegy a teremből.)  

Úgy gondolom, hogy összegyűjtjük a kérdéseket. Képviselőtársaim is jelezték, 
hogy kérdezni szeretnének. Vadai Ágnes alelnök asszonyé a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, és 

köszönöm szépen a tájékoztatást. Szerintem nagyon fontos, hogy a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság tagjai tudjanak ezekről az információkról ilyen formában. 
Igényelnénk is, hiszen, miután nyílt ülésről van szó, ezzel az állampolgárokat is 
világosan lehet tájékoztatni, merthogy az elmúlt hetekben volt ebben félreértés.  

Én is azzal kezdeném, hogy megköszönöm a Magyar Honvédség katonáinak és 
a honvédegészségügyben dolgozóknak azt az áldozatos munkát, amit az érvényben 
lévő veszélyhelyzetben tesznek.  

Néhány kérdésem lenne, illetve nem tudom, most csak kérdés-, és utána 
megjegyzéskör? (Az elnök jelzésére:) Kérdés, rendben. 

Az első kérdésem az lenne, miniszter úr, hogy kapott-e Áder János 
köztársasági elnök úr szóbeli tájékoztatást vagy írásbeli tájékoztatást, bármilyen 
tájékoztatást arról, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi tárca milyen lépéseket 
tesz és milyen lépéseket terveznek tenni.  

A második kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a miniszterelnök úr ma reggel 
bejelentette, hogy hétfőtől egyenruhás kórházparancsnokok jelennek meg a kórházak 
élén. Ez egészen pontosan mit jelent? Hiszen a kórházaknak van igazgatója, van 
vezetője. Milyen felhatalmazás és jogszabály alapján mennek oda az egyenruhás 
kórházparancsnokok, és mégis, mit fognak ott csinálni? 

Abban nincs közöttünk vita, hogy békeidőben is szükség van a létfontosságú 
állami vállalatok összegyűjtésére, hiszen ahhoz, hogy egy ország működni tudjon, 
tudni kell a kritikus infrastruktúra dolgát. (Ágh Péter visszatér a terembe.) Azt 
szeretném megtudni, melyik az a 139 cég, pontosan, és milyen kritériumok alapján 
lettek kiválasztva. Két lépcsőben került nyilvánosságra a cégek egy részének a neve: ez 
milyen szempont szerint történt?  

Lehet, hogy csak én értettem félre, de velem együtt nagyon sok magyar 
állampolgár is. Ugye, a honvédelmi irányító törzs - ugye, jól mondom? -, ez a név 
nagyon mást fed, mint a tevékenység. Miután van tudomásom arról, hogy 
magánvállalatoknál milyen tevékenységet végeztek a magyar honvédségi, illetve a 
katasztrófavédelmi, valamint a rendészeti szakemberek csoportjai, és valóban, ahogy 
miniszter úr elmondta, általában iksz fős csapat ment ki, akik megkérdezték, hogy 
miben tudnak segíteni, de mi annak az indoka, hogy ennek ellenére is - hogy 
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mondjam… - irányításról beszélnek, miközben igazából nem szó szerinti irányítás 
van, hiszen jelen pillanatban erről nem lehet beszélni, nincs is rá felhatalmazás. 
Hanem sokkal inkább, szerintem nagyon helyesen, segítséget nyújt a magyar állam - 
ugye, az állami cégeket vegyük le, mert az eleve szükséges, hogy ott folyamatos 
kommunikáció legyen, de a nem állami cégek esetében segítséget nyújtanak - például 
az áruszállítás tekintetében, ami a hét elején vagy az előző hét végén azért icipicikét 
akadozott.  

S valóban, a hajléktalanügynél azért bólogattam, mert én magam is beszéltem 
a Honvédelmi Minisztérium egyik illetékesével ebben az ügyben, merthogy lassú volt 
az információáramlás, ugye, az operatív törzsön keresztül történt a kérés ebben. 
Miniszter úrnak annyi segítségét szeretném kérni, hogy nagyon fontos, hogy 
többlépcsős döntés legyen, de muszáj a döntéseket fölgyorsítani annak érdekében, 
hogy ha egy kérés eljut az operatív törzshöz, jelen esetben a katonai sátrak dolga az 
előző ülés ügyében, akkor az nagyon gyorsan eljusson a honvédelmi tárca 
döntéshozatali mechanizmusába, hogy ezt meg tudjuk oldani, és megoldható legyen a 
feladat, természetesen. 

Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy a miniszteri levél és a miniszterelnöki 
megbízólevél milyen törvény alapján, milyen törvényi hivatkozással készült el. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Mert ilyen nincs.)  

S végül szeretném mondani, hogy mi mindannyian abban vagyunk érdekeltek, 
hogy ez a veszélyhelyzet minél hamarabb véget érjen. Szerintem a Magyar 
Honvédségnek igenis van feladata ebben a helyzetben, a Magyar Honvédség sok 
tekintetben, legalábbis egy része biztosan felkészült erre a feladatra. Az erők 
megóvását kifejezetten fontosnak tartom. Nagyon kell vigyázni a katonai - most nincs 
itt a BM -, a rendészeti dolgozókra. Azt szeretném megkérdezni, hogy ennek kapcsán 
nyilván a fizikai érintkezést viszonylag nehéz, mondjuk, elkerülni, azt muszáj 
valamilyen szinten megoldani, de hány darab szájmaszkkal rendelkezik a Magyar 
Honvédség e feladatai ellátása során.  

És innen is szeretnék még egyszer jó egészséget kívánni azoknak, akik 
sajnálatos módon megbetegedtek, azoknak, akik önkéntes vagy hatósági karanténban 
vannak, és még egyszer megköszönni a feladatot végző katonák és egészségügyi 
dolgozók áldozatos munkáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Igen, Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! 

Köszönöm szépen a tájékoztatást, vezérezredes úrnak is, és engedjék meg, hogy innen 
is elsősorban erőt és egészséget kívánjak a teljes állománynak leginkább az 
elkövetkező időszak valószínűleg rettenetes emberpróbáló feladatainak 
végrehajtásához.  

Négy kérdést fogok föltenni, miniszter úr, megpróbálom röviden, és azt kérem, 
hogy négy válasz érkezzen majd, tehát nagyon konkrét kérdéseket igyekszem feltenni, 
röviden. 

Mint minden védekezésben, az egészségügyben dolgozókra hatványozottan 
igaz, de természetesen a rendvédelemben és a honvédelemben dolgozókra is - teszem 
hozzá, a közigazgatásban is -, akik ilyenkor a nehéz helyzetben fönntartják az ország 
működőképességét, hogy rájuk aztán kiemelten kell vigyázni, az ő egészségükre, mert 
ha ők is kidőlnek, kiesnek, akkor nagyon nagy bajban lesznek az állampolgárok. Ezért 
kérdezem miniszter úrtól, hogy védőfelszerelés, illetve, miután a Magyar 
Honvédségnek kiválósági objektuma a kórháza is NATO-szinten, saját tesztjei 
rendelkezésre állnak-e, képesek-e esetlegesen a frontvonalba küldött vagy kiküldendő 
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kollégáikat, akár a cégekhez kiküldendő kollégáikat protokoll szerint vagy akár 
anélkül előre letesztelni, mielőtt elküldik őket a tér minden irányába. Képesek-e 
tesztelni a kollégáikat a civil egészségügyi rendszer bevonása nélkül, ha mondjuk, 
nehezebb helyzetben leszünk, és fontos lenne, hogy a katonák első körben ezt saját 
maguk is meg tudják oldani? S nagyon konkrét kérdésem, hogy a NATO-akkreditált 
mobil laborok, amelyek az ország rendelkezésére állnak, azokat használják-e már, 
vagy egyelőre még tartalékban vannak. 

A második kérdésem, hogy változtak-e valamit a nyilvánosságról, az adatok 
nyilvánosságáról, illetve a titkos adatokról szóló jogszabályok. Ezt csak azért 
kérdezem, mert az ember nagyon igyekszik tartani magát még ilyen helyzetben is 
minden nagyon fontos szabályhoz, és évek óta megy a vita köztünk abban, hogy a 
Magyar Honvédség létszáma most akkor titkos vagy nem, és az utóbbi időben áttértek 
arra, hogy nem igazán lehet megtudni, hogy hány katona van Magyarországon. Most 
ehhez képest a miniszterelnök hétfőn a kormany.hu-n - most is föl tudom olvasni - 
darabra bediktálta, hogy Magyarországon hány katona van, hány tartalékos, hányan 
szereltek le az elmúlt öt évben. Én csak annyit mondanék - lehet, hogy nem is 
kérdésként mondom, miniszter úr -, hogy ezt mondtuk évek óta, szerintünk ez a jó 
megoldás. Tehát szerintünk az a jó, ha transzparensen az emberek, az állampolgárok 
is pontosan tudják, hogy a magyar állam mire képes és mire nem. Gondolom, hogy a 
szabályok nem változtak. 

A harmadik kérdésem, hogy a cégek listája, azon kívül, hogy a honvedelem.hu 
honlapon el lehet olvasni, ezt ki dönti el és milyen normatív szinten dönti el, tehát 
milyen normatív dokumentumba kerül bele. Kormányrendeletben nem látom, 
miniszteri rendeletben nem látom. A honvedelem.hu-n találtam meg egyedül, amire 
egyébként újságcikkek mutatnak, de azt gondolom, azért van ez olyan súlyú döntés - 
amit önök kormányrendeletben megkaptak feladatként, ez tény és való -, hogy azért 
ezeknek a cégeknek a listáját valamilyen normatív dokumentumban, mindenki 
számára elérhető módon nyilvánosságra kellene hozni. Tehát legalább egy miniszteri 
rendeletben vagy valamiben kellene kihirdetni, amihez mindenki tud igazodni, és 
nem azon múlik, hogy valamelyik újságíró egyébként jól vette-e át vagy nem vette jól 
át a honvedelem.hu-ról a cégek listáját. 

S nyilván itt sokakban felmerült a kérdés, erre talán miniszter úr részben 
válaszolt, hogy például a mezőgazdaság, tehát az élelmiszer-ellátás területén, 
legalábbis a honvedelem.hu-n lévő listában továbbra is egy darab sertéstenyésztéssel 
és némi növénytermesztéssel foglalkozó magán családi cég van. Ők önként 
felajánlkozásból kerültek rá? És tervezik-e ezen a területen, mondjuk, azokat a giga, 
magyar magántulajdonban lévő, néhány nagyon jól behatárolható milliárdos kezében 
levő, egyébként a fél ágazatot magában foglaló cégeket is bevonni a jövőben? Vagy 
ebben miért van eltérés? Tehát egy viszonylag kicsi családi cég miért van rajta a 
listán, és óriási, mind húsiparban, mind növénytermesztésben jelen lévő cégek miért 
nincsenek rajta? Én elfogadom, ha van válasz, miniszter úr, csakhogy nagyon sokan 
erre kíváncsiak, ezért ezt a kérdést föl kívántam tenni.  

S végül, hogy a mai bizottsági ülésünknek szerintem a legfontosabb részére 
térjek, hogy az állampolgárok is a dologban tisztán lássanak, szerintem célja ennek a 
bizottsági ülésnek, hogy megnyugodjanak a honvédség szerepvállalása tekintetében, 
ezért megkérem miniszter urat - ez a negyedik -, hogy valamilyen konkrét példát 
mondjon már, hogy a már kiküldött irányító csoportok milyen döntést hoztak egy 
bizonyos cégnél, vagy milyen segítséget tudtak adni egy bizonyos cégnél. Tehát hogy 
el tudjuk képzelni mi is, de leginkább az állampolgárok, hogy mondjuk, nem a 
munkaidő-beosztást írták felül, vagy nem tudom, mit csináltak a cég irányításában, és 
nem a részvényeladással foglalkoznak - most nyilván meredek dolgokat mondtam, 
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olyanokat, amik remélhetőleg nem igazak -, hanem mondjuk, ezt és ezt és ezt tették 
eddig. És akkor talán mindenki jobban megérti, hogy ezeknek a csapatoknak mi a 
dolga. 

Még egyszer köszönöm szépen, és várom válaszát. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Varga-Damm Andrea következik. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr. Magam is köszönöm a honvédség minden egyes katonájának és 
egészségügyi személyzetének a munkáját ebben a rendkívül nehéz helyzetben. 
Álláspontom továbbra is az, hogy ez egy polgári veszélyhelyzet, és mindaz, amit 
hallottunk, ez normális országban a gazdasági tárcának a dolga - de hát, tudjuk, hogy 
mi nem egy normális, átlagos ország vagyunk a kormányzást illetően. 

A konkrét kérdéseim a következők. Én is kíváncsi vagyok a 139 cég nevére. 
Szeretném megkérdezni, hogy például a Pénzverőben és a KELER-ben milyen 
tevékenysége van egy katonának és egy rendőrnek, speciálisan ebben a helyzetben. 
Milyen feladata lehet egy Befektető-védelmi Alapban? Azt tessenek megmondani, 
hogy a víziközmű-szervezeteknél, amelyek - ahogy látom - önkormányzati vállalatok, 
milyen konkrét tevékenysége van; illetőleg a gázszolgáltatásban, már csak azért is, 
mert ezek informatikai rendszerek útján irányított szolgáltatások, és ők a 
végszolgáltatók, akik ide le vannak írva, és nem a források eredeti beszerzői. A 
BOSCH vonatkozásában már láttam némi magyarázatot, de azért jobban kíváncsi 
lennék rá.  

Kíváncsi lennék arra, amit mondott képviselőtársam is az előbb, hogy a 
legnagyobb élelmiszer-előállítók miért hiányoznak a listáról. Miért hiányzik a MET 
Csoport? Miközben a helyi gázszolgáltatók benne vannak, azok, akik importálják az 
energiaforrásokat, miért nincsenek benne? Miért nincsenek benne a Csányi-
érdekeltségek? Miért nincsen benne például Mészáros Lőrinc OPUS Global Nyrt.-je, 
amely mind gáz, mind áram vonatkozásában elképesztően nagy üzleti szegmenst 
képvisel? Ha már pénzintézetről van szó, miért nincs benne az MKB, Mészáros Lőrinc 
cége?  

Aztán azt szeretném tudni még, hogy honvédelmi cégekhez miért kellett ilyet 
kiküldeni, amikor tudjuk jól, hogy a honvédelmi cégeknél eleve katonai irányítás van, 
még ha már a vagyonfelügyeletet nem a honvédelmi tárca gyakorolja, de a szakmai 
felügyelet továbbra is a honvédelmi tárcánál van. Tehát egészen meglepő számomra, 
hogy ők miért kerültek be ebbe, hiszen ha valami, akkor ez természetes, hogy ott eleve 
katonai irányítás szerepel.  

Amit itt önök elmondtak konkrét tevékenységekre, ez egy szimpla gazdasági 
segítség, ebben semmilyen katonai elem nincs. S azt gondolom, ezt úgy kellett volna 
megcsinálni, hogy a gazdasági tárca ezt a koordinációt elvégzi, és azokhoz a 
feladatokhoz, amelyeket a szimpla koordinációval nem tud elvégezni, hanem további 
képességek kellenek hozzá, mint például a szállító kapacitás, laborok, tábori ágyak, s a 
többi, akkor ott mint támogató minisztérium jelenhetett volna meg mind a 
Honvédelmi Minisztérium, mind a Belügyminisztérium, mind a katasztrófavédelmi 
szervezet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van más kérdés? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor 

miniszter úré a szó. 
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Válaszok 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Köszönöm a 
kérdéseket. Először is, köszönöm mindenkinek az elismerő szavait és gondolatait, 
amit a magyar katonák hozzáállásával, munkájával kapcsolatban kifejtettek és 
hallottam önöktől.  

Elnök úr kérdezte, milyen pluszfeladatot jelent ez a kijárási korlátozás, amire a 
miniszterelnök úr ma reggel utalt. Nyilván lesznek pluszfeladatai a katonáknak ebben 
a kérdésben. Egyrészt az operatív törzs, másrészt a kormány által kijelölt 
akciócsoportok vezetői minden 48 órában összegzik a tapasztalatokat, az előttünk álló 
feladatokat, ez ma este kerül majd végrehajtásra szintén, és biztos vagyok abban, 
hogy akkor majd már pontosan meg tudom mondani, hogy hány katonát érint. Ez 
alapvetően ugyanúgy rendőri feladatot jelent, a rendőrség, illetve a 
Belügyminisztérium pedig jelezni fogja számunkra, hogy milyen támogatásra 
tartanak igényt. A létszámot utána tudom majd megmondani. 

A hulladékgazdálkodás vonatkozásában: én azt mondtam, és tulajdonképpen a 
kormányhatározat arról szól, hogy ezek az állami tulajdonban lévő létfontosságú 
vállalatok, és akkor elmondtam, hogy önkéntesség alapján kiterjesztjük másokra is. 
Tehát többségében állami tulajdonnal, önkormányzati tulajdonnal, vegyes 
tulajdonnal, magántulajdonnal kapcsolatosan is végezzük ezeket a vizsgálatokat, de 
szeretném elmondani, hogy alapvetően az önkormányzati tulajdont meghagyva a 
polgármesterek jogkörében. Mi azokat nem vontuk bele, bár a vízművek is zömében 
önkormányzati tulajdonban vannak, és a vízművekre tekintettel pedig a 
szennyvízkezelés is alapvetően önkormányzati tulajdonban van. És a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. - ez a pontos neve - pedig 
benne van abban a kiemelt, tehát már első lépésben megjelölt 71 cég között. 

Igen, a magáncégeknél azt mondtuk, hogy ha valakinek igénye van rá, 
természetesen nem utasítjuk el. Ha valaki szükségét érzi annak, hogy a Magyar 
Honvédség tud segítséget nyújtani, ha bízik a Magyar Honvédségben, és bízik abban 
az akciócsoportban, amelyik kormányhatározatban kijelölésre került, és mi is úgy 
ítéljük meg, hogy valóban létfontosságú feladatot látnak el, akkor bekerülnek. Hiszen 
ennél a 71 vagy 84 vállalatnál is, amiről beszéltem, vannak magánvállalatok. Nem 
azért, mert rájuk erőltettük magunkat, hanem azért, mert igényelték.  

Vadai képviselő asszony, köszönöm szépen, egyetértek önnel, hogy nagyon 
fontos a tájékoztatás. Én úgy gondolom, nagyon komoly tájékoztatást nyújtunk a 
média különböző felületein, és tájékoztatjuk az ország lakosságát, akik figyelik, hogy a 
katonák hol vannak, mivel foglalkoznak, mi a feladatuk. Én legalábbis azt mondom, 
hogy ha nem tévedek, tegnap is legalább négy ilyen tájékoztatás történt. Tehát teljes 
mértékben egyetértek önnel. Rajtunk ez soha nem múlt, mi mindig nyíltan, őszintén 
beszéltünk. Egyetlenegy olyan intézkedésünk nincs, egyetlenegy olyan határozatunk 
nincs, amelyik minősített lenne, minden intézkedésünk, minden nyilvános, mindenki 
hozzáférhet, mindenki megismerheti.  

Áder János kapott-e tájékoztatást? Ha én jól tudom, a köztársasági elnök úr 
pontos tájékoztatást kap minden kormányrendeletről, minden kormányhatározatról, 
tehát pontosan tudja, mi történik és hogyan történik.  

Kórházparancsnokok. Nem tudok most még erre választ adni. Biztos vagyok 
benne, hogy az esti feladatszabásnál ez pontosan meghatározásra kerül. Amit tudok 
önnek mondani, hogy az operatív törzs és a belügyminiszter úr személyesen kapta 
meg ezt a feladatot, ki fogják dolgozni, hogy milyen feladatellátásban, hogyan 
történik; és azt is tudom mondani, hogy jelentős kórházaknál katonák lesznek ott, 
akik ezt a feladatot ellátják. 
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Melyik az a 139 cég? Ahogy említettem, mindent nyilvánosan kezelünk, 
közreadunk, és nemcsak a honvedelem.hu-n található ez meg, hanem ahogy a 139 
cégről döntöttünk, ez azonnal az MTI-hez is elkerült, és mindenkihez eljuttattuk. 
Tehát nyilvános. Nem csak a honvedelem.hu-n található fel. Én úgy gondolom, a 
Magyar Távirati Iroda az a központi intézmény, ahonnan mindenhová el kell hogy 
jusson az információ, és én visszaláttam, visszahallottam számtalan helyen. Tehát én 
úgy gondolom, hogy aki kíváncsi rá, mindenki meg tudja nézni, hogy melyik az a 139. 
(Dr. Harangozó Tamás és dr. Vadai Ágnes: Hol?)  

Hogy a honvédelmi irányító törzs magában az elnevezésében nem azt fedi le, 
mint amivel foglalkozik, én ezzel vitatkoznék, de az nem baj, mert különböző módon 
ítéljük meg a dolgot, de ezek nem honvédségi irányító törzsek, hanem honvédelmi. A 
honvédelemhez pedig odatartoznak az ágazatok és minden egyéb más terület. Tehát 
szerintem lefedi, mert a honvédelmi igazgatás, a honvédelmi vezetés magában 
foglalja, legyen az vírus okozta válsághelyzet, vagy legyen veszélyhelyzet, vagy legyen 
bármi más.  

Ön az „irányító” kifejezést is, mert kettőt tetszett mondani, mind a kettőre 
szeretnék reagálni… (Dr. Vadai Ágnes: Nem a honvédelmire kérdeztem, csak az 
irányítóra. De mindegy.) Az „irányító” tekintetében is mindenféle tevékenység, 
legyen az együttműködés, legyen az feladat-végrehajtás, legyen az termelés-
végrehajtás, irányítás nélkül elképzelhetetlen. Tehát vezetéselméleti szempontból az 
irányítás igenis magában foglalja a tervezést, a szervezést, a végrehajtást; tehát 
szerintem nem úgy kell ezt a vezetéselméleti kérdést kezelni, hogy akkor itt most a 
vállalat irányítását, a hatásköröket és a jogköröket veszi át. Nem! Ilyen nem történt. 
De az, hogy az együttműködést meg kell szervezni, le kell bonyolítani, ez irányítás 
nélkül elképzelhetetlen. Tehát szerintem vezetéselméleti szempontból az „irányító” 
kifejezés helyes, és magában foglal minden olyan területet, amelyet ennek a 
tevékenységnek le kell fednie.  

Egyetértek önnel abban, hogy az igények gyorsan jussanak el a honvédelmi 
tárcához. Említettem, hogy a közigazgatási államtitkár úr minden egyes alkalommal, 
amikor az operatív törzs összegzi a feladatot, amikor az operatív törzshöz berendelik a 
tárcák kijelölt személyeit, ő mindig hozza azonnal azokat az igényeket, amelyeket 
nekünk, a tárcának, illetve a Magyar Honvédségnek végre kell hajtani. Azt nem 
tudom önnek megmondani, hogy az operatív törzshöz milyen gyorsan jutnak el az 
igények. Én azt tudom, hogy ami az operatív törzsnél történik, az legkésőbb másnap 
ott van az asztalunkon. 

Milyen törvényi hivatkozással látjuk el a feladatokat? Én úgy gondolom, mind 
az Alaptörvényt, mind a honvédelemről, honvédségről szóló, a katasztrófavédelemről 
szóló törvényt ha végignézzük, akkor megtaláljuk benne azokat a szakaszokat, 
paragrafusokat, bekezdéseket, amelyek alapján mi a feladatot ellátjuk, és azokat a 
kormányhatározatokat és kormányrendeleteket, amelyeket kivetítettem.  

Abban, hogy a Magyar Honvédség állománya rendelkezik-e maszkokkal, 
védőfelszerelésekkel, tudom, hogy a parancsnok úr nekem erről jelentést tett, de én 
megadom neki azt a lehetőséget, hogy erre a kérdésre válaszoljon, hiszen a Magyar 
Honvédség személyi állományáért, az ő biztonságukért, ahogy fogalmazott is, az erők, 
eszközök megóvásáért ő felel. 

S végezetül még egyszer szeretném megköszönni, hogy elismerően szóltak a 
katonák munkájáról. Szerintem megérdemlik. Köszönöm szépen. Arra kérem 
vezérezredes urat, hogy akkor a maszkok, védőfelszerelések tekintetében adjon 
választ. 

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
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KOROM FERENC vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka: Köszönöm 

szépen. Én is szeretném mindenkinek megköszönni az elismerő szavakat. Nyilván 
fontos az, hogy lássák, érezzék a katonák, hogy nem csak a mindennapok embereitől 
kapnak elismerő szavakat az utcán, és ahol a szolgálatukat teljesítik, a határ mellett - 
tegnap Nógrád megyében az ott szolgálatot teljesítő állományt ellenőriztem le -, 
hanem nyilván az ország honanyái és honatyái is elismerően szólnak az ő 
tevékenységükről. 

Azt tudom jelenteni, hogy minden katona, aki feladatban vesz részt, a zsebében 
hordja és szükség esetén, nyilván a saját elhatározásából vagy az ott lévő parancsnok 
intézkedésére, használja is ezt a védőfelszerelést, amennyiben erre szükség van. 
Gondoljunk csak abba bele, hogy amikor a déli határszakasz mellett találkoznak 
illegális migránsokkal, a kerítés mellett, nyilván ezek a katonák a részükre kiadott 
felszerelést használják. Tehát el van látva egyrészt a feladatot végrehajtó állomány, 
ahol emberenként ott van a védőfelszerelés. A védőfelszerelés a következőt 
tartalmazza: maszk - tehát szájmaszk -, gumikesztyű és védőszemüveg; ez az 
alapfelszerelés.  

Akik feladatot nem hajtanak végre és a laktanyában vannak, minden 
laktanyában a személyi állomány létszámára az egészségügyi kiképző központnál lévő 
raktárakból korábban már átadásra került a teljes állomány részére védőfelszerelés, 
úgy, hogy ezekből a raktárakból ezt azonnal kiadtuk, és amikor feladatot kapnak, 
akkor ez kiosztásra kerül.  

Hadd szóljak még arról, hogy nyilván nem mindenki egyfajta feladatot hajt 
végre, jelesül a katonai pilótáinknak külön speciális védőfelszerelés került kiadásra. 
Tehát nemcsak feladatokhoz, hanem speciális feladatokhoz speciális védőfelszerelés 
került kiadásra, hiszen nyilván a pilóták a raktérben, a szállítótérben találkozhatnak 
ilyennel, náluk a maszk, a gumikesztyű nem elég, ők overállal és egyéb más, speciális 
védőfelszereléssel kerültek ellátásra.  

Tesztelőképesség. A Magyar Honvédségnek és a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központnak egy készlete van, tehát nincs külön készlete a csapatoknak. 
A Magyar Honvédség egészségügyi főnöke egyrészről két javaslatot tett számomra, 
ami alapján intézkedést adtunk ki mint megelőző intézkedést. Minden laktanyába 
belépő katona előszűrésen, testhőmérséklet-ellenőrzésen esik át, amikor belép a 
laktanyába. Amennyiben szükséges, akár házi karanténban, akár a laktanyában, 
akkor a mintavételhez elegendő teszt áll rendelkezésre, és ezeket a mintavételeket a 
laborunk végre tudja hajtani. Ezen kívül a Magyar Honvédség mobil biolaborja 
készen áll arra, hogy amennyiben tömeges fertőződés történik, akkor ott feladatot 
hajtson végre. Jelentem, befejeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, akkor 

folytatnám a válaszadásokat. 
Harangozó képviselő úr kérdezi, de részben most már vezérezredes úr választ 

adott rá, tehát röviden annyit mondanék, hogy igen, képes, igen, használjuk. Erre a 
két részre vonatkozott az ön kérdése. 

Változtak-e a különböző minősítési, titkosítási szabályok? Szeretném 
hangsúlyozni, hogy az adatok, amelyek a létszámra és egyéb másra vonatkoznak, 
eddig sem voltak titkosak. A titkosítás az egy minősítés. Ezeket nem nyilvános 
adatokként kezeljük, tehát „nem nyilvános” és nem „titkos”. Ez rendkívül fontos, mert 
ez félreértésekre adhat okot, ha másként fogalmazunk. 
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A másik dolog, hogy az adatok kezelésének ki a titokgazdája: az is le van írva, 
hogy ez a Magyar Honvédség parancsnoka.  

Amit pedig a miniszterelnök mondott, ő nem azt mondta, hogy a Magyar 
Honvédség létszáma ennyi vagy annyi. Ő azt mondta, hogy milyen tervezési adatokkal 
számolunk. A kettő nem egy és ugyanaz. Tehát az, hogy tervezési adatokkal számolok, 
vagy bejelentem a Magyar Honvédség szervezeti felépítését, struktúráját, az ahhoz 
tartozó létszámokat, a kettő nem egy és ugyanaz. Ő tehát tervezési adatokkal számolt 
és jelentette be. Amint lehetett hallani a bejelentésből, az nem is teljes egészben vagy 
nem teljes egészében a hivatásos és szerződéses katonákat foglalta magában.  

Röviden a harmadik kérdése: a cégek listája. Értem, hogy normatív 
dokumentumban miért nem adjuk ki. Semmi nem írja elő, hogy normatív 
dokumentumban ezt rögzítsük. Az érintett cégeket, vállalatokat személyesen 
értesítjük, egyrészt arról, hogy milyen döntés született, másrészt arról, hogy 
befogadtuk a jelentkezésüket vagy sem. Ezek az adatok egyébként nap mint nap 
változhatnak a kialakult helyzetnek vagy a helyzet súlyosságának megfelelően. Ahogy 
említettem, kezdtük 71 céggel, most 84-nél tartunk; lehet, hogy holnap más számot 
tudok mondani. Ez egyáltalán nem indokolja a normatív dokumentumot, különösen 
azért nem, mert nincs is erre kötelezettségünk, hogy esetleg minden másod- vagy 
harmadnap egy normatív dokumentumot szerkesszünk.  

Az első kérdésben szeretnék pontosítani, mert Vadai képviselő asszonynál 
helytelenül mondtam: a 139 céget kérdezi, én meg azt mondtam, hogy nyilvánosságra 
azokat a cégeket hozzuk, ahová kimegyünk. Tehát első ütemben azt a 71-et hoztuk 
nyilvánosságra, a második ütemben pedig azt a 84-et, amelyik érintett. A 139 is 
változik nap mint nap, ahogy azt az előzőekben én már önöknek elmondtam.  

Visszatérve tehát Harangozó képviselő úr kérdésére, hogy magán-, családi 
cégek hogyan kerültek be: úgy, ahogy én mondtam, önkéntesség alapján. Tehát 
egyetlenegy magáncéget nem kerestünk meg, egyetlenegy magáncégnek nem 
mondtuk azt, hogy jó lenne, ha úgy érezné, hogy ő létfontosságú tevékenységgel 
foglalkozik, hanem ahogy említettem, nagyon sokan jelentkeznek. Nyilván 
megvizsgáljuk, hogy valóban beletartozik-e ebbe a körbe, azon kritériumoknak 
megfelel-e vagy sem. Mondhatok rá példát anélkül, hogy nevesíteném: bejelentkezik 
egy magáncég, és azt mondja, hogy ő, nem tudom én, veszek egy példát, maszkokat 
tud nekünk biztosítani. De nincs is a profiljában! Így akkor bárki bejelentkezhet, és 
mondhatnánk, hogy jó, hát akkor álljatok sorba, és örülünk neki. Tehát körültekintő 
munkát kell végezni annak érdekében, hogy senki ne üzletet lásson a Magyarországon 
kialakult veszélyhelyzetben. Senki! (Dr. Vadai Ágnes: A kormány se!) Tessék? 

 
ELNÖK: Nem érdekes. Néha a képviselők fegyelmezetlenek… (Dr. Vadai 

Ágnes közbeszól.)  
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Ja, értem. Az, hogy 

megnyugodjanak - ez volt a negyedik kérdés... Mindig elmondom, hogy a tüzér 
múltamra való tekintettel kicsit süket vagyok (Derültség.), ez egy állapot, de ha 
egyenesen nekem teszik fel a kérdést vagy szólnak, akkor azt biztos, hogy meghallom 
és megértem.  

Milyen segítséget tudunk biztosítani? Valami olyan formában mondjuk el, ami 
talán mindenki számára érthető és mindenki megérti. Én úgy gondolom, hogy a 11-es 
és a 12-es slide szerintem mindenki számára érthető és világos, én ennél 
egyszerűbben megfogalmazni, hogy miben segítettünk, hogyan segítettünk, lehet, 
hogy a képviselő úr figyelmét elkerülte, amikor én ezt bemutattam, de ennél 
részletesebben, ennél pontosabban nem hiszem, hogy meg kellene fogalmazni. 
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Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy ezeknél a cégeknél, mint minden más 
cégnél és vállalatnál - és nyilván abban a levélben benne van, amit én kiküldtem a 
cégvezetőknek -, vannak üzleti titkok is, amelyeket lehet, én arra kértem a 
cégvezetőket, hogy ha ilyenek vannak, abba is avassák be a kint lévő törzset, írassák 
velük alá azt a nyilatkozatot, amiben garanciát látunk, hogy ők titoktartás mellett 
végzik a munkájukat.  

Azt hiszem, a négy kérdésre válaszoltam, röviden, úgy, ahogy ön kérte. 
Varga-Damm képviselő asszony kérdésére: hát, nem értek egyet az ön 

felvetésével, ne tessék haragudni! Én úgy gondolom, hogy egy ilyen veszélyhelyzet, 
válsághelyzet, különleges jogrend, és lehetne sorolni, most, ebben az esetben sem 
csak gazdasági minisztériumi feladat, hanem sokkal inkább honvédelmi. Tehát én úgy 
gondolom, nagyon is jó helyen van, és ha megnézzük a magyar honvédelemről és a 
honvédségről szóló törvényt vagy megnézzük az Alaptörvényt, akkor rögtön fogjuk 
látni, hogy igenis, jó helyen van. Ez nem egy minisztériumra tartozik, hanem arra a 
minisztériumra tartozik, amelyik az ország honvédelmi ügyeiért felel, és ebben benne 
van a pénzügyi, a gazdasági, az élelmezési és minden egyes terület. Ez a feladata. 

A BOSCH-sal kapcsolatosan: itt nem nagyon értettem a kérdést. A BOSCH 
önként jelentkezett. Persze, lehet mondani, hogy nem magyar állami tulajdon, de a 
BOSCH önként jelentkezett, és nem az egyedüli ilyen. És mivel ön említette a 
BOSCH-t, én is azért említem a BOSCH-t; a többit nem említem, amelyik alapvetően 
külföldi tulajdonban van, de kérte a Magyar Honvédség jelenlétét és segítségét. Tehát 
a BOSCH is így került be ebbe a körbe.  

Én nagyon helytelennek tartom azt, hogy egy honvédelmi és rendészeti 
bizottsági ülésen, ahol a szakmai kérdéseket vitatjuk meg, elkezdünk politizálni, hogy 
kinek a cége van bent, meg kinek nincs bent a cége. Mi nem ezt vizsgáljuk. Nem azt 
nézzük, hogy ki a tulajdonos; azt nézzük, hogy állami tulajdon, részben állami 
tulajdon, önkormányzati vagy magántulajdon. Név nélkül. Az nagyon rossz irányba 
megy el, ha azt kezdjük vizsgálgatni, hogy annak a cégnek az élén most, jelenleg ki áll. 
Nem ez a meghatározó. A profilja a meghatározó. És különösen, amikor katonák 
vesznek engem itt körül, és úgy gondolom, hogy korrekt volt a tájékoztatásom ilyen 
szempontból, akkor ne kezdjük el egy ilyen szakbizottságon a politikát firtatni! (Dr. 
Varga-Damm Andrea folyamatosan közbeszól.)  

A honvédelmi cégekhez miért kellett kiküldeni? Önnek igaza van, de ne tessék 
haragudni, olyan értelemben, amíg ezek a cégek a tárca tulajdonosi jogkörében 
voltak. Ezek a cégek nincsenek most ott. (Dr. Varga-Damm Andrea: De a szakmai 
irányítása alatt vannak!) Tessék? (Dr. Varga-Damm Andrea: Szakmai irányítás!) 
Nincs szakmai irányítás… 

 
ELNÖK: Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Valami minimális fegyelmet 

szeretnék kérni! Visszaadom önnek a szót, tehát lesz módja válaszolni rá, de 
tekintettel arra, hogy a honvédelmi miniszter úr sem vágott senkinek a szavába, meg 
nem tett hangos meg félhangos megjegyzéseket, szeretném kérni, hogy hagyjuk, hogy 
a honvédelmi miniszter úr válaszoljon, és majd utána önnek is lesz erre lehetősége. 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Nincs, nem szakmai irányításról 

beszélünk. És én kihangsúlyoztam, ki is vetítettem, hogy ezek a honvédelmi irányító 
törzsek nem a termelést és semmiféle szakmai irányítást nem gyakorolnak jelenleg 
ebben a helyzetben. Ön egy későbbi időszakról beszél. Egy későbbi időszakról, egy 
olyan különleges jogrendről, amikor majd a Magyar Honvédségnek ezt meg kell 
ejteni. Nem erről van most szó!  
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Az utolsó gondolata kapcsolódik az első gondolatához, és erre csak azt tudom 
mondani, hogy nem, ez egyáltalán nem szimpla gazdasági segítség, amiről mi 
beszélünk. Nem békeidőszaki - mondhatnám, hogy békeidőszaki, de egy rendkívül 
súlyos veszélyhelyzetről beszélünk. Éppen ezért nem szimpla gazdasági 
segítségnyújtást kívánunk biztosítani a cégeknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a hozzászólások következhetnek. 

Tessék, Varga-Damm Andrea, utána Vadai Ágnes! 

Hozzászólások 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen. Először is, ön félreértette, én semmiféle gazdasági segítségnyújtásról nem 
beszéltem. Én azt mondtam, hogy ön koordinációról beszélt, a koordináció pedig a 
gazdasági tárcáknak lehet a feladata, önöknek meg segítséget, különösen úgy, hogy 
hogy a katasztrófavédelemi törvény ezt egyértelműen elő is írja. (Sic!)  

Nem kaptam választ arra, amikor azt kérdeztem, hogy mit tud a KELER-nél és 
a Befektető-védelmi Alapnál csinálni, például; erre nem válaszolt, sem a vízi 
közművekre, sem a gázszolgáltatókra nem válaszolt.  

Illetőleg ön félreértett: én nem politizáltam. Egyébként biztosan érzékeli, hogy 
politikusok ülnek itt, és ön is az egyébként, mióta már nem katona. Tehát itt arról van 
szó, hogy a legnagyobb kapacitású vállalatok nevét hoztam fel és tulajdonosi körét, 
akik az adott területen a legnagyobb gazdasági pozícióval rendelkeznek. Tehát nem az 
volt a fontos, hogy kik a tulajdonosai vagy a vezetői, hanem azt is hozzátettem, hogy 
ezek a piacon a legnagyobb kapacitások, és ahogy mondta Harangozó 
képviselőtársam is, jóval kisebb kapacitásúak benne vannak ebben a körben, és a 
legnagyobbak nincsenek. Az más kérdés, hogy valóban, a kormányfőhöz erőteljesen 
köthető személyek a tulajdonosok. Úgyhogy én azért ezt ilyen módon visszautasítom, 
és amíg az én előadásomat a katasztrófavédelmi törvény konkrétan meghatározza, ön 
pedig nem tud semmilyen olyan magasrendű jogszabályt, ami az ön álláspontját és a 
kormány álláspontját tükrözi.  

Végül pedig két dologra szeretném felhívni a figyelmet, miután az operatív 
törzs tagjai itt vannak a teremben. Két fontos terület van, levelek tömegét kapom 
ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy azt a tájékoztatást adta Müller Cecília - és 
kérem, hogy ezt közvetítsék az operatív törzs felé -, hogy akik tüneteket észlelnek, ne 
menjenek be, keressék a háziorvost, a háziorvos a tünetek alapján hív mentőt, a 
mentős el fogja végezni a tesztet. Nem történt ilyesmi. És emberek tömegétől, 
nemcsak én, számtalan képviselőtársam kapja azokat a leveleket, hogy nincs teszt, 
nem tesztelik le, változatlanul a tüneteik fennállnak, sőt sokaknál súlyosabbak. 
Eljárnak a központi útmutatás szerint, a háziorvosaik pedig teljesen tehetetlenek, 
mert hiába kérik, hogy jöjjön ki a mentő, és vegye le a mintát, és készítsék el a tesztet. 
Ez az egyik. 

A másik, különösen most, hogy korlátozott kijárási tilalom lesz - erre is 
rengeteg levelet kapok, régi ügyvédkorom miatt -, ez pedig a gyermekekkel való 
kapcsolattartás kérdése. Bizonyára találkoztak önök is az életükben azzal, hogy elég 
sok veleélő szülő igyekszik minden lehetőséget felhasználni, hogy a különélő szülőnek 
a gyermekkel való kapcsolattartását korlátozza. Minden, betegségek, nem érünk rá, s 
a többi, s a többi; gondolom, egyikük sem mentes az ilyen tapasztalatoktól. Most, 
ebben a helyzetben kapom szinte óránként az ilyen leveleket, most is, míg itt ültem, 
egy ilyen érkezett, hogy az operatív törzs legyen szíves felhívni a veleélő szülő 
figyelmét arra, hogy ennek a kijárási korlátozásnak a tartalma nem zárja ki a nem vele 
élő szülővel való kapcsolattartást, és a szülőknek módja van megtervezni és 
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megszervezni a lehető legbiztonságosabb módon, a járványügyi szempontból 
legbiztonságosabban ezt a kérdést. Ugyanis nem tudni, hogy ez a helyzet meddig áll 
fenn, és hónapokon keresztül a gyermekek a nem vele élő szülőkkel a kapcsolatot nem 
tudják tartani, megszakad az az érzelmi adottság, lendület - gondolom, ezt önöknek 
mint szülőknek nem kell magyarázni, miről van szó -, és nagyon szeretnénk azt, hogy 
egy ilyen helyzet egyetlen társadalmi csoportnak se adjon arra lehetőséget, hogy 
valamifajta törvényes kötelezettségeit ne kelljen teljesítenie. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, és köszönöm 

szépen a válaszokat. Pár dolgot szeretnék mondani, és néhány pontosító kérdésem 
lenne. 

Először is, miniszter úrnak én is szeretném jelezni, hogy mi politikusok 
vagyunk mindannyian, ön is politikus, ha megszólalunk, az politikának tekintendő. 
Akik egyenruhában ülnek, azoknak, azt gondolom, egyikünk sem tett fel politikai 
kérdést, és nem is válaszoltak politikai kérdésre, és ez így van rendjén. Láttunk már 
ellenkezőt az elmúlt években, de szerintem ez így van rendjén. Ön viszont 
politikusként, a honvédelmi tárca politikai vezetőjeként felel a válaszokért, úgyhogy a 
kérdéstől függetlenül is azt gondolom, hogy ön nem katonaként válaszol. Valamikor, 
sok-sok évvel ezelőtt úgy válaszolt itt a bizottság előtt, ha kellett, de ön most 
politikusként válaszol. De szerintem egyikünknek sem célja az, hogy ebből politika 
legyen, sokkal inkább az volt az igényünk, és ezt fogalmaztuk meg a levélben is, hogy 
ha már előzetesen nem kaptunk tájékoztatást ezekről a kérdésekről, akkor legalább 
utólag kaphassunk. És én azt gondolom, hogy szükséges is lenne a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság tagjainak a folyamatos tájékoztatása, bármilyen formában; erre 
meg lehet találni akár az írásos módszert is, hogy elolvassuk a tájékoztatást, de 
bizottsági ülés keretében is meg lehessen ezt oldani. Szerintem ez fontos, merthogy 
mi is közvetítünk a magyar társadalom felé, és nagyon sok választó, nagyon sok 
magyar állampolgár elfogadja azokat, amiket mi mondunk. 

S ennek kapcsán szeretném a kérdések előtt mondani miniszter úrnak, hogy én 
értem a honvédelmi irányító törzsben a „honvédelmit”, az „irányítót” is, meg a 
„törzset” is. Csak mi itt ülünk, mondjuk, húszan - nem biztos, hogy jól fölmérem -, és 
talán értjük ezeket, hogy mit jelentenek. De a mindennapi szóhasználatban különösen 
az „irányító” nem azt jelenti, amit ön mond. A magyar állampolgárok ezt egészen 
máshogy élték meg, miközben pontosan tudom, én magam is, hiszen beszéltem, még 
egyszer mondom, ilyen cégnek a képviselőjével, aki elmondta, hogy a Magyar 
Honvédség képviseletében mentek, és megkérdezték, hogy miben tudnak segíteni. És 
szerintem ezzel nincs baj. Mint ahogy a kritikus infrastruktúra védelmével sincs baj. 
Azzal van a baj, hogy ami a tartalomban van és ami látszat keletkezik, szándékosan 
vagy nem szándékosan, az nincs összhangban egymással. Tehát mi abban egyetértünk 
itt a bizottságban, hogy a kritikus infrastruktúrát védeni kell, és jelen helyzetben az 
alapellátási szolgáltatáson túl, amiről ön beszélt, nyilván a közüzemek, a közlekedés, 
az élelmiszer, a gyógyszer, a különböző orvosi segédeszközök gyártása tekintetében 
kiemelt cégek esetében szerintem ez teljesen természetes, hogy védeni kell. Őszintén 
abban reménykedem, hogy sokkal hosszabb a listájuk a honvédelmi tárcánál, mint 
140; szomorú lennék, ha csak 140 lenne rajta a kritikus infrastruktúra tekintetében. 
Azzal van a probléma, és ebben kellene némi javulást mutatni, hogy a tartalom, amit 
önök megfogalmaznak, és a kifelé közvetített kép nincs összhangban. Jelen 
pillanatban nagyon sokan úgy érzik, hogy egyfajta katonai hatalomátvétel történik - 
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de most ezt értse olyan értelemben, ahogy ezt mondom, a hétköznapi polgári 
értelemben -, ami sokakat nem nyugalommal tölt el.  

Én értem és tudom, hogy a Magyar Honvédség járőrözni szokott azokon a 
településeken, ahol van helyőrség. Na de hát ott a mindennapi életnek a részei a 
katonák! Egy átlag választópolgár azért nem találkozik katonákkal az utcán! Mert az 
én szülővárosomban nincs helyőrség, ott nem fog találkozni katonával; viszont 
amikor a televízióban bemondják azt, hogy akkor katonák fognak járőrözni az utcán, 
akkor ez sokakban nem nyugalmat kelt, mert nem értik, merthogy nem magyarázták 
el azt, hogy mi ennek az oka. Szóval, azokban a helyőrségekben, ahol jelen pillanatban 
feladatot látnak el, miniszter úr, ott a mindennapos életnek teljesen nyilvánvalóan 
szerves része a Magyar Honvédség tevékenysége. 

Akkor újra meg szeretném kérdezni, a köztársasági elnök úr kapott-e szóban 
vagy írásban vagy bármilyen módon a mai bizottsági üléshez hasonló tájékoztatót. 
Nem az volt a kérdésem, hogy a köztársasági elnök úr megkapta-e a jogszabályokat, 
ezt kiguglizta-e a számítógépén, hanem konkrétan öntől mint a tárca politikai 
vezetőjétől vagy az ön bármelyik politikai helyettesétől a köztársasági elnök úr kapott-
e tájékoztatást; és ha igen, akkor kért-e a köztársasági elnök úr ezzel kapcsolatosan 
bármit, igényelt-e további tájékoztatást a köztársasági elnök úr. Tehát ez lenne az 
egyik konkrét kérdésem. 

Amikor fölírtam a kérdéseket, közben már megválaszolta, hogy a 139 cég, 
miniszter úr, az nincs rajta a honvedelem.hu honlapon - ezt meg is válaszolta -, 
hanem csak azoknak a cégeknek a listája szerepel rajta, amelyeket önök 
nyilvánosságra hoztak. És itt szeretnék egy pontosító kérdést közbevetni, mert utána 
még folytatnám: jól értem-e azt, hogy az először kiválasztott 140 cégben csak az 
állami és önkormányzati vagy bizonyos tekintetben állami cégek vannak? A 
magáncégek, amelyek ezen a listán megjelentek, azok maguktól jelentkeztek? (Dr. 
Benkő Tibor: Igen.) Igen? 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Igen. Tehát amely magáncégek 

megjelennek ezen a listán, igen, ők jelentkeztek. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Ez engem eléggé meglep, 

miniszter úr, mert ezzel ellentétes információval rendelkezem (Dr. Varga-Damm 
Andrea, nevetve: Igen!), nevezetesen arról, hogy akár a magyar, akár a külföldi 
tulajdonban lévő cégek bejelentkeztek volna az operatív törzshöz vagy bárkihez. Ezt 
szerintem még egyszer tisztázzuk, mert nem egészen ez az információ. Sokkal inkább 
az, hogy megkapták ezt, akár az ön levelét, akár valamilyen tájékoztatást, hogy az ő 
tevékenységük része a veszélyhelyzeti ellátásnak.  

Egyébként abban nincsen közöttünk szerintem vita, hogy azoknak a cégeknek 
egy jelentős része, amelyeket eddig nyilvánosságra hoztak - mert még egyszer 
szeretném mondani, hogy azért igényelném, hogy a 139 céget láthassuk -, ezek közül 
nem egyhez, nem kettőhöz kimennek az állam képviselői - akkor fogalmazzunk így, 
jó?, mert ez így talán jobb -, és segítik az ő munkájukat. Hiszen gyógyszerellátásra 
szükség van, élelmiszer-ellátásra szükség van. De afelől nekem kételyeim vannak, 
miniszter úr, hogy ezek a cégek önként jelentkeznek, hacsak úgy nem, hogy ön levelet 
írt ezeknek a cégeknek, és aztán jelentkeztek önként; szóval, itt a sorrendet azért 
próbáljuk már tisztázni! Mert nehezen tudom elképzelni, hogy bizonyos cégek így 
tettek, sőt egy részüket meglepetésként érte ez a dolog, ugye?  

Amennyiben megismerhetnénk az ön pontos levelét, vagy talán a jogi és 
közigazgatási helyettes államtitkár asszony a pontos jogszabályhelyet megmondaná, 
ami ezekben a levelekben szerepel - mert az, hogy Alaptörvény, meg honvédelmi 
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törvény, ez így nagyon általános. A kormányrendelet és a kormányhatározat ma még 
nem törvény - lehet, hogy már az lesz -, de veszélyhelyzet esetén is, azt gondolom, 
vannak bizonyos törvények, amelyek meghatározásra kerülhetnek akár itt a helyettes 
államtitkár asszony által. 

Én tábornok úrtól nem pusztán azt kérdeztem, hogy van-e védőfelszerelésük a 
katonáknak, hanem hogy hány darab védőfelszerelése van a Magyar Honvédségnek, 
meg hány darab maszk az, amivel rendelkeznek. Egy pillanat… (Köhög.)  

Miniszter úrtól szeretném megkérdezni… Elnök úr folytatnám majd, mert most 
nem tudom. (Köhög.)  

 
ELNÖK: Jó. Addig is csak annyit szeretnék mondani a kedves képviselőknek, 

hogy azért mi mégiscsak törvényhozók vagyunk; a törvényalkotásnak és a törvények 
megjelenésének a rendjével azért, azt remélem, mindenki tisztában van. Csak nagy 
türelemmel hallgattam azokat a megjegyzéseket, hogy mondjuk már meg vagy 
mondja meg a miniszter úr, hogy ugyan milyen törvényi felhatalmazások alapján, 
milyen törvényhely alapján hoz különböző intézkedéseket a kormány vagy a 
miniszter. Mert mindegyik kormányrendelet tartalmazza ezt, tehát mindegyik 
kormányrendelet azzal kezdődik, hogy a hivatkozásokat megadják. Például az a 
kormányrendelet, a 41/2020-as, amelyik most az önök jóvoltából lejárt, például ez 
rendelkezik arról, hogy milyen országokból van korlátozási tilalom Magyarország 
területére való belépésre, ez rendelkezik arról, hogy a magyar állampolgárok hogyan 
tudnak belépni, meg egyéb kérdésekről. Teljesen világosan fel van sorolva a rendelet 
elején, hogy egészen konkrétan melyik törvényhelyekre hivatkozva jár el a kormány, 
és egyébként a miniszteri rendeletek mindegyike ezeket az alaki meg tartalmi 
hivatkozásokat feltünteti. Tehát ez egy jó kérdés, hogy mondjuk már meg pontosan, 
de le van írva. Könyörgök, olvassák el a kormányrendeletet! Például ez a 41/2020-as, 
ami alapján az egyik első rendeletét meghozta a kormány a veszélyhelyzet kihirdetése 
után, az világosan leírja, hogy az államhatárról szóló 2007. évi törvény hivatkozott 
paragrafusa, a 16. § (4) bekezdés, az alkotmány melyik alcíme, milyen fejezet, milyen 
paragrafus, milyen bekezdés… Tehát ne ébresszük az állampolgárokban azt a 
tévképzetet, hogy fogalmunk sincs arról, hogy egy rendeletnek hogyan kellene 
kinéznie, és milyen törvényhelyi hivatkozások vannak akkor, amikor valamilyen 
rendeletet alkotunk! Azt mondhatná valaki, hogy kérem szépen, ez a hivatkozás nem 
jó, mert szerintem az alkotmány 53. cikk (2) bekezdése, 1-2. §-ának hivatkozása téves, 
ezért meg azért. De úgy általában beereszteni azt az éterbe, hogy mondják már meg, 
hogy milyen jogszabályhely alapján…! Jelentem, kedves bizottsági tagok, mindegyik 
rendeletnél fel van tüntetve, mindegyiknél az égadta világon!  

A másik: csak hadd tájékoztassam önöket, hogy természetesen a veszélyhelyzet 
egy koronavírus nevű vírus járványszerű fellépése miatt van kihirdetve, és ebből 
teljesen logikusan következik az - és ha már ön arra hívta föl a figyelmet, hogy a 
köznapi értelemben vett szóhasználatot alkalmazzuk, akkor én nagyon óvatosan 
használnám azt, hogy „katonai hatalomátvétel”, mert az teljesen más, mint a köznapi 
szóhasználatban; de ezt szoros idézőjelbe tette ön is, mert semmi ilyesmiről nincs szó. 
De tekintettel arra, hogy közelről figyelem azt, hogy mit csinál az operatív törzs, 
illetőleg azok a katonák, akik ezeknél a kulcsfontosságú cégeknél felléptek, hadd 
nyugtassak meg mindenkit, hogy alapvetően és döntő többségben logisztikai 
kapacitások felmérésével és ritkán igénybevételével foglalkoznak. Egészen egyszerűen 
csak azért, mert el lehet képzelni, hogy olyan feladatok jelentkeznek, hogy keríteni 
kell arra alkalmas raktárépületet valamelyik városban, ahol egyébként a 
Magyarországra beérkező lélegeztetőgépeket installálni kell, kipróbálni és úgy vinni a 
helyszíni felhasználásra, és ilyen nincs kézenfekvően mindenütt, és akkor össze kell 
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nézni azt, hogy kinek milyen kapacitása hogyan van. Én tehát azt látom, hogy amit a 
katonák alapvetően csinálnak, a biztosításon túl, az az, hogy a logisztikai feladatokat, 
amelyeket az operatív törzs rájuk kiírt, azt ellátják. Csak azért gondoltam, hogy ezt 
megjegyzem, mert nyilván a választópolgárok többsége nem tudja, hogy mit lehet 
csinálni, mondjuk, egy katasztrófavédelmi szakembernek egy cégnél, de nyugodtan 
mondhatom, hogy a járvány elleni védekezésnek olyan 30-35 százalékát a logisztikai 
feladatok ellátása teszi ki, ez szükségszerű. 

Köszönöm, csak ennyit szerettem volna mondani, és természetesen 
visszaadom a szót alelnök asszonynak. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szerintem az elnök úr nem figyelt pontosan. Én nem a kormányrendeletre utaltam; 
arra kértem a miniszter urat, hogy az őáltala írt levélben - mert miniszter úr mondta, 
hogy levelet írt, és volt egy miniszterelnöki megbízó levél - konkrétan milyen 
jogszabályhelyre hivatkoztak. Szerintem ez nincs összefüggésben azzal, amit… 

 
ELNÖK: Én ezt Harangozó képviselő úrnak mondtam. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Ja, bocsánat, csak rám nézett 

közben elnök úr. Ez volt a fő kérdés. (Kósa Lajos és Hubay György kimegy a 
teremből.)  

 
(Az ülés vezetését Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Az a fontos pillanat van, amikor a bizottság elnöke nagyon jól megfogalmazta a 

lényeget, hogy az átlagos magyar állampolgár, beleértve egyébként még országgyűlési 
képviselőket is, akik nem foglalkoznak honvédelmi kérdéssel, az irányítást nagyon 
máshogyan értelmezik, mint ahogyan miniszter úr vagy az ön kollégái, vagy ahogy 
akár csak a jogszabályban benne van. És én természetesen nagyon-nagyon idézőjelbe 
tettem a „katonai hatalomátvételt”, tehát senki nem beszél puccsról vagy ilyesmiről e 
tekintetben a hadsereg részéről. De azért ez mégiscsak a szokásos jogrendtől eltérő 
helyzet, amikor egyenruhás katonák - akikről nem is tudjuk, lehet, hogy nem is 
egyenruhában mennek, ezt nem tudjuk - jelennek meg cégeknél, és valamilyen 
miniszteri levéllel és miniszterelnöki megbízólevél alapján ellátnak, még egyszer 
mondom, leginkább ahogy én hallottam, valamilyen segítő feladatot, de erre elnök úr 
is rávilágított, hogy főleg logisztikai feladatokat. 

A következő kérdésem az lenne, hogy a honvédelmi tárca nyilván rengeteg 
költségvetési forrást fel kell hogy használjon a feladatai ellátására. Folytatják-e a 
honvédelmi beszerzéseket vagy átütemezik azokat? Hogyan kívánják a már megkötött 
szerződéseket - ezt újra megpróbálom, miniszter úr -, ha esetleg betekintetést lehetne 
nyerni ezekbe a szerződésekbe, ami korábbi ígéret volt, az nagyon jó lenne, de hogyan 
kívánják ezt finanszírozni? Már csak azért, mert pontosan tudjuk, hogy óriási terheket 
fog róni a magyar költségvetésre a következő időszak, és én, aki azért nagyon-nagyon 
támogatom azt, hogy minél több eszközt szerezzünk be, azt gondolom, hogy ezekben a 
vészterhes időkben minden lehetséges forrást a költségvetésben arra kell 
összpontosítani, hogy a magyar polgároknak áthidaló segítséget nyújtsunk addig, 
főleg azoknak, akik elveszítették a munkájukat, amíg újra munkába nem tudnak állni. 
Ez járhat azzal a következménnyel, hogy a honvédelmi tárcától is bizonyos, egyébként 
későbbre halasztható beszerzések esetében forrásokat kell megvonni. És 
megmondom őszintén, hogy nagyon fájó szívvel, de ha arról van szó, miniszter úr, 
hogy egy ilyen helyzetben csináljunk egy béralapot a magyar polgároknak, amiből 



27 

finanszírozunk valamennyi fizetést annak érdekében, hogy ne haljanak éhen, vagy 
vásároljunk még egy nem kormánygépet, vagy akár adjunk el egy nem kormánygépet, 
én az előző mellett lennék, és őszintén szeretném remélni, hogy ön is emellett lesz.  

Közben ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni - és ez a vége -, hogy 
igénybe vették-e a Magyar Honvédség repülőgépeit akár magyar polgárok 
hazahozatalára, akár bármilyen, a veszélyhelyzet fennállása vagy kihirdetése óta 
bármilyen eszköz szállítására. Ugyanis láttunk felvételeket, de azon, ahogy én láttam, 
nem a Magyar Honvédség gépei voltak. Ha tud nyílt ülésen tájékoztatást adni arról, 
hogy ez a négy darab gép milyen feladatokat lát el leginkább, azt megköszönöm. 
(Kósa Lajos visszatér a terembe.)  

 
(Az ülés vezetését Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke veszi át.) 

 
És amiért kifejezetten fontosnak tartom azt, hogy ezek a gépek, ha már vannak, 

működjenek, hogy a különböző missziókban szolgáló katonák tekintetében 
gondolkodtak-e azon - és akkor ez az utolsó kérdés -, hogy ha olyan a helyzet, akkor 
ezeket a misszióban szolgáló katonákat hogyan lehet és milyen gyorsan lehet 
Magyarországra hazahozni. Mégiscsak, ha nem mind a kilencszázan, de olyan helyen 
vannak nem kevesen, ahol a kórházi infrastruktúra nem feltétlenül alkalmas arra, 
hogy megvédjék őket. Nem biztos, hogy rendelkezésre állnak a megfelelő tesztek; 
ahogy látjuk, itthon sem feltétlenül áll rendelkezésre a megfelelő tesztmennyiség, 
vagy legalábbis eddig nem látom. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a külföldön 
szolgáló magyar katonák, különösen, akik olyan körülmények között vannak, extra 
védelmet kapjanak. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Ők nagyon fontos feladatot 
látnak el. 

És akkor tényleg azzal szeretném zárni, hogy ha a pontosító kérdésekre kapok 
választ, én a Demokratikus Koalíció részéről azt egészen biztosan támogatom, hogy a 
kormány a veszélyhelyzetet tartsa fönn, mindaddig, amíg azt jónak látja, amíg ezt a 
szörnyűséges járványt le lehet győzni. Szerintem az is teljesen természetes és 
normális, hogy a Magyar Honvédség ebben vállal feladatot. (Hubay György visszatér 
a terembe. - Ágh Péter kimegy a teremből.) De azt el kell fogadniuk, hogy még a 
veszélyhelyzet sem adhat okot arra, hogy ezekben az ügyekben azok a döntéshozók, 
akik fontos szerepet játszanak, ne kapjanak tájékoztatást. Éppen ezért igényeltük ezt. 
És elnök úrnak szeretném mondani, én nagyon örülnék, ha bármilyen formában, de 
rendszeres lenne az ilyen típusú tájékoztató, már csak azért, hogy meg lehessen az 
állampolgárokat nyugtatni. És külön szeretném kérni dandártábornok urat, hiszen ő 
szokott megjelenni az operatív törzs sajtótájékoztatóin, hogy engem nem ijeszt meg az 
ön jelenléte, sem a szóhasználata, de a választópolgárok máshogyan gondolkodnak a 
hadseregről; hogy ebben, ha kell, nem azt mondom, hogy Kovács Zoltántól (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Jaj, ne!), de kérjenek segítséget. Egy katona ahogy beszél, 
ahogy kommunikál, az nagyon más - ugye, ezt tudjuk. A választópolgárokat 
megnyugtatja az, ha világosan látják, hogy önök milyen feladatokat látnak el, ezeket 
kifejtik, és nem csak annyit mondanak, hogy iksz darab vállalat irányítását vette át a 
Magyar Honvédség, hanem nagyon világosan elmondják a magyar állampolgároknak, 
hogy ez mit jelent, hogy a járőrözés mit jelent, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden 
utcasarkon ott fognak állni. És aztán amikor ma este kiderül, mert miniszter úr azt 
mondta, hogy 48 óránként van az összegzés az akciócsoportokban, már ez is 
önmagában egy kicsit ilyen, hogy mondjam, majdnem azt mondtam, hogy Chuck 
Norris-os, de hogy az akciócsoport ha befejezte a munkáját, akkor világosan 
tájékoztassák az állampolgárokat, hogy mit jelent az, hogy egyenruhás katonai 
parancsnokok jelennek meg a kórházakban, hogy ez mit jelent. Hogy a kijárási tilalom 
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kapcsán egyébként (Móring József Attila: Nem kijárási tilalom, csak kijárási 
korlátozás.) - illetve kijárási korlátozás, hogy pontosan fogalmazzunk - nemcsak a 
honvédelmi tárcának van feladata, azért erre föl kell készíteni az embereket; az 
információáramlás azért nem olyan gyors, ahogy mi azt gondoljuk. (Ágh Péter 
visszatér a terembe.) Világossá kell tenni - persze az operatív törzs most tartott vagy 
nemsokára fog tartani sajtótájékoztatót (Jelzésre:), most kezdődik -, hogy ez mit 
jelent, hogy föl tudjanak készülni; hogy önök, a Magyar Honvédség milyen módon 
lesz jelen ebben, milyen feladatokat látnak el. Ezeket nagyon pontosan és világosan 
kell az állampolgároknak elmondani. Amúgy is nagyon sokan meg vannak ijedve, 
mert látják a híreket, rengeteg álhír jelenik meg az egész járvánnyal kapcsolatosan. 
Ha van valaki, akinek ebben a helyzetben igazmondási kötelezettsége van, az az, aki 
információval rendelkezik, és bocsássanak meg, jelen pillanatban önök rendelkeznek 
a legtöbb információval, sokkal többel, mint mi. Segítsenek ebben a 
választópolgároknak, a magyar polgároknak, hogy megértsék azt, hogy a hadsereg 
milyen feladatokat lát el! 

És még egyszer: jó erőt, egészséget kívánok, és köszönöm szépen a munkájukat 
mind a katonáknak, mind az egészségügyben dolgozóknak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen alelnöknő társam, aki egyébként 

maga a Honvédelmi Minisztériumban is dolgozott egy időben, pontosan tudja, hogy 
minden ilyen veszélyhelyzetnél a honvédség sem léphet ki azokból a keretekből, amit 
egyébként a kormány és az operatív törzs meghatároz, akármilyen jó szándékú is 
legyen. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ne keltsünk a választópolgárokban 
téves illúziókat. Egy ilyen kérés után a dandártábornok úr nem tud kiállni a kamerák 
elé és elmondani akkor részletesen, hogy milyen vállalatot, milyen kapacitásért, 
milyen logisztikával, milyen feladatokra, hogyan kell elképzelni; vagy hogy a kórházi 
katonai parancsnok vagy kórházhelyi parancsnok természetesen nem a műtétekről 
vagy az orvosi protokollokról fog rendelkezni (Dr. Vadai Ágnes: De ezt kell 
elmondani világosan!), hanem arról, hogy van egy adott vidéki kórház, Mátészalka, a 
mátészalkai kórház igazgatója nem tudja felmérni, hogy ha most ő kér húszezer vagy 
százezer szájmaszkot, az országos logisztika és a járvány elleni küzdelem logikájából 
mennyit kaphat. Azt egy parancsnok tudja, aki egyébként megkapja azt az utasítást 
egy másik vonalon - nem az egészségügyi, egyébként összetett és bonyolult vonalon -, 
hogy most ennyi van, annyi van, ide kell vinni, oda kell vinni, mert ez élvez a járvány 
szempontjából prioritást. De természetesen semmilyen kórházparancsnok nem fog 
ott semmilyen egészségügyi kérdésben semmilyen döntést hozni. 

Csak abban az értelemben kérek megértést, én ezt továbbítani fogom az 
operatív törzs kommunikációért felelős részlege felé, hogy plasztikus példákkal 
álljanak ki és ezeket mondják el, de a dandártábornok úr ne álljon ki a mikrofon elé, 
mert baj lesz belőle, mert ez egy szoros hierarchikus rendszer. Az operatív törzs is 
mindig meghatározza azt, és egyetlen csatornás kommunikációban lehet, még akkor 
is, ha rosszul mond el valaki valamit, még mindig jobb, hogy nem kellően plasztikus, 
mint hogy elkezdene itt mindenki kommunikálni - abból csak zavar lehet. (Dr. Vadai 
Ágnes: Csak ne Kovács Zoltán legyen, az a kérésem! A honvédség sokkal jobban 
kommunikál, mint Kovács Zoltán!) Minden kommunikáció kétoldalú, kedves 
képviselőtársam, és az adjonisten-fogadjisten klasszikus népi bölcsessége alapján az 
az igazság, hogy aki az operatív törzs nevében kommunikál, az nem egy légüres térben 
beszél az űrben, hanem ott vannak az újságírók, és akkor majd tessék megnézni, hogy 
milyen párbeszédet folytatnak! Sajnos az a helyzet, hogy a magyarországi 
tömegtájékoztatás - elektronikus kommunikáció, s a többi, most mindegy, hogy 
hogyan hívom - néhány szereplője teljesen más vonalon mozog. Én azt nem vitatom el 
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tőlük, leszámítva azt, amikor kifejezetten rémhírt terjesztenek, mert az tilos, lenne… 
(Dr. Vadai Ágnes: De nem terjeszthetnek, azt mondták!) Hát, olyan mennyiségű fake 
news van fent az interneten ezzel kapcsolatban, hogy az félelmetes! De mindenesetre 
ezt a kérést továbbítani fogom az operatív törzs kommunikációs részlege felé, hogy 
mondják el. De tényleg, mitől tudná egy ember, hogy a kórházparancsnok nem arról 
fog dönteni, hogy ezt itt műtsék meg, ezt meg amott, hanem arról fog dönteni, hogy 
most így kell beosztani a készleteket, most úgy kell beosztani, ilyen betegirányítás 
van, ilyen rendszerben vesznek részt a védekezésben - ez teljesen természetes, ezt 
abban a rendszerben tudják megcsinálni. Nyilván alelnök asszony is meglepődött 
volna, ha az ő honvédelmi államtitkársága idején valami alegységvezető kiáll, aztán 
elkezd ott beszélni, mert szerinte ő plasztikusabban el tudja mondani, hogy mi a 
helyzet. Ez nyilván nincs így. (Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr, szabad?) Persze! 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Akkor még egyszer. Szerintem 

nagyon jó szándékkal közelítünk ehhez a dologhoz. 
 
ELNÖK: Ezért mondtam azt, amit mondtam. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Én a következőt szeretném 

mondani. Nyilván a tábornok úrnak megvan a magához való esze, ezt azért pontosan 
tudom, mert a tábornok úr tíz évvel ezelőtt is a Magyar Honvédségben szolgált már. 
De ha valaki kiküldi, a tábornok úrnak nyilván van felettese, e tekintetben a miniszter 
úr, a miniszter úrnak is nyilván van felettese, akkor nagyon örülök, ha ezt az üzenetet 
átküldi a felettesének. Szerintem a miniszter úrnak Kovács Zoltán meg a 
kommunikációért felelős akciócsoport biztosan nem a felettese.  

A választópolgárokat világosan, egyszerűen kell tájékoztatni. Ha valaki nézi 
nemcsak a közösségi médiát, hanem beszél az emberekkel, akkor nagyon sokszor az 
az alapvető gond, akár fake newsoknak az alapja, hogy nem teljesen világos az, ami 
történik. Nem teljesen világos. Mondok egy példát. Például a koronavirus.gov.hu 
oldalon, ami a hiteles forrásnak tekinthető, hiszen még egyszer mondom, a kormány 
van minden információ birtokában, azon az szerepel, hogy a mintavételek száma 
9200, azt hiszem, ma reggel. És ebből nagyon sokan azt a következtetést vonták le, 
hogy ma Magyarországon 9200 állampolgárt leteszteltek. De nem erről van szó! Ez 
azt jelenti, hogy ennyi darab mintavétel történt, de ebben benne van Pintér Sándor 
kettő darab tesztje, és ebben valószínűleg benne lesz a végén, amikor majd ez 
növekszik, a szegedi képviselőtársunk tesztszáma is.  

Tehát a jelen helyzetben szerintem azért nagyon-nagyon fontos a világos és 
pontos kommunikáció, például a kórházparancsnokok tekintetében, mert ugye, a 
miniszterelnök úr csak annyit mondott, hogy hétfőtől egyenruhás 
kórházparancsnokok jelennek meg. Ugye, ezt így egy reggeli rádióinterjúban… Ha 
nem haragszik, elnök úr, azt szeretném mondani, hogy ott még azért nem tartunk, 
hogy a Kossuth Rádióban elhangzott miniszterelnöki interjú lenne egy jogforrás. 
Tehát ha erre nyilvánvalóan lesz valami leírás, akkor azt látni fogjuk. Csak a hír 
hamarabb jelenik meg, tehát mire a jogforrás megjelenik, akár rendelet, akár 
kormányhatározat formájában, addigra már felépül valami. Ezért kell valamilyen 
kommunikáció. Ezért mondom azt, hogy amikor a honvédelmi irányító törzs 
megjelent, és elkezdtek arról beszélni, hogy akkor a Magyar Honvédség átveszi az 
irányítást ezeknél a cégeknél - ugye, így fordították le -, akkor is tudtuk, hogy ez nem 
ezt jelenti, csak nem sietett senki ezt világosabban vagy erőteljesen megcáfolni. Ezért 
tehát az, aki ebben illetékes - nem tudom, akár ön, bár nem tudom, ön hogyan 
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illetékes az operatív törzsben, elnök úr; ha ezt elmondaná, nagyon megköszönném; 
valószínűleg bizottsági elnöki tisztségénél fogva… 

 
ELNÖK: Nem kell kitalálni, ha megkérdezte, elmondom, csak nem akarok 

belevágni a szavába. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Jó, de akkor akár a miniszter 

úr megteheti, akár a miniszter úr utasíthatja a közigazgatási államtitkárt vagy a 
honvédelemért felelős államtitkárt - nem tudom, majd eldönti -, hogy ebben az 
ügyben sokkal világosabban kell a magyar polgárokhoz beszélni. Mert félreértésre 
adhat okot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egyszerű a dolog: az operatív törzsnek a vezetője mint a parlament 

illetékes bizottságának az elnökét behívott az operatív törzsbe megfigyelőként - tehát 
én csak megfigyelőként veszek részt -, tekintettel arra, hogy fontosnak tartotta azt, 
hogy a parlament szakbizottságának egy embere ott üljön. Szerintem ez egy jó 
gesztus.  

Most viszont azt javaslom, hogy a kommunikációs gyorstalpalót meg az 
idevonatkozó dolgokat hagyjuk abba, és térjünk vissza a szakbizottsági mederbe. (Dr. 
Varga-Damm Andrea szót kér.) Megadom majd a szót, csak Harangozó úr 
jelentkezett második körben, és utána. Tessék, Harangozó úr! Öné a szó. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem 

megint rövid lenni, mert nyilván a tájékozódó bizottsági ülésnek főleg a nyilvánosság 
felé van egy olyan hátránya, hogy ha itt órákon keresztül a semmiről vitatkozunk, 
akkor a bizottsági ülés is el fogja veszteni a média és a polgárok részéről az 
érdeklődést, úgyhogy röviden. 

Először is, elnök úr, igen, az adjonisten-fogadjistenről annyit, hogy azért 
vesztették hatályukat az eddigi rendelkezések - elnök úr, ezt ön tudja legjobban, és 
mondom a hivatkozást is -, mert az Alaptörvény 53. § 3. cikke szerinti 
meghosszabbítási eljárást, azaz hogy az Országgyűlés feles többséggel hagyja jóvá 
ezeket a rendeleteket, önök be sem terjesztették a parlamentnek, így arról a magyar 
Országgyűlés nem is dönthetett. Ami egyébként elképesztő felelőtlenség a 
megítélésem szerint a jelen helyzetben. 

Konkrét kérdésem, miniszter úr. Pápán van C-17-es. Ha jól tudom, ezt a C-17-
est konkrét NATO-tagállamok kapacitásban igénybe vehetik. Az én tudomásom 
szerint ez a C-17-es az elmúlt napokban más, szomszédos közép-európai ország 
szállítmányáért ment Kínába, amit a lakosság számára, illetve védőfelszerelése 
tekintetében használtak. Kérdezem, hogy Magyarország használta, kérte-e a C-17-es 
szállító-repülőgép használatát a veszélyhelyzetre hivatkozva, hogy a magyar 
állampolgároknak vagy az egészségügynek vagy bárkinek felszereléseket hozzon 
Magyarországra ezzel. Ha nem, miért nem? Illetve ha nem, tervezik-e, hogy a jövőben 
a Magyarországra jutó kapacitást lehívják? Ezek egyébként fizikailag itt Pápán 
állomásoznak, vagy állomásozik ez a gép az én tudomásom szerint, tehát innen száll 
föl, és ha jól tudom, például a románoknak hozott védőfelszerelést Kínából nemrég.  

Ezt a vitát megnyitottuk, de ha jól látom, nem fogunk rá választ kapni, bár 
azért valószínűleg sokakat érdekel, hogy a kórházak katonai irányítása hogyan fog 
kinézni. De akkor szerintem ezt most sajnos el kell engednünk, ha jól értem, mert 
erre tényleges választ nem fogunk tudni ma kapni. Majd nézzük, hogy milyen 
jogszabályok jelennek meg. 
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Miniszter úr, a cégek listája hitelesen, naprakészen valahol meg kell hogy 
jelenjen! Hát, ez egy olyan rendkívüli intézkedés, amiről tudnia kell szerintem az 
embereknek, a cégeknek, nemcsak az érintetteknek, mindenki másnak is! Egy 
rendkívüli helyzetben egy kormányrendelet felhatalmazása alapján önnek az a 
feladata, hogy ezeket a cégeket kijelölje, és oda a katonákat elküldje. Szerintem az a 
minimum, és kössünk kompromisszumot, nekem az is jó, ha a honvedelem.hu-ra 
fölrakják a 139-et, meg azt, amelyik éppen aktuálisan benne van. De azt szerintem 
nem tehetik meg, a bizalom tekintetében mondom: azt nem tehetik meg, hogy 
eltitkolják az emberek elől, hogy mely cégek ezek! És hogy az MTI-be elküldik, 
miniszter úr, az nemhogy nem normatív, de nem is garancia semmire. Ha azt mondja 
ön, és én akkor ezt kérem öntől, hogy a honvedelem.hu-n, azaz a tárca honlapján 
naprakészen nyilvántartják a cégek listáját, akiket számba vettek, illetve akikhez 
közvetlenül már kiküldték az embereket - nyilván érti most már a bizottsági ülés 
végére mindenki, hogy ez azért is térhet el, mert számos cég magától jelentkezik, 
tehát az eredeti listán valószínűleg nem is volt rajta -, akkor szerintem még az is egy 
korrekt megoldás, bár szerintem illene ezt valamilyen normatív papírra leírni, de 
megértettem, ha erre most nincs idő.  

S végezetül, miniszter úr, szóval, Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői operatív 
törzs utáni sajtótájékoztatóján, majd megismételve ezt a parlamentben, majd azóta 
írásban jelenleg is a kormany.hu-n elolvasható formában, a Magyar Honvédség - 
idézem: - hivatásos állományának pontos létszámát olvasta föl. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Igen! Így van!) Kérem, hogy ebben ne beszéljünk mellé! Mert két lehetőség 
van: a miniszterelnök nem mondott igazat, és ami szám megjelent - nem fogom 
megismételni -, az nem a honvédség hivatásos létszáma. Ezt mondta, hogy az. Az 
lehet, hogy nem mondott igazat; szerintem az is nagy baj. Az is lehet, hogy igazat 
mondott; akkor viszont a Magyar Honvédség hivatásos létszámát, ami nem nyilvános 
adat, mondta el. És tudja, azért teszem csak szóvá ezt, miniszter úr, meg akár elnök úr 
is, merthogy ennek a bizottságnak a volt alelnöke, aki el lett távolítva alelnökként, 
jelenleg büntetőeljárás alatt áll, jelenleg bírósági tárgyalásokra jár, a mentelmi joga 
fel lett függesztve, mert a honvédelemmel kapcsolatos nem nyilvános adatot 
nyilvánosságra hozott. Jelen állapotban azért, amit a miniszterelnök hétfőn csinált.  

Szerintem nincs kétféle törvény. Szerintem minden törvény mindenkire 
egyformán vonatkozik. És ha önök nekünk éveken keresztül azt mondták, hogy nem 
válaszolhatnak a honvédség hivatásos létszámára vonatkozó konkrét számokkal, mert 
nem nyilvános adat, és törvényt sérthetnek, ami bűncselekmény, akkor az sem 
elegáns, hogy a miniszterelnök, akármilyen beszédében vagy akármilyen 
szereplésében ezeket a számokat elmondja. Vagy - és ez az én magánvéleményem - 
szerintem meg rossz ez a törvény, és a Magyar Honvédség hivatásos létszámát igenis 
nyilvánosságra kellene folyamatosan hozni, hogy a polgáraink tudják, milyen védelmi 
képességekkel rendelkezünk, és hol tartunk éppen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Még Varga-Damm Andreának adom meg a szót, utána pedig 

miniszter úrnak. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Csak a tisztázás érdekében, elnök úr elmondta, hogy minden rendeletben van 
felhatalmazó jogszabály, kivéve azt az 1109/2020. március 18-ai, nem 
kormányrendeletet, hanem kormányhatározatot, amelyben nincs felhatalmazó 
jogszabály; illetőleg ez a kormányhatározat ellentétes az Alaptörvény 53. cikk (2) 
bekezdésével és a katasztrófavédelmi törvény 45. § (1) bekezdésével, merthogy csak 
kormányrendelettel lehet a veszélyhelyzetben bármifajta olyan intézkedést tenni, 
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amelyhez nem az Országgyűlés hozzájárulását kérik, vagy nem törvény alapján 
történik. Csak hogy tisztázzuk, mert ez a valóság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Miniszter úr? 

Dr. Benkő Tibor válaszai, reflexiói 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Varga-Damm 
Andrea képviselő asszony szerint nem tudok olyan alapvető törvényre hivatkozni vagy 
arról szólni, amely alapján ezeket a feladatokat végrehajtjuk. Szerintem meg igen. 
Csak azt tudom mondani, hogy az általam bemutatott és elmondott jogszabályokat 
végig kell olvasni. Tehát ne én olvassam el, ne én mondjam el - önök ott ülnek az 
Országgyűlésben, tessenek elolvasni! (Dr. Varga-Damm Andrea: Borzasztó.) 
Egyébként én megkérdezném: ön úgy ítéli meg, hogy amit a Magyar Honvédség tesz, 
az törvényellenes? Jogszabályellenes? (Dr. Varga-Damm Andrea: Majd 
válaszolhatok? Szívesen válaszolok.)  

 
ELNÖK: A miniszter úré a szó. (Dr. Varga-Damm Andrea folyamatosan 

közbeszól.)  
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: A kijárási korlátozással 

kapcsolatosan: értem a felvetést, emberileg meg is értem. Úgy nehéz egy feladatot 
megoldani, hogy ne legyenek az emberek az utcán, mert korlátozni akarjuk a vírus 
terjedését, de ugyanakkor meg menjenek, mert egyéb más szempontból meg 
mégiscsak kell. Azért szól ez a ma reggel megjelent kormányrendelet korlátozásról, és 
a korlátozás majd szépen meghatározza, hogy ki mikor, hogyan, milyen formában, és 
mire terjed ki a korlátozás. A kormányban is, meg a döntéshozóknál is vannak 
családok, vannak szülők, vannak nagyszülők, vannak gyerekek, tehát ők is tudják, 
hogy mit miért akarunk tenni.  

Vadai képviselő asszony, én tudom, hogy én politikai szereplő lettem, ezen 
nincs mit vitatkozni. De szerintem a vírushelyzet kezelését nem az oldja meg, ha azt 
nézzük, hogy személy szerint kik állnak a cégek élén. Én csak ezért kértem, hogy most 
a feladatról beszéljünk, ami a Magyar Honvédség feladata, vagy éppenséggel politikai 
és egyéb más kérdésekről beszélünk, ami nem befolyásolja a vírusvédekezésben részt 
vevő katonák feladatát és munkáját. (Dr. Vadai Ágnes: Ettől függetlenül kérdeztem.)  

A tájékoztatással kapcsolatban: értem, amit ön mond, de én csak azt tudom 
mondani, hogy… (Dr. Vadai Ágnes: Igen vagy nem?) Nem értem… 

 
ELNÖK: Ne csináljuk azt, hogy kiabálkodunk! (Dr. Vadai Ágnes: De igen vagy 

nem?) Folytassa, miniszter úr! 
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Tehát a tájékoztatással 

kapcsolatosan csak azt tudom mondani, hogy igen, a kommunikáció, a tájékoztatás 
rendkívül nehéz feladat, különösen, ha nem egységben végezzük. Ha mindenki 
ugyanarról beszél, akkor az emberek azt el fogják hinni, akkor az embereket tudjuk 
tájékoztatni. Ha egy hírt - most ön az irányítást mondja, teljesen egyetértek vele, 
szakmai szempontból. Lehet, hogy átlagosan mást ért a közvélemény az „irányítás” 
alatt. De ha önök is azt mondják, hogy ez az irányítás nem az az irányítás, ha 
mindannyian odaállunk, és azt mondjuk, hogy közösen tájékoztatunk (Dr. Varga-
Damm Andrea: Jaj, istenem!), hiszen az egész ország ebben a veszélyhelyzetben van, 
pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, akkor hatékonyabb lesz az a kommunikáció. 
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Mi mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a tájékoztatóink 
érthetőek, világosak legyenek.  

Én elégedett vagyok a tábornok úr szereplésével, mert ő egyenruhában, 
katonaként pontosan azt a tájékoztatást nyújtja, amit az emberek, ha hisznek és 
bíznak bennünk, akkor el is fogják hinni. Határozott kiállású, konkrétan fogalmazza 
meg a dolgokat, és nem beszél mellé, nem magyarázkodik; mert kommunikálni 
sokféleképpen lehet - én úgy gondolom, hogy a tábornok úr katona módjára 
kommunikál. Mindamellett továbbra is azt mondom, hogy egyetértek önnel. Segítsen 
mindenki abban, hogy… (Dr. Vadai Ágnes: Adjanak információt, és segítünk!) 
Információt tudunk biztosítani, bármikor és bármilyen formában. 

Én a tájékoztató jelentésemben elmondtam, hogy ez a 140, 139, majd 152 
vállalat vagy cég nem fedi le teljes egészében azt a kritikus infrastruktúrát és egyéb 
mást, mert a kritikus infrastruktúrán kívül még van más is; ha kíváncsiak erre a 
számra, azt nyilván csak zárt ülésen tudom elmondani. De annyit elmondtam, hogy ez 
több száz, tehát nem 140, nem 150, hanem több száz ilyen infrastruktúrát foglal 
magában, de ennél konkrétabb választ erről itt nem tudok adni.  

Azt is megértem, amit ön mond, hogy vannak helyőrségek, ahol megszokott az 
egyenruha látványa, meg vannak települések, ahol nem. De azért abban is 
egyetértünk, hogy vannak helyőrségek, ahol van árvíz, katasztrófahelyzet, és rögtön 
másként értékelik és érzik az emberek a katona jelenlétét. És erre megint csak azt 
tudom mondani, hogy ha a híradásokat valaki figyeli, akkor lehet látni, hogy 
Európában, világszerte a katonák ott vannak az utcán, ott vannak az emberek 
körében. Miért vetődik fel bennünk az a kérdés, hogy a magyar ember fél a katonától? 
Más ország, más nemzet nem fél a katonáitól? Elmondtam a múltkor, hogy a mi 
katonáink azért az elmúlt időszakokban, beleértve az ön időszakát is, mindig akkor 
jelentek meg az utcán, amikor segítségre volt szükség. (Dr. Vadai Ágnes: Ez így van.) 
Akkor miért félnének a magyar emberek? Miért plántáljuk beléjük azt, hogy a katona 
félelmet gerjeszt? (Dr. Vadai Ágnes: Én nem félek tőlük.) Nem is szabad. (Dr. Vadai 
Ágnes: Nem szoktam. Köztársasági elnök úr?)  

No, a köztársasági elnök úr, igen. A köztársasági elnök úr tőlem személyesen 
ilyen szóbeli tájékoztatást nem kapott. A hadsegédje ott ül bent nálunk az 
értekezleten, és ő jelent azokról a kialakult helyzetekről, amiről kell. Tőlem 
személyesen nem kapott ilyen tájékoztatást.  

Az önkéntesség kérdése - ez egy kicsit meglepett, mert közben itt a 
munkatársaim mutogatják, hogy az önkéntesek hogyan jelentkeztek. Én nagyon 
szívesen venném azt a… - magáncégről, magánvállalatról van szó? (Dr. Vadai Ágnes: 
Ezt nem szeretném megmondani.) Nem fogja, jó, teljesen mindegy. Én nagyon 
szívesen látnám azt a céget, azt a vállalatot, amelyik azt mondja, hogy ő nem 
jelentkezett, de a katonák megszállták, és ott vannak. (Dr. Vadai Ágnes: Most akkor 
megszállták?) Ezt mondom, hogy én ezt szeretném hallani ezektől a cégektől, ha 
panaszkodnak… (Dr. Vadai Ágnes: Nem panaszkodnak, hanem…)  

 
ELNÖK: A miniszter úr válaszoljon, mert én azt ígértem miniszter úrnak, mert 

egyébként közben meg amúgy vészhelyzet van, és jó lenne dolgozni… (Dr. Vadai 
Ágnes: Veszélyhelyzet van, elnök úr! - Dr. Harangozó Tamás: Elnök úr, tanulja már 
meg!) - igen -, úgyhogy kérném, hallgassuk meg honvédelmi miniszter urat. (Dr. 
Vadai Ágnes közbeszólására:) Szegény Harangozó úr türelmetlen, úgyhogy 
mégiscsak… 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Nem hallottam, elnézést kérek, 

de… 
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ELNÖK: Az az igazság, miniszter úr, hogy ezt értelmesen nem tudjuk 

megbeszélni. Ez teljesen világos, ön határozottan és markánsan kijelentette, hogy 
nem, olyan vállalatokról van szó, amelyek állami vagy önkormányzati vállalatok; 
amelyek magánvállalatok, azok önként jelentkeztek. Ez teljesen világos beszéd. Ha 
nem hisszük el azt, amit ön mond, hanem azt mondjuk, hogy itt van Vadai Ágnes, aki 
meg nem nevezve egy céget sem, meg az információ forrását, csak azt mondja, hogy 
szerinte meg nem… - feltételezem, hogy ő is tévedhet. Tehát ezt nem tudjuk 
lerendezni, még akkor sem, ha itt ilyen… 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Segíteni szeretnék. Tehát amit ön 

mondott, hogy vagy az én levelem inspirálta… (Dr. Vadai Ágnes: Na?!) Nem! (Dr. 
Vadai Ágnes: Nem?) Nem! Mert én levelet csak azokhoz a cégekhez, vállalatokhoz 
küldtem el, ahová kiküldtünk katonákat is. Tehát nem küldtem minden vállalathoz, 
minden céghez levelet, csak azon vállalatokhoz, azon cégekhez, ahová a katonáinkat is 
küldtük. Tehát… 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Bocsánat, miniszter úr! Ezt 

akkor szeretném tisztázni, mert lehet, hogy ugyanazt gondoljuk. Amikor tehát döntés 
született arról az 1109/2020-as kormányhatározat alapján, hogy akkor ezek az 
operatív honvédelmi irányító törzsek fölállnak, és a kritikus infrastruktúra 
szempontjából fontos cégekhez odamennek, akkor ez úgy történt, hogy önöknek volt 
egy listájuk az állami vállalatokról, oda, amikor mentek a honvédelmi irányító törzs 
tagjai, akkor vitték az ön levelét és a miniszterelnök úr megbízólevelét, és egyébként 
az összes többi cég, beleértve akkor a honvédelmi tárcának már nem az irányítása 
alatt lévő cégeket, ők önként jelentkeztek be erre a feladatra.  

 
ELNÖK: Az állami vállalat. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Mármint hogy nem közvetlen 

honvédelmi… Tehát az összes magánvállalat hallott arról, hogy vannak ilyen 
honvédelmi irányító törzsek… 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: A kormányhatározatot olvasva 

hallottak róla, és ezért jelentkeztek be. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: …és ezért bejelentkeztek erre a 

feladatra.  
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Így van. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Jó. Köszönöm szépen a 

tájékoztatást.  
 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Tehát a lényeg az, hogy nem 

küldtem minden, a 140 vagy százötvenegynéhány cég vezetőjének levelet, csak azon 
cégek vezetőinek, akik kiválasztásra kerültek. Tehát első esetben 71, a második 
ütemben 84 cégvezetőnek. A többiek nem kaptak tőlem semmiféle levelet. 

 
ELNÖK: Itt annyit hadd jegyezzek meg az operatív törzs tapasztalatai alapján, 

hogy ennél az önkéntesen jelentkező magáncégeknek a száma a sokszorosa. Ezeknek 
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a jelentkezéseknek a 90 százaléka használhatatlan; nem azért, mert a szándék rossz, 
hanem azért, mert vagy annak a cégnek nincs ilyen képessége, vagy olyan 
felajánlásaik vannak, amelyeket nem tudnak teljesíteni - azt meg lehet ítélni. Például 
teljesen nyilvánvaló, hogy ha egy konkrét cég jelentkezik, hogy ő tud százezer 
szájmaszkot előállítani, és amikor az ember megnézi, akkor kiderül, hogy ez a 
képessége nincs meg, mert az a szájmaszk nem az a szájmaszk, amire nekünk 
szükségünk van, hanem egyébként ipari festékszórás esetén viselhető, s a többi, s a 
többi… Viszont itt is van lehetőség a jó szándékú fake newsra, mert én is beszéltem 
cégvezetővel, meg tudom mutatni az sms-eit, akik várják a katonák megérkezését, 
mert ők jelentkeztek. És hiába mondom a cégvezetőnek, hogy nem fog megérkezni 
senki, mert a probléma az, hogy ez nem így működik. Megnézték a katonák; 
pillanatnyilag azt kell bevonni, amire szükség van. Tehát nem szétküldünk, nem 
tudom, hány katonát a szélrózsa minden irányába, hogy menjenek találomra. Az 
önkénteseket is meg kell szűrni. Egyébként meglehetősen sok erőt vesz el az, hogy 
ezeket pontosan megszűrjük. Úgyhogy itt ilyen értelemben lehet információhiány a 
segíteni akarás vagy félrecsúszás az esetek egy részében. Folytassa, miniszter úr! 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen a kérdést: 

folytatja-e a Honvédelmi Minisztérium a honvédelmi haderőfejlesztési programot? 
Azt tudom önnek mondani, hogy a kormány felelősségteljes döntést fog hozni abban a 
kérdésben, hogy mi élvez prioritást. (Dr. Vadai Ágnes: Úgy legyen!) Ahogy tehát 
említettem, felelősségteljes gondolkodás. Elhangzott a miniszterelnök úr szájából is, 
hogy első az emberi élet megsegítése, és azt mondta, hogy ehhez minden anyagi forrás 
rendelkezésre áll. Mivel ez a 2020. évi költségvetésbe nem lett betervezve, 
nyilvánvalóan kihatással lesz a Magyar Honvédség haderőfejlesztési programjának 
ütemtervére is. 

Igénybe vettük-e a Magyar Honvédség repülőeszközét, hogy magyar 
állampolgárokat megsegítsünk? Röviden a válaszom, hogy igen. 

A misszióból hogyan lehet vagy miként kívánjuk hazahozni a katonáinkat? Erre 
is fel vagyunk készülve, hiszen Korom vezérezredes úr is jelentette, és önök is a 
különböző híradásokból látják, hogy különböző missziókban is megjelennek 
különböző nemzetiségű katonáknál a koronavírus-fertőzés tünetei, és nyilván fel 
vagyunk arra készülve, hogy amennyiben kell, a katonáinkról tudjunk gondoskodni.  

Ez rögtön választ ad arra is, hogy a gépeink most mit csinálnak, miben vesznek 
részt vagy miben nem vesznek részt. Ezt körültekintően a Magyar Honvédség 
parancsnoka felelősségteljesen tervezi, szervezi, és ha úgy alakul, végre fogja hajtatni. 

Egyetértek vele, a döntéshozók tájékoztatása tekintetében én állok 
rendelkezésre. Bármikor. (Dr. Vadai Ágnes: Jó. Hétfőn kopogtatok.)  

Az, hogy meg vannak ijedve az állampolgárok, vagy úgy értelmezik, hogy a 
katonától félni kell, mert nincsenek hozzászokva, erre csak azt tudom mondani, amit 
az előbbiekben mondtam: ott a rengeteg külföldi példa, és nem hiszem, hogy rossz 
példával szolgálnánk akár mi, akár a külföldi katonák.  

A végén ön azt mondta, hogy majd biztosan meg fog jelenni valamilyen 
jogforrás vagy valami, ami alapján a feladatot végre lehet hajtani. Egészen biztos 
vagyok benne, hogy addig nincs feladat-végrehajtás, nem kezdjük el, amíg ez jogilag 
nincs rendben. A miniszterelnök úr bejelentette a szándékot, hogy ez kerül 
megvalósításra, ennek a jogszabályi feltételei amint rendelkezésre állnak, ez 
végrehajtásra fog kerülni. És ha nem tévedek, azt mondta például a 
kórházparancsnokok vonatkozásában, hogy hétfőtől, úgy emlékszem. (Dr. Vadai 
Ágnes: Igen, én is úgy emlékszem.) Jó. Köszönöm szépen. 
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Harangozó képviselő úr kérdése volt a C-17-es. Valóban, Pápán vannak ezek a 
gépek. Ezek nem csak NATO-tagállamok igénybevételét szolgálják, ezt a flottát, amely 
három gépből áll, tizenkét nemzet működteti, üzemelteti, a tizenkét nemzet együttes 
döntésével kerül kialakításra, hogy hová mennek és mikor mennek. Minden részt 
vevő nemzetnek van egy kvótája, hogy hány órát repülhet az a nemzet azzal a géppel. 
Ha ezt túllépné, akkor a többi nemzet kvótájából kell pótolni. Tehát ez így működik. 
Valóban, más országok is igényelték; Magyarország eddig erre a feladatra nem vette 
igénybe. Ugyanakkor amit Vadai képviselő asszony elmondott, ugyanúgy a C-17-essel 
adott esetben mi is szállítunk. Ugyanis az egy akkora gép, hogy akár az egész kinti 
misszióban lévő katonáinkat egy missziós területről egy váltásban el tudja hozni, ha 
kell. Tehát erre a feladatra mi nem vettük igénybe, tartalékoljuk. 

A kórházparancsnoksággal kapcsolatosan említettem, nem tudok még rá 
választ adni. Annyit viszont elmondtam, hogy erre nem a tárca és nem a létfontosságú 
állami vállalatokért felelős ember lesz hivatott választ adni. 

Ön azt mondja, hogy normatív rendeletben jelenjen meg; én azt mondom, 
hogy nincs erre szükség. Többek között elmondtam azt is, hogy miért. A feladat-
végrehajtást nem befolyásolja, hogy normatív rendeletben megjelenik vagy sem. 
Számunkra az a fontos, hogy operatív módon, minél előbb, minél gyorsabban, 
anélkül, hogy egy normatív rendeletet módosítani kellene, elő tudjunk állni. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, miniszter úr, én most pont 

annyit mondtam csak, hogy ha normatív nem, de legalább a honvedelem.hu-n 
naprakészen fönt legyenek - ez a kérésem. Erre reagáljon, kérem, hogy ez teljesíthető 
kérés-e. 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Igen, azon fent is lesz, de nem az 

összes cég, hanem az, amit igénybe veszünk, és ahová katonákat küldünk. (Dr. 
Harangozó Tamás egyetértően bólint.) Tehát továbbra is ez a határozott válaszom. 

A létszámmal kapcsolatosan már beszéltünk, ezen túlmenően nem tudok mit 
mondani. Annyit csak, hogy a védelmi képesség, ön is nagyon jól tudja, nyilván nem 
csak a létszámból áll.  

Köszönöm szépen. Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam. 

Az elnök reflexiói 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Kedves Bizottság! Nagyon 
szépen köszönöm a tájékoztatót. Néhány dolgot szeretnék kérni a miniszter úrtól a 
bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően; úgy gondolom, hogy erre a 
tájékoztatásra ez jótékony hatással van. 

Szeretném megkérni miniszter urat - természetesen a beosztottjainak majd 
leosztja a munkát -, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet és a 
többi kormányrendeletnek a jogi hivatkozási alapját állítsák össze egy nagyon rövid 
anyagban, és akkor azt én elküldöm a bizottság tagjainak, hogy ez meglegyen, és ne 
okozzon vitát.  

Másrészt arról csak tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy az a 
kormányhatározat, amelyet Varga-Damm Andrea képviselőtársunk beidézett, 
valóban egy olyan kormányhatározat, a 94/2018. (V. 22.) számú, amelyre a kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló törvényben van meg a felhatalmazás arra, 
hogy a kormány például utasíthatja a hatáskörébe tartozó szervezeteket arról, hogy a 
kommunikációjukat és a működésüket koordinálja, és az ilyen típusú 
kormányhatározatokban valóban nem szokták mindig feltüntetni, hogy a 
kormánynak az alapvető feladatait meghatározó jogszabály azt, ami például a 
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kormányhatározatban benne van, kifejezetten lehetővé teszi, hogy feladatot szabjon a 
rendeletek alapján a kormány szervezeti egységeinek, és ezeket határidőhöz kösse. 
Ebben nincs más, csak ez.  

Van egy állandó vita, ami most megint előjött, Harangozó úr vetette fel: ha 
emlékszik rá, ezt a vitát már számtalanszor lefolytattuk. Nevezetesen, hogy a 
honvédségnek mennyi a létszáma, és ebből mi az, ami nyilvános, és mi az, ami nem 
nyilvános - ez már sokadjára szerepel a Honvédelmi bizottság napirendjén. Ugyanis, 
ezt korábban ön is felvetette, hogy egyébként a költségvetési törvény végrehajtásának 
a beszámolójában, ami egy törvényi anyag, nyilvános, a honvédség létszáma fel van 
tüntetve látszólag; egyébként ezt ismertette a miniszterelnök úr. De ez a honvédségi 
létszám az, ami a nyilvános adat. Most akkor nem megyek bele abba, hogy mi a 
különbség a honvédség létszámának az állománytábla szerinti pontos adata meg a 
között, hogy amikor köznyelven mondjuk azt, hogy a honvédség létszáma mennyi - 
ezt mondta miniszterelnök úr -, ami egyébként minden évben a költségvetési törvény 
végrehajtásáról szóló törvényben megjelenik; ön is beidézte, hogy mi abban a titkos, 
ha egyszer megjelent a Közlönyben is. Ez két különböző adat, csak azért, hogy 
mindenki számára világos legyen. Szeretném kérni akkor, hogy ilyenkor csak be 
lehessen idézni, hogy állítsák már össze azt az anyagot, ami világosan meghatározza, 
nem a létszámokat, hanem hogy mi az egyik, mi a másik, mire vonatkozik az egyik, 
mire a másik. Ugye, volt már bizottsági ülésünk arról is, hogy az állománytábla 
szerinti létszámadat, ami a titkos, egyébként milyen titokrendben lehet ahhoz az 
adathoz hozzájutni. Halkan jegyzem meg, hogy minden év végén a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság ezt a tájékoztatást erről az adatról a titkos ügyiratkezelési 
szabályoknak megfelelően megkapja, bárki megnézheti, ott van az én irodámban és a 
titkárságon; Katalinnál lehet elérni. Tehát a bizottság bármelyik tagja ezt 
megtudhatja, de nem hozhatja nyilvánosságra; ellenben amit a miniszterelnök tett, az 
az az adat és az a struktúra, amelyik egyébként minden évben a költségvetési törvény 
végrehajtási törvényében szerepel. Csak a kettő között jelentős különbség van. 

Úgy gondolom, igény szerint a veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedésekről, 
rendeletekről, a helyzet állásáról időnként majd megkérem a miniszter urat is, meg a 
belügyminiszter urat is, hogy adjon tájékoztatást. Legelőször, ha emlékeznek rá, az 
operatív törzs vezetőjét és az EMMI egészségügyi államtitkárát kértük meg a 
tájékoztatásra. Azt gondolom, ez nagyon fontos. Ezért is nagy tisztelettel köszönöm 
szépen a munkájukat, a helytállást, minden katonának és minden más embernek, aki 
ebben a védekezésben részt vesz. És ne vegyék zaklatásnak, adott esetben még fogjuk 
önöket kérni beszámolóra. Most pedig nagyon szépen köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünknek vége van. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc)  

Ágh Péter 
a bizottság alelnöke 

 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


