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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm vendégeinket, a kedves bizottsági tagokat.  

Először a határozatképességet ellenőrizzük. Személyesen öten vagyunk jelen, de 
szerintem még Harangozó képviselőtársunk kinn van a folyosón (Dr. Vadai Ágnes: Itt 
van!), mindjárt jön. Tehát 6 fő jelen van. Bíró Márkot Hubay György helyettesíti, 
Bartos Mónika pedig Móring Józsefet helyettesíti. Ez 8 fő. Megállapítom, hogy a 
bizottság 6 jelenlévő taggal és 2 helyettesítéssel, 8 fővel jelen van, 1 hiányzónk van, 
tehát határozatképesek vagyunk. 

A napirendi javaslatot láthatták. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi 
javaslattal. (Szavazás.) Hat igen szavazat. Ki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Hat igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadtuk.  

A Magyar Honvédség parancsnokának jelölt, dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz vezérőrnagy kinevezés előtti meghallgatása  
(A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 
törvény 19. § (3) bekezdése alapján) 

Így az első napirendi pontra térünk rá, a Magyar Honvédség parancsnokának 
jelölt, dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy kinevezés előtti meghallgatására kerül 
sor. Ezt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény írja elő. Benkő Tibor 
miniszter úr társaságában itt van velünk a jelölt úr, úgyhogy a meghallgatását ezennel 
elkezdjük. Először miniszter úrnak adom meg a szót.  

Dr. Benkő Tibor szóbeli kiegészítése 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm önöket és köszöntöm a sajtó jelenlévő 
képviselőit is, hiszen sajtónyilvános eseményről, rendezvényről van szó. 

Néhány dolgot, mielőtt a Ruszin tábornok urat meghallgatnánk, szeretnék 
elmondani arról, hogy mi történt, hogy történt. Mindenekelőtt azt, hogy május 20-án 
kezdeményezte a Magyar Honvédség parancsnoka, Korom Ferenc vezérezredes úr a 
beosztásból történő felmentését, amelyet a köztársasági elnök úr felé én 
felterjesztettem és a köztársasági elnök úr május 26-án mentette fel Korom 
vezérezredes urat a parancsnoki beosztás ellátása alól június 1-jei hatállyal, vagyis a 
mai nappal. (Dr. Harangozó Tamás bejön a terembe.) A köztársasági elnök úr általi 
felmentéssel egyidejűleg a humánpolitikai helyettes államtitkári feladatokat ellátó 
Ruszin vezérőrnagy úr felmentését is kezdeményeztem olyan szándékkal, hogy úgy 
látom, ő lenne alkalmas e beosztás betöltésére és ellátására a jövőt illetően. Így május 
27-én a miniszterelnök úr felmentette a helyettes államtitkár urat a beosztásából, így 
most a következő lépés pedig az, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság hallgassa 
meg a tábornok urat, alkosson véleményt, tegyen javaslatot, hogy a továbbiakban 
tudjuk folytatni a parancsnoki beosztásba történő kinevezését. Ennyit az 
előzményekről. 

Ruszin-Szendi Romulusz tábornok úr megítélésem szerint, hiszen régóta 
ismerjük egymást, kiváló katona, kiváló katonai tapasztalatokkal rendelkezik itthon és 
külföldön egyaránt. Az utóbbi időben mellettem a munkáját a katonák 
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humánkérdéseivel folytatta, tehát a katonai életpályától kezdve az oktatás, a képzés, a 
kadétrendszer, az önkéntes tartalékos katonákkal való foglalkozás és rendszerbe állítás 
mellett a hazafias és honvédelmi nevelés voltak a fő területek, amelyekkel foglalkoznia 
kellett és ezeket a feladatokat is meggyőződésem és tapasztalatom szerint is kiválóan, 
eredményesen hajtotta végre. Úgyhogy teljes elgondolásom mentén, lelkiismeretemből 
adódóan tudom őt támogatni a parancsnoki beosztásba történő jelölésének 
elfogadásában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most tábornok úrnak adom meg a szót. 

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz bemutatkozása 

DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először is jelentem, óriási megtiszteltetés, hogy egyáltalán itt lehetek 
ma. Azt gondolom, minden katona életében ez egy álom, hogy egyszer a Honvédelmi 
és rendészeti bizottság előtt, mint jelöltet meghallgassák. Azt gondolom, hogy az 
önéletrajzomat ismerik, hiszen teljesen nyílt, a bemutatkozásomként egy-két 
kiegészítést szeretnék tenni, illetve felhívni a figyelmet egy-két dologra.  

Szolgáltam csapatnál, szolgáltam törzsben, 8 magyarországi helyőrségben, több 
mint húsz különböző beosztásban. Voltam kidolgozó, voltam döntés-előkészítő és 
voltam parancsnok, akinek dönteni kellett. Folytattam tanulmányokat itthon és 
külföldön egyaránt. Voltak kiemelt feladatok, amelyekben vagy részt vettem, vagy 
parancsnokolnom kellett szintén itthon és külföldön.  

Szeretnék egy-két olyan dolgot megemlíteni, amire különösen büszke vagyok és 
biztosan mesélni fogom unokáimnak is a katonai pályámról. Az egyik az úgynevezett 
„Vízesés” feladat, talán vannak még itt olyanok, akik emlékeznek rá, amikor a második 
délszláv válság idején egy vegyes tüzérosztályt kellett létrehozni és annak lehettem 
törzsfőnöke. Illetve nagyon büszke vagyok arra, hogy 2005-ben kezdtük el építeni a 
Magyar Honvédség különleges műveleti képességét és én lehettem az első parancsnok, 
aki egy csoportot külföldön, Irakban vezethetett, még nem full spektrum, hanem 
katonai segítségnyújtás keretében egy iraki zászlóaljat mentoráltunk.  

De ugyanilyen büszke vagyok arra, hogy amikor a migránsválság elérte 
Magyarország határait, akkor a Honvéd Vezérkar hadműveleti csoportfőnökeként 
megbízásként én lehettem az, aki próbálta kormányozni az akkori erőfeszítéseket, amit 
a katonai szakmában a mai napig példaként említenek itthon és külföldön egyaránt. 
Illetve az is büszkeséggel tölt el, hogy az a katonai ejtőernyős-válogatott, amely 
egyesületnek én vagyok az elnöke, még a pandémia előtt világbajnoki címet szerzett 
célba ugrásból, ami a legközelebb áll a katonai szakmához. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelentem, a cél továbbra sem változott: feladatom 
az, hogy a térség meghatározó, ütőképes haderejét építsük tovább. 

Engedjék meg, hogy itt, ezen a fórumon is megragadjam az alkalmat arra, hogy 
köszönetet mondjak Korom tábornok úrnak, aki 2018-ban átvéve a vezérkarfőnöki 
beosztást, később parancsnokként pályára állította a Magyar Honvédség technikai 
megújítását, ugyanakkor megalkotta a minisztérium és a katonai szakmai vezetés 
dezintegrációját. Én azt gondolom, hogy Korom tábornok úr ez alatt a három év alatt 
történelmet írt. 

Köszönetet kell mondanom katonáinknak, kollegáinknak, honvédelmi 
alkalmazottjainknak, akik erőn fölül teljesítenek folyamatosan, és nemcsak a hazai és 
nemzetközi kötelezettségek teljesítése során, nemcsak a kiképzés, felkészítés keretén 
belül, hanem megmutatták, hogy lehet számítani a magyar katonára a migránsválság 
mellett a Covid-vírushelyzet kezelésében is, úgy, hogy közben a készenléti, készültségi 
szolgálatokat folyamatosan ellátták kollegáink. És köszönetet szeretnék mondani azért, 
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hogy ma itt lehetek, elsősorban elöljáróimnak, miniszter úrnak és a minisztérium felső 
vezetésének, azoknak a társadalomban lévő vezetőknek, akik a különböző 
helyőrségekben segítették a munkámat, de főleg kiemelten azoknak a kollegáknak, 
akikkel a különböző szolgálati helyeken közösen értünk el sikereket, eredményeket, 
mert nincs olyan, hogy csak a parancsnok sikeres, ezt csak csapatmunkában lehet, 
azokkal a kollegákkal, akik ma is szolgálnak.  

Nagyon röviden a terveimről. Ahogy jelentettem, folytatjuk azt a feladatot, amit 
az elődeim megkezdtek, és ha a felszerelésekre gondolunk, akkor azok az eszközök, 
amelyek már beszállításra kerültek, vagy tudjuk, hogy nemsokára megérkeznek, ezekre 
az eszközökre a kollégákat fel kell készíteni mindazzal a kultúraváltással, amit az új 
technikai eszközök, a XXI. századi technikai eszközök megalapoznak. 

Ha a felszerelésekről beszélünk, akkor az egyik legfontosabb prioritásom a 
katona egyéni harcászati felszerelésének továbbfejlesztése lesz, hiszen kollektív 
eszközöket vásároltunk főleg eddig. Megkezdtük az egyéni harcászati felszerelés 
megújítását; ezen az úton tovább kell mennünk, hogy a katona érezze. És 
természetesen a kettő plusz kettő hadszíntéren, hiszen haditengerészetünk még nincs, 
nem is lesz, a többi hadszíntéren pedig folytatnunk kell a fejlesztéseket. Ebből 
szeretném kiemelni a cyber- és kiberképesség fejlesztését, ami a legújabb generációs 
hadviselésnek igenis az alapját képezi. Mindezt szeretném úgy, hogy közben a 
logisztikai rendszerünk megújuljon, és egy észszerű adminisztrációt vezessünk be, 
minél többen legyenek, akik végrehajtók, és minél kevesebben, akik például 
adminisztratív munkával foglalkoznak. 

A személyi állomány tekintetében az én felfogásomban, amikor a honvédelemről 
beszélünk, akkor együtt kell érteni az aktív állományt, amely természetesen a 
legfontosabb, legyen az egyenruhában vagy egyenruha nélkül, de idesorolom a 
tartalékos állományt, mind a három szegmensét. Itt kell megemlítenem azokat a 
kollegákat, akik tisztességgel, becsülettel leszolgálták szolgálati idejüket, majd 
nyugállományba vonultak, ezeket elkezdjük lassan obsitosként emlegetni, és nem 
szabad elfeledkezni a legfiatalabb generációról, a kadétokról, akik megmutatták ez alatt 
a rövid idő alatt, hogy igenis szeretnének a honvédelemért tenni majd, hogyha elérik a 
18 éves kort. Célom az, hogy a magyar katonák továbbra is megbecsült és elégedett 
katonák legyenek, hiszen ez a legjobb toborzó.  

Ugyanakkor tudom, hogy rengeteg feladatunk van, úgyhogy célom lesz, hogy 
harcoló állomány létszámát mindenképpen növeljük, amennyire lehet. Ehhez 
szükséges a szervezeti kultúránk megtartása, erősítése, ha kell, fejlesztése. Az új 
haditechnikai eszközök, illetve a legújabb generációs hadviselés megköveteli, hogy a 
kiképzés rendszerét is megújítsuk egy kicsit, még dinamikusabbá tegyük, hogy a minél 
több harcoló állomány képes legyen megfelelni a XXI. század katonai elvárásainak.  

A tartalékos állományt mindenképpen egyszerűsíteni szeretnénk. Ebből a 
három szegmensből azt szeretnénk, ha az önkéntes tartalékos rendszer egy rendszer 
lenne, ugyanolyan bekerüléssel és feltételekkel tudjanak szolgálni a kollegák a 
tartalékos rendszerben, hiszen óriási eredményt értünk el, 17 főről most már több mint 
tízezer fő vállalja önként a tartalékos szolgálatot. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra, 
és folytatni kell, hogy ha a tartalékos rendszer keretén belül többet szeretne tenni, az 
tehesse akár külszolgálaton, akár nemzetközi gyakorlatok keretén belül is. Ugyanakkor 
én szeretném, ha a tartalékos és az aktív állomány külsőleg is markánsan 
megkülönböztetésre kerülne, hiszen más követelményeket támasztunk az önkéntes 
tartalékosok és más követelményeket támasztunk az aktív állomány felé. 

Én szeretném, hogy az obsitos állomány, a nyugállományú katonák éreznék még 
jobban, hogy ők a nagy család tagjai, még akkor is, ha az aktív szolgálatukat befejezték. 
Úgyhogy fel fogjuk éleszteni, hogy minél többet találkozzanak az aktívokkal, fel 
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szeretném éleszteni, hogy ezek a nyugállományú katonák adják át tudásukat, 
tapasztalatukat a legfiatalabb korosztálynak, a kadétoknak is. És szeretnénk, hogyha a 
veteránprogramban azokra a katonáinkra, akik többet tettek egyenruhában, de most 
már nyugállományban vannak, külön figyeljen ne csak a Magyar Honvédség, hanem, 
ha lehet, az egész ország lakossága. És szeretnénk továbblépni a kadétképzésben is. Itt 
is nagyot léptünk előre az elmúlt években. Úgy látszik, hogy a fiatalok szeretik magukat 
kipróbálni, úgyhogy ehhez a feltételeket igyekszünk biztosítani területi elven és a 
juttatásokban is. 

Ha a szervezeti modernizációra gondolok, akkor mindenképpen szeretném 
alkalmazni, magyarul ezt nehéz kifejezni, a „force user force provider” funkciót, tehát 
azt az elvet, hogy valakik azért lesznek felelősek, hogy igenis felkészítsék a kollegákat, 
és lesz egy olyan funkció, akinek használni kell ezeket a kollegákat itthon és külföldön 
a különböző feladatokban. Ehhez korszerű állománytáblákat kell létrehoznunk, hiszen 
katonáinknak tapasztalata itthon és külföldön még mindig ugyanazokkal a szervezési 
elvekkel folytatódik, amiket évtizedekkel ezelőtt megalkottunk. Igyekszünk az új kor 
kihívásainak megfelelő állománytáblákat létrehozni, hogy a szükséges ember a 
szükséges helyen kiképezve kerülhessen bevetésre. 

Meggyőződésem, hogy a Magyar Honvédségnek akkor van igazán jövője, ha a 
társadalom befogadja, elfogadja és tiszteli a katonákat. Ebben is óriási lépésekkel 
léptünk előre. Mindig azt mesélem a kollegáknak, barátoknak, hogy amikor végeztem, 
akkor azt mondták, hogy ne menjünk ki egyenruhában, mert baj történhet; mikor 
utoljára Debrecenben voltam dandárparancsnok, akkor viszont megállítottak az 
emberek, hogy selfie-t készítsenek velem. 

Én azt gondolom, hogy a magyar emberek látják, hogy a magyar katona 
esküjéhez híven valóban megteszi a lehető legtöbbet, és a haza védelme nemcsak üres 
frázis, hanem tesznek érte a kollegák. Szeretném, hogyha ezt minél többen elfogadnák, 
ismernék és elismernék, úgyhogy az eddigi eredményeket szeretném, ha tovább 
tudnánk fejleszteni. Ebben ott látok további előrelépést, hogy a jelképeinket, 
értékeinket tovább erősítjük különböző ünnepségeken, legyen az katonai ünnepség, 
legyen az az alakulatok saját ünnepsége vagy állami ünnep, és ugyanakkor szeretném, 
ha a helyőrségparancsnoki szerep tovább erősödne, tudnák az emberek a különböző 
helyőrségekben, hogy ki ott az első számú katona, kire számíthatnak igazán. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én röviden ennyiben szerettem volna ismertetni 
azokat a fő vonalakat, amelyek mentén folytatni szeretném azt a munkát, amit elődeim 
megkezdtek, és nem kérhetek mást, csak az önök támogatását, hogy segítsék a Magyar 
Honvédség, a magyar katona további munkáját is. Jelentem, befejeztem. 

Kérdések, a parancsnokjelölt kérdésekre adott válaszai 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Most a kérdések, hozzászólások 
következhetnek, tehát egyben tartjuk a vitának ezt a szakaszát. Úgyis mindig 
értelmezési vita van arról, hogy kérdés vagy hozzászólás van, a múltkor sem értettünk 
egyet ebben. Tehát a kérdések, hozzászólások következnek. 

Ha megengedik, néhány kérdést szeretnék feltenni a tábornok úrnak. Az első a 
magyar hadsereg altiszti, tiszti, főtiszti képzési, oktatási rendszerének szerkezetére 
vonatkozik. Mindig vita van arról, hogy hosszú, széles körű általános képzés és későbbi 
specializáció, más országok a NATO-ban kevésbé hisznek ebben, vagy egy viszonylag 
rövidebb alapképzés utáni specializáció, ebben jobban hisznek. Kérném erről az ön 
álláspontját. A mai magyar rendszert ismerjük, kérdezem tehát, hogy ezzel 
kapcsolatban mi az álláspontja. 

A második kérdésem a haderőfejlesztéssel kapcsolatos, amelyet Korom 
tábornok úr vezetése alatt, illetve Benkő miniszter úr politikai irányításával 
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végrehajtottunk. Nyugodtan mondhatom, hogy régen látott fejlesztési program a 
Magyar Honvédség életében, főleg, ha az előző időszakokra vetítjük ezt, amikor is a 
kétezres évek elején úgy tűnt, hogy a trianoni békediktátum egy fegyverkezési program 
ahhoz képest, amit egyébként akkor a magyar hadsereggel végrehajtatott az akkori 
kormányzat. Tehát a haderőfejlesztéssel kapcsolatban kérdezem, hiszen ismeri a 
doktrínáinkat és a szerződéses kötelezettségeinket főleg a NATO-val kapcsolatban, 
hogy az elegendő-e, jó ütemben halad-e és mi az álláspontja, hol lehetne ezt erősíteni. 

A harmadik kérdés a Magyar Honvédség és a tartalékos állomány létszámával 
kapcsolatos. Mindig van folyamatos vita arról, hogy hogy sikerül feltölteni az 
állományt, mennyire sikerül bővíteni. Tudjuk, hogy az engedélyezett létszámhoz képest 
még vannak lehetőségek, hiszen még nincs mindenütt feltöltve minden olyan létszám, 
amit engedélyezett a parlament vagy az ágazati törvény és a kormány. Van-e valami 
terve arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezt erősíteni, vagy hogy lehet elmozdulni abba 
az irányba, hogy a létszámok fel legyenek töltve? 

A negyedik kérdés egy abszolút személyes, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy 
ki a katonai példaképe. Köszönöm szépen. 

 
DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Elnök úr, 

jelentem, az altiszt- és tisztképzés vagy egyáltalán a képzés rendszere olyan az én 
elgondolásomban, hogy folyamatosan kell képeznünk őket. Tehát amikor 
tisztképzésről beszélünk, az nemcsak azt jelenti, hogy a hadnagyot fel kell készíteni az 
első tiszti beosztásra, hanem a tisztképzés megy a tábornoki rendfokozatig és még 
utána is. Arra, hogy az első tiszti és az altiszti beosztásra hogyan készítsük fel, vannak 
különböző teóriák a világban, igen. Azt gondolom, hogy azt az évszázados hagyományt, 
amit az egyetemi képzés a magyar tisztképzésben, illetve azt, hogy a hadtudomány 
része a Magyar Tudományos Akadémiának, amit más országok nem feltétlenül 
mondhatnak el magukról, mindenképpen meg kell tartanunk. Itt különválasztanám a 
karriertisztek és a specialisták képzését. Én hiszek abban, hogy a négyéves tisztképzés 
olyan szocializációs alapot is nyújt a szakmai tudás mellett a tisztjeinknek, ami utána 
magabiztossá teszi őket itthon és külföldön. Ugyanakkor meg kell teremtenünk azt a 
lehetőséget, hogy a specialisták, akik csatlakoznak hozzánk vagy a fiatalok, akik később 
gondolják úgy, hogy szeretnének a tiszti pályára kerülni, ugyanazon közös élményalap 
után a saját szakmájukban kiteljesedhessenek.  

Mit jelent mindez? A tisztképzés átalakításának elgondolása most is 
folyamatban van, egyeztetünk az egyetem rektorával és természetesen a kari dékánnal. 
Az alapvető elv az lesz a tisztképzésben, az első tiszti beosztásba történő felkészítésnél, 
hogy az utolsó évben egy olyan masszív csapatgyakorlatra és első tiszti beosztásra kerül 
sor, teljesen mindegy, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről vagy más egyetemről 
jelentkezik a jelölt, ami megadja nekik azt a minimális tudást és - még egyszer - közös 
élményalapot a kiképzésben, hogy utána közösen tudjanak szolgálni. Ezek után 5-7-9 
évenként a tiszteket és az altiszteket igenis ki kell venni a beosztásból, el kell küldeni 
egy hosszabb tanfolyamra, iskolába, ami egyrészt feltétele a magasabb beosztásnak, 
magasabb rendfokozat elérésének, másrészt valóban egy szélesebb perspektívát tud 
mutatni a saját szakmájukban és nem csak a napi feladatokkal kell foglalkozniuk. Így 
építettük fel mind a tiszt-, mind az altisztképzés rendszerét, mind a kettőben öt 
különböző fokozat van, amikor a karrier teljes vertikumában a kollégáknak lehetőségük 
van arra, hogy továbbfejlesszék magukat. Ugyanakkor ezt felhasználjuk arra is, hogy a 
kiválasztás is megtörténjen, hiszen nemcsak a csapatszolgálat, hanem ezek az iskolák 
is egy rendkívül jó lehetőséget adnak arra, hogy megmérjük a fiatalokat, a kollégákat, 
hogy vajon alkalmasak-e a következő beosztásra.  
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A haderőfejlesztéssel kapcsolatban az a cél, hogy ütőképes haderő legyen a 
Magyar Honvédség, a haderőfejlesztési program biztosítja a feltételeket, hogy a 
nemzeti haderő felépítése megfelelő legyen, ugyanakkor meg tudjunk felelni a NATO-
elvárásoknak is azoknak a terveknek az alapján, amit eddig is a szövetség tudásáról 
biztosítottunk. 

A létszámmal kapcsolatban: mindig megkérdezték, hogy van-e elegendő 
katonánk, de egy parancsnoknak sosincs elegendő katonája, ezért tennünk kell 
folyamatosan, hogy legyen. Azt tudom önöknek jelenteni, hogy ha a Magyar Honvédség 
létszámnövekedését tekintjük az utolsó 3-5 évben, akkor évente 600-800 fővel 
folyamatosan növekedik a létszám. Ehhez megvannak a financiális keretek, 
megvannak az állománytáblában azok a keretek, hogy aki úgy gondolja, valóban 
hivatásszerűen szeretne tenni az országért, erre a lehetősége megvan. Nem elégszünk 
meg ezzel, tehát a toborzást is szeretnénk új alapokra helyezni. Nem véletlen, hogy a 
kadétprogramot is ennyire erőltetjük, hiszen a mostani Kratochvilból a végzősöknek 
mintegy 70 százaléka szeretné most már egyenruhában folytatni az életét, szemben a 
három-négy évvel ezelőtti 40 százalékkal. Ugyanakkor a többi, a kadétképzés 1-es, 2-es 
szintjén lévő iskoláknál is nagyon vonzó. De nem szabad a kadétprogramot a szerint 
mérni csak, hogy hányan folytatják egyenruhában, hiszen ezek a fiatalok, akik kicsit 
közelebb kerülnek a Magyar Honvédség értékeihez, meggyőződésem, hogy a civil 
életben is megtalálják a helyüket, ugyanakkor érteni fogják a honvédelem mibenlétét. 

Természetesen az összes haditechnikai fejlesztés, a szervezeti átalakítások 
segíteni fognak abban, hogy a személyi állomány létszáma növekedjen, természetesen 
folyamatosan figyeljük az illetmények és az illetményen kívüli jutatások piaci értékét 
és nyilván megpróbáljuk közelíteni ahhoz a szinthez, hogy az állomány valóban 
magabiztos legyen és megbecsültnek érezze magát.  

Ki a példaképem? Ha Magyarországot tekintem, kettőt tudnék megemlíteni. Az 
egyik természetesen Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, és nemcsak azért, mert tavaly 
ünnepeltük a 400 éves évfordulóját, hanem mert ő volt az első olyan magyar, aki 
magyar nyelven gyakorlatilag katonai stratégiát írt. Amikor az US Army War College-
on voltam, akkor az ott lévő kutatók csodálkoztak, hogy Magyarországnak ilyen katonai 
teoretikusa volt, amiről ők nem tudnak, mert Montecuccoliék elvitték a bizniszt, 
elvitték a show-t. Pedig ez a magyar gondolkodó már akkor magyar nyelven fogalmazta 
meg a stratégiáját. Természetesen szeretném még megemlíteni Vitéz Bertalan Árpádot, 
hiszen ő volt az első ejtőernyős zászlóalj parancsnoka, és olyan szellemiséget alakított 
ki annál a zászlóaljnál, hogy a halála után a kollégák a helyettese vezetésével nem 
megálltak, hanem felszálltak a következő gépre és végrehajtották a feladatot. Ez az, ami 
jellemzi ma is a magyar katonát, legyen az bármilyen tragédia, az ország érdekében, ha 
tenni kell, akkor pontosan tudnak tenni. Hadd mondjak egy külföldit is, Patton 
tábornokot, és nem a viselkedése miatt, mert ha a filmeket megnézik, a felületes 
szemlélő egy hebehurgya, arrogáns embernek titulálja, hanem azon vezetési elvei 
miatt, amelyeket kialakított és alkalmazott az élete során. A példával történő vezetés - 
annyit kérj a beosztottjaidtól, amit te is végre tudsz hajtani - számomra is követendő, 
és igyekszem ennek minden nap megfelelni. Jelentem, befejeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól láttam, Vadai Ágnes képviselőtársunk 

jelentkezett. 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Igen, köszönöm szépen. Én 

szoktam érteni a kérdést és a véleményt, és most azt szeretném kérni, hogy legyen egy 
kérdéskör, mert vannak kérdéseim, és aztán lehessen véleményt nyilvánítani, mert 
nyilván a kérdésekre adott válaszoktól azért függ az ember álláspontja, hogyha ez 
lehetséges, elnök úr. 
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ELNÖK: Jó. A múltkori bizottsági ülésen volt… (Dr. Vadai Ágnes: Az nem én 

voltam.) Tudom. …egy ezzel kapcsolatos félreértés, de szívesen, hogyha ez megfelelő, 
akkor a kérdéskör van, és utána vélemény. 

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

Tábornok úr, ön 2019. március 1-jéig katonai beosztásokban volt. Ennek a megítélése, 
azt gondolom, hogy legkevésbé tartozik laikus politikusokra; a megítélése a katonákra 
tartozik. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az előmenetele azt mutatja, hogy azokat a 
feladatokat, amelyeket önre bíztak az elöljárói, elvégezte, vagy olyan lépéseket tett, 
amelyek alapján önt érdemesnek tartották arra, hogy különböző beosztásokba 
kerüljön, bár az utolsóban már azért nem olyan hosszú ideig volt, hiszen, ha jól láttam, 
akkor január 15-től március 1-jéig volt a Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokság parancsnoka. 

Viszont 2019. március 1-jétől titkárságvezetőként és helyettes államtitkárként 
ön politikai pozíciókat töltött be, ebben a rendszerben ezek politikai pozíciónak 
minősülnek, és így is kérdezném önt, hiszen volt ilyen típusú felelőssége 
humánpolitikai ügyekért felelős helyettes államtitkárként, illetve miniszteri 
titkárságvezetőként. 

Már ön is említette a Kratochvil Károly katonai szakközépiskolát, amelyben 
2019 júliusában egy kadétokhoz, a Magyar Honvédséghez, a katonai eskühöz, általában 
a Magyar Honvédséghez méltatlan esemény került napvilágra vagy onnan került 
napvilágra, amelyről a hírek szerint 2019 decemberében a Honvédelmi Minisztérium 
feljelentése alapján le is zárult a vizsgálat azzal, hogy ott nem történt semmi. Ön nem 
ekkor, hanem később töltötte be a humánpolitikai helyettes államtitkári pozíciót, 2020. 
április 1-jétől. Érdeklődni szeretnék, hogy foglalkozott-e ezzel a kérdéssel, az ott 
történtekkel, és milyen új, ha szabad ezt mondanom, eljárásrendet, szabályokat 
dolgoztak ki azzal kapcsolatosan, hogy az az ocsmányság, ami itt előfordult, és ami 
méltatlan az egyenruhához, soha többet sem itt, sem máshol ne történhessen meg.  

A következő kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy bár hatalmas nagy titkolózás 
volt az ön személyét illetően, nagyjából az elődjének a felmentését követően 10 órán 
belül azért itt egy páran már tudtuk, hogy ön lesz a jelölt, és arról is vannak hírek, de 
talán lehet, hogy erre a miniszter jobban tud válaszolni, hogy a jelenlegi helyettes 
Böröndi tábornok urat is fölmentik, és önnek új helyettese lesz. Remélem, nem 
tévesztem el, mert ikrekről van szó, de tudomásunk szerint Sándor Tamás tábornok úr, 
a különleges műveleti haderőszemlélő lesz az ön helyettese. Ha az ikerpár nevében 
tévedtem, akkor ezt bocsássa meg nekem, de ez az információ. Meg tudják-e nekünk 
erősíteni, hogy tulajdonképpen azt mondhatom, két különleges műveleti is meg aztán 
könnyű vegyes zászlóaljas - tehát bocsásson meg, mi szolnokiként ismerjük 
önöket - fogja vezetni a Magyar Honvédséget. 

A harmadik kérdésem az lenne, hogy nagyon keveset hallottunk a 
minisztériumtól, a Belügyminisztériumtól többet, ott volt bocsánatkérés is, egy 2020 
júliusi Mi-8-as honvédségi helikoptert is érintő baleset ügyében. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy ezzel a kérdéssel ön foglalkozott-e, illetve kíván-e a Magyar 
Honvédség leendő parancsnokaként tájékoztatást adni a miniszterrel együtt a 
Honvédelmi bizottságnak, hogy mire jutott az a vizsgálat, mert én azt gondolom, hogy 
lassan eltelik egy év, ideje lenne, hogy a közvélemény és az érintettek valamilyen 
információt kapjanak erről. Gondolom, hogy önnek azért ezzel kapcsolatosan 
mégiscsak van információja. 

Itt a bizottságban meg az Országgyűlésben is azért szokott vita lenni közöttünk 
az önkéntes tartalékos rendszert illetően. Önök előszeretettel használják a 17-es 



12 

számot, elfelejtkezve arról, hogy az önkéntes tartalékos rendszer létrehozatala 
egyébként az előző kormánynak köszönhető azzal, hogy elfogadta egy akkori ellenzéki 
képviselő határozati javaslatát, és az alapján kezdett el kiépülni az önkéntes tartalékos 
rendszer. Ezen persze lehet vitatkozni, ez politikai kérdés. Ha ön egyenruhában jött 
ide - megtehette volna, hogy öltönyben jön ide -, én nem javasolnám, hogy ezt a vitát 
kinyissuk. 

Ellenben azt meg szeretném kérdezni szakmai szempontból, hogy az önkéntes 
tartalékos light, amit a Covid-válság idején vezettek be, lényegében azért, hogy a 
munkaerőpiacon megjelenő, de munkát nem találó emberek, akik katonának 
szeretnének állni, és ezért kapnak valamilyen juttatást, azoknak legyen egy rendszere, 
azzal, hogy rájuk az információk alapján minden tekintetben alacsonyabb szintű 
követelmények voltak kötelezőek, mint egyébként az önkéntes tartalékos rendszerben. 
Szóval, ez az önkéntes tartalékos light megszűnik-e, vagy átalakul, vagy elkezdik a 
valódi pszichológiai vizsgálatot ezeknél az embereknél meg a fizikai felmérést, mert 
azért ebben elég nagy problémákat látott korábban a miniszterelnök úr is, mármint a 
Magyar Honvédség fizikai állapotát illetően. (Dr. Lukács László György megérkezik 
az ülésre.) 

Végül az utolsó kérdésem. Ön nagyon szépen beszélt a nyugállományú 
katonákról. Ez szerintem nagyon helyes, akik egy életen át szolgálták a hazát, 
megérdemlik az elismerést szerintem. Ha megengedi a kritikát, nem az elnevezés 
számít, hogy obsitos, nem az számít, hogy lesznek-e rendezvények, ahol ezek az 
emberek összejöhetnek, hanem az a kérdés, hogy a szolgálati járandóságot 
fölszámolják-e, és valamilyen módon azokat az egyenruhásokat, akiknek ön is 
köszönheti, hogy most itt ülhet, hiszen az ön elődei, akik tisztességgel szolgálták ezt a 
hazát, azoknak segít-e abban a küzdelemben, amit itt már 11 éve folytatnak, hogy 
visszakapják a szolgálati nyugdíjukat és kárpótolják őket azokért az anyagi 
veszteségekért is, amit elszenvedtek, hiszen az önkéntes tartalékos rendszer a kezdet 
kezdetén… Mostanra lehet, hogy más a helyzet, nem nagyon tudunk róla, hiszen a 
létszámadatok nem nyilvánosak, tehát néha egy el-elejtett miniszterelnöki 
hozzászólásból tudjuk, hogy mi a helyzet. Szóval, azokkal töltötték föl, akik 
kényszerűen azért, hogy ne veszítsék el a teljes szolgálati nyugdíjukat, addigra már 
járadékukat, ahogy önök nevezték, beálltak önkéntes tartalékosnak. Nekem is van 
olyan volt kollegám, aki kényszerből lett önkéntes tartalékos. 

Abban szerintem nincs közöttünk vita, hogy egy ilyen rendszer kell. Nem 
véletlenül egyébként mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen azzal, hogy Simicskó 
képviselő úr javaslatát az akkori kormánypártok befogadták, majdnem lehet azt 
mondani, hogy össznemzeti volt ez a dolog, ebben egyetértés volt, hogy legyen egy ilyen 
rendszer, de ez a rendszer nem alapulhat sem kényszeren, sem lightos megoldásokon. 
Olyannak kell lennie, ahol valóban a haza iránt elkötelezett állampolgárok, akik ezt a 
módját választják a haza iránti elköteleződésnek, önként és valóban önként mennek 
szolgálni.  

Éppen ezért azt szeretném öntől megkérdezni, hogy a nyugállományú katonák, 
akikről tényleg nagyon szépen beszélt, szerintem ez fontos, az ő küzdelmükben, ha ön 
lesz a Magyar Honvédség parancsnoka, márpedig ön lesz a Magyar Honvédség 
parancsnoka, mert ez már nyilvánvalóan eldőlt, nekünk már itt ilyen valódi döntésünk 
nincs, ez világosan látszik, ezt igazolja a dátum és az időpont, szóval, segíti-e őket ebben 
a küzdelemben így is, hogy az egyenruhájában és a pozíciójában az ő érdekükben lép 
föl akár azokkal szemben is, akik önt felkérték erre a feladatra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Egy pillanat. Csak szeretném tájékoztatásul közölni, hogy a mostani 

jogi szabályozásban a Honvédelmi bizottság a kinevezés előtt meghallgatja a jelöltet, 
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de nem a Honvédelmi bizottság dönt. Dönthet úgy, hogy támogatja, nem támogatja, de 
ez nem ügydöntő, tehát a döntést máshol hozzuk meg. Tehát ez nem a dátumokból 
derül ki, hanem ez a jogi szabályozás. Tábornok úr! 

 
DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Tisztelt 

Bizottság! Képviselő Asszony! Jelentem, igen, ismerem a Kratochvil eseményeit. Azt 
tudom mondani, hogy a Kratochvil a fiatal állománnyal és a Magyar Honvédség a 
társadalom része, ugyanazokkal a gondokkal kell küzdenünk, mint a társadalomban 
egyébként.Azt tudom jelenteni, hogy nyilván a kirívó magatartásokat nem toleráljuk. 
Ezért került megszüntetésre a jogviszonya akkor azoknak a fiataloknak, akik ezt 
elkövették. De természetesen ez intő jel volt számunkra, hogy valamit tenni kell. Ezért 
van most a katonai igazgató a Kratochvilen, és ezért léptettünk olyan szabályokat 
életbe, amelyek egy szigorúbb ellenőrzést követelnek a fiatalok szinte minden percében 
úgy, hogy a magánszférájukat azért tartsuk meg, hiszen ők gyerekek, ugyanakkor nem 
engedhetjük meg, hogy aki azon gondolkozik, hogy a honvédelem ügyéért valamit tenni 
szeretne, az ilyen vagy hasonló magatartást tanúsítson. Azt gondolom, hogy az üzenet 
átment a fiataloknak, nevelőtanároknak, tanároknak és mindenkinek, és ahogy az 
előbb Pattont idéztem, jó példával előmenetelve kell megmutatni a fiataloknak, hogy 
ez nem az a magatartás, amit el tudunk fogadni.Igen, amennyiben önök támogatnak és 
megtörténik a kinevezésem, mint parancsnoknak, akkor a saját közvetlen csapatot 
szeretném összeállítani. Nagyra becsülöm Korom tábornokot, Böröndi tábornokot és 
Mihócza tábornokot is természetesen - nem tudom, elárulhatok-e titkot -, de Böröndi 
tábornok úrra a rendfokozatának megfelelően külföldi diplomáciai beosztásban 
számítanék, amit ő tud és elfogadott, onnan fog minket segíteni. A pletyka is igaz lehet, 
amennyiben miniszter úr fogja támogatni, valóban a Sándor testvérek egyikére 
gondoltam, mint helyettesre, hiszen rengeteget szolgáltunk együtt, de ő nem a Tamás, 
hanem a Zsolt. Ha a személyi eljárások lefolynak, akkor valóban két szolnoki 
parancsnok fog az élen állni úgy, hogy közben Mihócza tábornok úr törzsfőnökin 
tovább segíti a munkánkat.  

Azt remélem, hogy képviselő asszony is nem negatívumként, hanem 
pozitívumként értékeli, hogy azt az elméletet, amely Szolnokon megvalósult, folytattam 
Debrecenben és mindenhol máshol, és ha a XXI. századi hadviselésről beszélünk, 
akkor az a mindset, az az elmélet, az a tapasztalat segíthet nekünk a legtöbbet, hogy 
valóban átvezessük a Magyar Honvédséget a XXI. századi hadviselés taktikai 
formáiban is. 

A Mi-8-as balesetről tudok, de amit Korom tábornok úr jelentett, azt nekem 
nincs okom kétségbe vonni. Természetesen most, amikor átveszem a beosztást és 
körbejárom az alakulatokat, meghallgatom a parancsnokokat, akkor erre is ki fogunk 
térni és meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy hasonló baleset a jövőben 
ne következhessen be, ahol katonák részt vesznek, bármilyen mentésben, bármilyen 
feladatban, ott a lehető legnagyobb biztonságnak kell lenni. Emellett hadd jegyezzem 
meg, hogy a katonáink büszkék lehetnek arra a helikopterekkel végzett tevékenységre, 
amit évtizedek alatt folyamatosan teljesítettek és szükségünk van ezekre a 
helikopterekre a jövőben is.  

Az ÖTR-light fogalmat nem használnám, ez egy speciális önkéntes tartalékos 
rendszer és ennek a szolgálati formának szintén van egy nagyon fontos jelzője, az, hogy 
önkéntes. Hogy light vagy nem light? Aki a honvédelemért, a Magyar Honvédségért 
bármilyen motivációból szeretne tenni, az előtt a Magyar Honvédség kapuja nyitva kell 
hogy legyen. Nyilván vannak azok az alapvető fizikai és mentális kitételek, amelyek 
alapján eldöntjük, hogy ki milyen beosztásba kerülhet, de erre fel tudjuk készíteni a 
kollégákat. Azt tudom önnek jelenteni, hogy ha a fiatalok jelentkezését megvizsgáljuk 
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és főleg fizikai szempontból, akkor a bemenő követelményeket, ameddig bemenő 
követelmény volt, amire azt mondtuk, hogy terhelhető a kolléga, nem túlzott nagy 
százaléka képes lenne a fiataloknak teljesíteni. Erre nem az a megoldás, hogy akkor 
nem alkalmazzuk, nem vesszük fel őket, hanem a megoldás az, hogy felkészítjük őket. 
Egy fiatal szervezet, ha az ember akarja, rövid határidőn belül ezeket a szinteket tudja 
teljesíteni. Ezt szeretnénk, ha megvalósulna.  

Valóban a nyugállományú katonák fontosak. Nekik érezniük kell, hogy figyelünk 
rájuk és tudom jelenteni, hogy megkezdtük azon tartalékos kollégák számára a 
tartalékos rendfokozat visszaadását, akik jelenleg más tartalékos rendfokozatot 
viselnek, mint amiben elhagyták az aktív szolgálatot, úgyhogy ezt folytatni szeretnénk. 
Az összes többi, azt gondolom, nem szakmai, hanem politikai kérdés is, ezzel most nem 
szeretnék foglalkozni. Azt szeretném, ha a nyugdíjas katonáink éreznék, hogy valóban 
hozzánk tartoznak, ki fogjuk kérni a véleményüket, én személyesen ki fogom kérni a 
véleményüket és azt szeretném, ha az alakulatok újra tárt kapukkal fogadnák a 
nyugdíjasokat és nemcsak akkor, amikor ebédért jönnek be, hanem azokon a napokon, 
amikor egyébként is kinyitjuk a laktanya kapuit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Harangozó Tamás jelentkezik.) Képviselőtársam! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! 

Tábornok Úr! Ami a szakmai életútját illeti, nyilvánvalóan nem tud az ember benne 
kivetnivalót találni ellenzéki politikusként sem. Ez egy biztató jel arra, hogy megfelelő 
ember kerülhet megfelelő helyre. Egészen addig - mint ezt képviselőtársam, Vadai 
alelnök asszony is említette -, amíg 2019-ben politikai síkra nem lépett a katonai 
pályáját otthagyva, hiszen annál politikaibb állás nem nagyon van ezen a területen, 
mintha valaki a miniszteri titkárság vezetője lesz, vagy éppen államtitkári posztot tölt 
be a Honvédelmi Minisztériumban.  

Még egy probléma, bár nem tudom, hogy probléma-e persze, csak olyan furcsa, 
tudja, hogy nagy sikerként könyvelik el a minisztérium dezintegrációját, ahogy ön 
fogalmazott, és azt, hogy amit néhány évtizeddel ezelőtt a politika valamiért 
konszenzusosan meglépett, azt most éppen visszacsinálják. Biztos, hogy erre 
különböző okok lehetnek, de hogy a szakmai függetlenség, meg az ön személyi 
függetlensége lenne az oka, hogy a honvédség parancsnoksága és a minisztérium 
vezetése elválik egymástól, ez jelen pillanatban egy picit nehezen értelmezhető 
számomra, hiszen, ha jól értem, az egyik posztot, a politikai posztot az ön mellett ülő 
miniszter úr, volt katona tölti be, a másikat, az ettől független parancsnoki posztot 
pedig ön, mint az ön mellett ülő miniszter volt titkárságvezetője, ennél közvetlenebb és 
személyesebb munkakör pedig, azt gondolom, viszonylag kevés van a 
minisztériumban. Nem tudom, látja-e ennek valamilyen problémáját és tudja-e 
garantálni azt, hogy a szakmai függetlenség az ön személyén keresztül az új átalakítás 
után bármilyen módon nem fog sérülni. 

Nem válaszolt az alelnök asszony kérdésére, pedig egyszerű kérdés volt. Sokkal 
egyszerűbben fogom feltenni, mint ő tette, hátha akkor válaszol rá, mert ez nem 
politikai kérdés. Tábornok úr, ön a bevezetőjében arról beszélt, hogy figyelemmel fogja 
kísérni a Magyar Honvédség parancsnokaként, hogy a piaci viszonyok és a piaci 
fizetések hogyan alakulnak és mindent meg fog tenni azért, hogy az állomány 
béremelése, ha szükséges, megtörténjen. Ezek után, kérem, ne hivatkozzon arra, hogy 
a nyugdíjkérdés politikai kérdés, mert a katonák bére sem a Magyar Honvédség 
parancsnokának egyszemélyi döntésén múlik, hanem többek közt a magyar 
Országgyűlésen és a magyar kormányon. De ha már erre az útra tévedt, kérem, 
egyenesen válaszoljon: ön szerint ma Magyarországon a Magyar Honvédségnek 
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szakmai szempontból szüksége van-e bármilyen új típusú szolgálati nyugdíjrendszerre 
vagy nincs szüksége? Tehát azon boldog ország vagyunk a Földön talán egyedül, ahol 
tudományosan és szakmailag is ki tudják mutatni, hogy rajtunk kívül mindenki bolond, 
az Egyesült Államoktól kezdve az összes NATO-tagállamon keresztül mindenki, és 
teljesen felesleges fegyveres szerv munkatársainak bizonyos szolgálati idő után 
szolgálati nyugdíjat adni, megengedni nekik, hogy ilyen szempontból 
kedvezményekben részesüljenek és ezt az életpályájuk elején már egyrészt tudják, 
másrészt pedig ne történhessen meg velük az a szégyen, hogy menet közben veszik el 
tőlük. Szóval: van-e szükség Magyarországon szolgálati nyugdíjra a szakmai megítélése 
szerint vagy nincs? Itt most én hadd hívjam fel a figyelmét önnek arra, hogy ez egy 
nyilvános ülés, tehát a kollégái nyilvánvalóan figyelni fogják ezeket a válaszait. 

A 3000 milliárd forintos beszerzésre vonatkozik a következő kérdésem. Tud-e 
arról, hogy ezt a jelenleg, eddig valamilyen módon tervezett és bekalkulált összeget a 
közelgő választásokra való tekintettel, vagy nem arra tekintettel, de bizonyos részét 
mégiscsak elvonnák a Honvédelmi Minisztériumtól és mégsem honvédelmi 
beszerzésre mennének ezek az összegek? 

Kérdezem öntől, hiszen nyilván, mikor felkérték, biztos, hogy az elvállalt 
pozícióhoz tartozó körülményeket is valamilyen módon tisztázták önnel. 

Mit szól ahhoz a Magyar Honvédség leendő parancsnokaként, hogy a Magyar 
Honvédség teljes beszerzését, több ezer milliárd forintos beszerzését nem a Magyar 
Honvédség és nem a Honvédelmi Minisztérium intézi? Ezt konkrétan szabályokat is 
megváltoztatva ez a kormány így csinálja, hanem az ITM, Palkovics miniszter úr, aki a 
Fudan Egyetemtől a légvédelmi rakétákig és természetesen mindenhez is érthet, illetve 
Maróth Gáspár személyében születnek meg a döntések. Mondhatnak önök bármit, itt 
születnek meg a jelenlegi struktúrában a döntések a honvédelmi beszerzésekről. Önnek 
erről mi a véleménye? Nem tartaná-e jobbnak, hogyha a Honvédelmi Minisztérium és 
a Magyar Honvédség dönthetne effektíve arról, hogy mit szeretne és hogyan 
megvásárolni? 

A harmadik kérdésem. Ön bizonyára tisztában van azzal, hogy mi az az új irány, 
amin Korom vezérezredes úr már nem akart végigmenni. Ugye, mi azt tudjuk 
hivatalosan az önök közleményéből, hogy Korom tábornok úr a kinevezési ciklusának 
felénél egyszer csak úgy érezte, hogy ő már mindent megcsinált, és olyan új kihívások 
várnak az új honvéd parancsnokra, amihez más stílusú vezető kell. Mi itt ebben a 
bizottságban nem tudunk ilyenről. Ha megmondaná nekünk, hogy mi az az új irány, 
mik azok a nagy változások, ami más… De lehet, hogy ezt a miniszter úrnak kellett volna 
föltennem, hogy mi az a más irány, amihez más ember kellett, de azért Korom tábornok 
úr valami alapján csak meghozta ezt a döntést. Beszerzések miatt lehet ez, vagy a 
szervezeti átalakítás vár még a honvédségre, vagy mi lehet? 

A negyedik kérdésem röviden. A Mi-8-asra sem válaszolt. Ezt a legjobb 
szándékkal mondom önnek, mert követtük az eseményeket, és akkor még Pintér 
Sándor az éves meghallgatásán azt mondta ki konkrétan, hogy a Magyar Honvédségnél 
kell keresni a konkrét esetben a hibát, de majd a büntetőeljárás ezt eldönti. Engem 
akkor sem, most sem érdekel, hogy név szerint ki; engem az érdekel meg szerintem 
mindenki mást, hogy ott egyértelműen valaki rossz döntést hozott, és ezért egy ember 
meghalt, akinek nem lett volna szabad meghalnia, egy civil, hogy kellő komolysággal 
kivizsgálták-e, hogy ki hozta ezt a rossz döntést, és tudja-e garantálni, hogy a jövőben 
ilyen nem fordul elő. Szerintem ez a két dolog érdekelheti nagyjából a politikát, a többi 
valóban az ügyészeknek, ügyvédeknek, bíróknak és talán a büntetés-végrehajtási 
szakembereknek lesz a dolga. 

Mindezzel együtt én őszintén azt kívánom önnek, minden fenntartásom mellett 
is, hogy az esküjéhez híven töltse be ezt a pozíciót és szolgálja a hazáját, ahhoz az 
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eskühöz híven, amit tett erre a nemzetre, és semmilyen más politikai vagy személyes 
befolyás önt ne vezérelje, ezt kívánom a Magyar Honvédségnek is egyébként, és majd 
meglátjuk nyilván a kinevezése után, hogy ez sikerül-e. Ha sikerül, akkor ahhoz sok 
erőt és egészséget kívánok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Képviselő Úr! Az utolsóval kezdeném. Én azt gondolom, hogy eddig 
is úgy éltem és úgy szolgáltam, ahogy az esküm megkövetelte, teljesen mindegy, milyen 
beosztásban, vagy hogy minősítik mások annak a beosztásnak a karakterisztikáját. 
Bátran kiállok bárkivel vitatkozni, aki azt mondja, hogy nem a Magyar Honvédségért, 
nem a magyar katonákért szolgáltam eddig bármikor, bárhol. 

A dezintegráció. Az irányítási és a vezetési funkciók a jogszabályokban, szmsz-
ekben le vannak fektetve. Hogy a szakmai függetlenségét tudom-e garantálni a Magyar 
Honvédség Parancsnokságának, arra egyértelműen igen a válaszom. A minisztérium 
eddig sem foglalkozott mélyrehatóan a katonai szakmai kérdésekkel, hanem a katonai 
szakmai javaslatokat a Magyar Honvédség Parancsnoksága tette meg eddig is a 
minisztérium számára, hiszen a katonák ott vannak, a legtöbb szakértő ott van. Én azt 
gondolom, hogy ezek az évek bizonyították, hogy az irányítási és vezetési funkció 
kettéválasztása, szétválasztása működőképes modell lehet mindenki másnak is.  

Fizetés-béremeléssel kapcsolatban. Igen, monitorozunk, és a mi dolgunk, ahogy 
az előbb mondtam, hogy a szakmai javaslatokat megtegyük a minisztériumnak ezzel 
kapcsolatban. Ha látjuk, hogy a katonák, pontosabban a Magyar Honvédségben 
dolgozó állomány, legyen az civil vagy egyenruhás, a bérpiaci pozíciója hogyan áll, 
akkor javaslatot teszünk arra, hogy a bérpiaci pozíció arra a szintre kerüljön vissza, ami 
biztosítja legalább ezt az éves 6-800 fővel történő növekedést, amíg el nem érjük azt a 
számot, amit szeretnénk. 

A szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban megvan az a forma, hogy nem feltétlenül 
szolgálati nyugdíjjal kell elismerni azoknak a katonáknak az aktív szolgálatát, akik azt 
fizikailag vagy mentálisan már nem bírják, hanem a honvédelemben megtaláljuk azt a 
szerepet számukra, ahol számíthatunk rájuk, és ki tudnak teljesedni, és ugyanakkor 
tudják szolgálni a honvédelem ügyét. 

A beszerzések. Itt is a katonai szakmát szeretném előtérbe helyezni. A 
hadműveleti követelményeket eddig is a Magyar Honvédség adta meg. A katonának 
pedig a világon mindenhol az a dolga, akik a DIME-ot ismerik, aki tanulta, olvasta a 
stratégiákat, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent, hogy amit számunkra biztosítanak 
erőforrásban, legyen az személyi, technikai vagy anyagi, abból nekünk, katonáknak a 
maximumot kell kihozni. Nyilván, miután megadtuk a szakmai követelményeket, hogy 
az milyen típus és hogyan néz ki, ez egy másik kérdés lehet; a mi dolgunk és minden 
katonának a világon az a dolga, hogy ha megkérdezik, akkor tudjon javaslatot tenni, 
majd hozza ki a maximumot emberből, technikából, költségvetésből, anyagból. 

Az, hogy Korom tábornok úr végül miért adta be a felmondást, azt tőle kell 
megkérdezni, nem szeretnék feltételezésbe bocsátkozni. Amit viszont eddig is 
jelentettünk, ez így van. A technikai fejlesztés után valóban szeretnénk az emberek, a 
katonák felé fordulni egy nagyobb elánnal, hiszen a technikai eszközöket emberek 
üzemeltetik, emberek vezetik, és a XXI. századi hadviselésben, amit oly sokszor 
említettem már ezen a fórumon is, az ember továbbra is kikerülhetetlen lesz és 
kikerülhetetlen marad. Én azt tudom önöknek jelenteni, hogy ez a fajta irányváltás az, 
amit én szeretnék megvalósítani. 



17 

A Mi-8-assal kapcsolatban én azt tudom jelenteni, hogy mi mindent megteszünk 
azért, hogy ne forduljon elő olyan baleset, amiben katona itthon különleges jogrend 
nélkül részt vesz és magyar emberek halálát okozza. Jelentem, befejeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más valaki? (Jelzésre:) Tessék, Mónika! Bartos 

Mónika képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntöm miniszter urat és tábornok urat is. Miniszter úr a minap 
nyilatkozott arról, hogy 2022-ben történelmi pillanat következik be a Magyar 
Honvédség támogatásában a költségvetési vonalon, hiszen átlépjük az 1000 milliárdos 
költségvetési szintet, 1000 milliárd forintot, amelyre eddig nem volt példa a történelem 
folyamán, és ennek a tervezett költségvetési összegnek a fele fejlesztésre, beruházásra 
fordítódik majd. 

Ugyanakkor én nagyon üdvözlöm azt, hogy miniszter úr egy olyan tábornokot 
javasol a Magyar Honvédség élére, aki humánpolitikáért felelős tisztséget töltött be, 
hiszen semmilyen rendszer nem működik emberek nélkül, és a Magyar Honvédség sem 
tankokból, vadászrepülőkből, technikai eszközökből, fegyverekből áll, hanem 
emberekből áll. Azt gondolom, hogy a XXI. század kihívásai, a világjárvány okozta 
kihívások is a katonák elé is új feladatokat állítanak. Tehát a jól felkészült katona, a jó 
felszereltségű katona, a testi, lelki, szellemi egészségben jó állapotú katona tudja azokat 
a feladatokat ellátni, amelyeket segítenek a technikai berendezések és eszközök, de az 
embert nem tudja pótolni semmi. 

Ugyanakkor el kell mondanom, átnézve tábornok úr életrajzát, hogy nagyon 
gazdag szakmai háttér áll ön mögött, mégis számomra egy dolog nagyon szembetűnő 
volt, ez pedig az, hogy a hobbinál, a sporttevékenységeknél feltüntette mind a futást, 
mind pedig a focit. Azt gondolom, nagyon kevés olyan ember van, aki mind a kettőt 
szereti, hiszen valaki vagy futáspárti, amely viszonylag monoton és magányos sportág, 
vagy pedig focipárti, amely egy csapatjátékot, egy együttműködést és dinamikát 
igényel. Ezt a kettőt nem szokták egyszerre szeretni. De azt gondolom, hogy a Magyar 
Honvédség parancsnokának mindkettővel rendelkeznie hasznos, hiszen, ha valaki a 
hazáját szolgálja és különleges feladatokban vesz részt, legyen az bármilyen katonai 
feladat, akkor érdemes egy olyan jellemzővel is bírnia, amely egyéni munkavégzésre és 
helytállásra teszi alkalmassá és egy olyannal is, amely csapatban való szolgálatra is 
alkalmassá teszi. Ahogy a parancsnokjelölt úr mondta, fontos, hogy a vezető meg tudja 
tenni azon feladatokat, amelyeket a katonáitól elvár, ezért fontos, hogy a parancsnok is 
bírja ezeket a képességeket.  

Egyetlen kérdést szeretnék önhöz intézni. Utaltam már arra, hogy a XXI. század 
másfajta kihívásokat támaszt a honvédség, illetve a katona irányába és ezekben az 
évtizedekben a hadviselés milyensége bizonyára eltolódott - ezt látjuk is - akár az ön 
által is említett kibertérbe. Talán a világjárvány is erősíti azt, hogy egyre ügyesebbek 
akár a bűnelkövetők, akár pedig más területen tevékenykedők is ezen a területen. Ezt 
szeretném megkérdezni, hogy parancsnokjelölt úr hogy látja, mennyire volt talán ezen 
a téren, tehát a kibertér vonatkozásában is hatással a világjárvány a katonai 
kihívásokra, illetve mennyire tolódott el az elmúlt években, évtizedekben a hadviselés 
erre a térre, és hogyan lehet, akár a következő évi költségvetés tükrében, ezekre a 
kihívásokra jól felkészülni vagy válaszolni. Köszönöm szépen. A szolgálatához sok 
sikert és áldást kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tábornok úr! 
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DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Köszönöm 
szépen, képviselő asszony. Engedje meg, hogy a futásra-focira visszatérjek egy kicsit, 
mert valóban nem mindegyik kolléga szereti, hogy futni is kell, azt gondolom, ebben is 
példát kell mutatni. Alakulataimnál, amikor a dandárfutást bevezettem, nem 
mindenkinek volt őszinte a mosolya, de azt gondolom, hogy amíg ott szolgáltam, senki 
sem a kibúvót kereste, ha azt mondtuk, hogy most kell futni öt kilométert, hanem 
odaállt és végre tudta hajtani. A foci pedig valóban egy közösségformáló játék, úgyhogy 
amikor a kollégákkal együtt tudjuk rúgni a bőrt a különböző helyeken, akkor a pályán 
kiderül a szakmaiság mellett egyébként, hogy ki milyen ember. Úgyhogy ezt folytatni 
fogjuk mindenképpen, a focinak fognak örülni a kollégáim, a futásnak nem annyira, de 
ez kell ahhoz, hogy valóban felkészüljenek testben és lélekben.  

A hadviseléssel kapcsolatban: a világjárványnak mindenre van hatása, ez nem 
kérdés, és azt gondolom, megmutatta az egész világon, nemcsak Magyarországon, hogy 
a haderők szerepe a klasszikustól igenis eltér. Az államoknak szükségük van arra az 
azonnal bevethető, jól felkészült, fegyelmezett állományra, amit a mindenkori haderő 
képes megvalósítani. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy magyar embernek a magyar 
katonától nem kell félnie. Azért, mert a rendszeresített egyenruhájában, a fegyverével 
látja el a szolgálatát itthon, ez nem jelenti, hogy veszélyt jelent az emberekre. Ezért 
szükséges az, hogy a társadalmat minél többször informáljuk arról, hogy milyen a 
magyar katona, mit csinál, hogy nem kell nekik félni tőle bárki bármit állít. A magyar 
katona azért van, hogy megvédje őket és természetesen, ahogy a péknek péklapátja van, 
az orvosnak sztetoszkópja, a katonának fegyvere van. Az nem baj, ha nála van, attól 
nem kell félni, akinek félni kell tőle, az meg féljen, az meg jobb is. Úgyhogy azt 
gondolom, hogy a világjárvány egyik legjelentősebb hatása a hadviselésre és a katonák 
alkalmazására az ebben nyilvánul meg. A kibertérben pedig folyamatos műveletek 
vannak. Hogy mit teszünk annak érdekében, hogy ennek meg tudjunk felelni? Ezért 
van a kiberakadémiánk, ezért van a kiberszemlélőnk, ezért erősítjük technikailag és 
elméletileg azokat a kollégákat, akik ezeknek a kihívásoknak képesek lesznek 
megfelelni. Szükséges ebben a térben is manővereznünk tovább. Jelentem, befejeztem. 

 
ELNÖK: Más valakinek van-e kérdése? (Dr. Simon Miklós jelentkezik.) Simon 

alelnök úr! 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Tábornok urat kérdezném arról, hogy a missziók szerepe hogyan nyilvánul meg a 
honvédség életében. Pontosabban azt kérdezném, hogy ön szerint a misszióknak 
milyen hatásai vannak a honvédségben. 

A NATO-nak és nyilván az Országgyűlésnek is vannak elvárásai, hogy a 
katonáink hol teljesítsenek szolgálatot és köszönet azért, hogy maximális színvonalon 
teljesítik ezt a szolgálatot, de a katonáink azért is mennek, hogy ott tapasztalatot 
szerezzenek. Erre a tapasztalatszerzésre kérdeznék rá, hogy esetleg a haditechnikai 
fejlesztések tekintetében, most rengeteg eszközt szerzünk be, a missziókbeli 
tapasztalatok vannak-e hatással. Másrészt nyilván a katonákat harci cselekményekbe 
is vezénylik a missziókban és ezért kérdezem, hogy ez milyen hatással van a 
honvédségbeli helyzetre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tábornok úr! 
 
DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Tisztelt 

Bizottság! Képviselő úr, jelentem, a missziók szerepe minden szempontból fontos. Az 
ország szempontjából szövetségeknek vagyunk tagjai, nem is egynek, a magyar katona 
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tudja biztosítani a többi tagország képviselőit, hogy Magyarországra, a magyar 
katonára lehet számítani külföldön is, egyenértékű partnerek vagyunk és a közös 
áldozatban és feladat-végrehajtásban készek és képesek vagyunk részt venni. 
Ugyanakkor nyilván az egyén és a haderő szempontjából is kiemelt, pontosan azért, 
amit a képviselő úr említett. A magyar katonáink zömének, az őrvezetőtől a tábornokig, 
harci tapasztalatai vannak, amit itthon, a kiképzőtéren, a lőtéren, a reptéren 
gyakorolunk, azt meg kell mutatni éles körülmények között is. Ez a szakmai, harci 
tapasztalat óriási önbizalmat és magabiztosságot ad a katonáinknak.  

Valóban kinn egy olyan nemzetközi összefogás van, ahol találkoznak a katonák, 
látják egymás eszközeit, ismerik egymás harceljárásait, nagyon gyakran meg kell 
tanulni egymáséit, hiszen jómagam is, amikor kinn voltam parancsnok, nemcsak 
magyar kollégák voltak a kontingensemben, hanem három másik nemzet katonái, 
alárendeltségemben pedig tartományi rangidősként másik négy-öt alegységgel kellett 
még közösen feladatot végrehajtani. Így azt gondolom, hogy a magyar katona ismeri a 
NATO-ban lévő eljárásokat, azt képes alkalmazni és pontosan ezért ezt itthon be tudjuk 
építeni a képzés, kiképzés rendszerébe. Nem véletlen ez, már csak azért is érdemes 
megtartani mindezen előny mellett, mert ez egy megtartóerő a fiatal generációnak és 
valóban kipróbálhatja magát, azt, amit tanul, nem beszélve arról a pluszjuttatásról, 
amit a családi büdzsében a missziók által fel lehet tüntetni. Jelentem, befejeztem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés van-e? (Dr. Lukács László György jelentkezik.) 

Tessék, képviselőtársunk! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Tábornok Úr! Elnézésüket kérem, hogy a 
beszámolójuk elején nem tudtam itt lenni, a plenáris ülésen éppen a veszélyhelyzet 
megszüntetésével kapcsolatos átmeneti szabályozások vitája zajlott, ahol nekem kellett 
hozzászólnom. Érdeklődéssel figyeltem volna mindazt, amit elmondanak. Éppen ezért, 
ha van esetleg a kérdéseim között olyan, amit a tábornok úr már érintett, nyugodtan 
mondja azt, hogy már ismertette és akkor a jegyzőkönyvből én is később 
megismerhetem, mégis mi az álláspontja erről vagy esetleg ismételje meg röviden a 
választ. 

Képviselőtársaim elég sok olyan kérdést feltettek, ami sok esetben vitás vagy 
ambivalens kérdés. Én más szemszögből igyekszem megközelíteni a dolgot most, egy 
kicsit ilyen makro, tehát nagyobb ránézéssel az egészre, talán ebből is majd a jelölt 
habitusa jobban látszik vagy a jelölt mozgástere, és jövőbeli terveire is többet lehet 
vonatkoztatni. 

Az első kérdés arra vonatkozna, hogy milyen fejlesztési elképzelései vannak az 
elkövetkezendő időszakban, és hogy ha már fejlesztés, akkor mi az a három 
legfontosabb dolog, amin változtatna. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy ha valaki 
vezető lesz, azért szeretné, hogyha a saját vezetési elképzeléseit a munkája, tehát azokat 
a jegyeket, amiket ő szeretne hozzátenni a jövőben a honvédség fejlesztéséhez, hogy mi 
az a három meghatározó karakterjegy, amit fejlesztés tekintetében ön hozzá szeretne 
tenni, tehát mi áll a munkájának a fókuszában, és hogy ezzel kapcsolatosan várhatóak-
e eszközfejlesztések. 

Ehhez kapcsolódik, hogy Korom vezérezredes úr távozásakor, azt hiszem, 
elhangzásra került, hogy a fegyverzettechnikai fejlesztésekkel lényegében ő végzett. Ha 
ez valóban így van, akkor mi az, amivel úgy gondolják, hogy ön még hozzá tud járulni 
a munka folytatásához, és ez alapján mi indokolja, hogy most lényegében ez a négyéves 
ciklusa Korom vezérezredes úrnak megszakadt a felénél, és mégis ön látja el valójában 
majd ezt a pozíciót? 
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A másik, ami különösen érdekel, a Székesfehérvárra költözése a honvédség 
parancsnokságának. Mennyire érzi úgy, hogy ebben az elindult folyamatban 
hatékonyan vihető a költözés közben az irányítás? Minden egyes nagyobb volumenű 
költözésnél vagy egy ilyen kettéválasztásnál irányítási problémák lehetnek, ez a civil 
életben is, civil szervezeteknél is lehet, de még olyan helyeken is, mint a honvédség, 
ahol azért meghatározott fegyelemmel kezelik az irányítást és az irányítási jogköröket. 
Tehát mennyire okoz ez problémát? (Dr. Harangozó Tamás távozik az ülésről.) 

Még egy utolsó kérdés, az inkább egy bónuszkérdés. Mint Jász-Nagykun-
Szolnok megyei képviselő, csak jó példával szeretnék előállni vagy bátorítani önöket, 
hogy várható-e esetleg más településeken, amelyek katonai hagyománnyal 
rendelkeznek, olyan nagyszerű kivitelezés, amely a haderőből vagy a hadrendből kivont 
harci gépek körforgalom közepére való felállítását jelenti, mert én magam azt vettem 
észre, hogy nagyon sok civil sokszor ezzel veszi észre, hogy az ő településének van igenis 
honvédségi hagyománya, van, amire büszke legyen, és így Szolnok is rendkívül büszke, 
egyébként valószínűleg az ön munkájára is, hiszen számottevő időszakban ott szolgált. 
Tehát lesznek-e ilyenek, számíthatnak-e rá más települések? Azt hiszem, Pápán van 
ilyen, Szolnokon van ilyen, de van olyan település, esetleg Debrecen, amely igényt 
tartana vagy ahol megvalósítható, hogy hadrendből kivont harci eszközökkel díszítsék 
a körforgalmakat. 

Én mindazonáltal kívánok önnek eredményes munkát az elkövetkezendő 
időszakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tábornok úr! 
 
DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ vezérőrnagy, parancsnokjelölt: Köszönöm 

szépen, képviselő úr. Valóban sokat beszéltem a fejlesztési irányokról, hogy merre 
szeretnék menni, de kiemelek hármat mindenképpen. Az egyik a harcolólétszám 
növelése, minél több harcoló katonánk legyen; a második, ha technikai fejlesztésről 
beszélünk, az az egyéni harcászati felszerelés fejlesztésének a folytatása, folyamatos 
fejlesztése; a harmadik pedig a Magyar Honvédség társadalmi megítélésének 
folyamatos erősítése. Ez a három fő olyan dolog, amit nem szeretnék elengedni, amire 
a kollegákat fogom kérni, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezen a 
három területen a többi mellett, amit említettem, mindenképpen tudjuk a fejlesztést 
katalizálni. 

A Székesfehérvárra költözéssel kapcsolatban én nem félek attól, hogy az 
irányítás csorbát szenvedne, egyrészt azért, mert a költözés is lépcsőzetes lesz, másrészt 
azért rendelkezésre állnak azok az informatikai eszközök, amelyekkel a vezetés-
irányítást verbálisan, non verbálisan, elektronikusan meg tudjuk valósítani. Illetve én 
hiszek a küldetésorientált vezetésben, ez a mission command vagy auftragstaktik a 
különböző nyelveken, hogy amikor a szándék teljesen nyilvánvaló a kollégáknak, az 
alárendelt parancsnokoknak, akkor egy fegyelmezett kezdeményezéssel sokkal 
könnyebben végrehajthatók a feladatok, és nem kell az állandó kontroll. A kontroll kell, 
hogy valóban lássuk, hogy a szándék felé mennek, és ritkábban kell beavatkozni a 
csapatok és az alárendeltek működésében. 

Az, hogy várható-e más településen még haditechnikai eszköz: limitált a 
mennyiségünk, ami még van, de nyilván, hogyha kérelmek érkeznek, akkor az tudom 
mondani, hogy mindig megvizsgáljuk. Van, ahol valóban állandóra van kiállítva, de 
pont Debrecenben történt az, amikor a T-34-est csak időlegesen vittük oda, és utána 
visszakerült a tárolási helyére. Ahol szívesen látják a katonákat, büszkék a múltra és a 
jelenre, ott mindig azt tudom jelenteni önnek, hogy azt tudjuk megvizsgálni, hogy 
hogyan lehet kielégíteni ezeket a társadalmi igényeket. Jelentem, befejeztem. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Dr. Vadai Ágnes: Véleményt 

szeretnék.) Kérdés? Bocsánat. (Nincs jelzés.) Ha nincs kérdés, akkor a vélemények 
következnek. Vadai képviselőtársam! 

Hozzászólások, vélemények 

DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Miniszter Úr! Tábornok Úr! Én az ön kinevezésénél, amikor szavazni fogunk, 
nem szavazok igennel, és tartózkodni sem fogok; én nemmel fogok szavazni, én önt 
politikai kinevezettnek tartom a pozíciója alapján, és azok alapján, amiket ön itt 
elmondott, ebben nem láttam azt a segítőkészséget, amivel a Magyar Honvédség 
működésének és a Honvédelmi és rendészeti bizottság információszerzésének vagy 
információn belül levésének, ha szabad ilyen csúnya kifejezéssel mondani, ön 
garanciája lenne. Ez nekem egyáltalán nem jó hír ebből a szempontból, hiszen én 
elmondtam, hogy egészen 2019. március 1-jéig ön katonai beosztásokban volt. Nagyon 
sajnálom, és igen nagy bajnak tartom, hogy a katonáink egy része, és sajnos nem ön az 
egyetlen, fölveszik az egyenruhát, leveszik az egyenruhát, vagy nem veszik le az 
egyenruhát, csak beülnek politikai pozícióba. Szerintem ez nem jó. Én azt gondolom, 
hogy azok, akik letették az esküt, és én önt ilyennek ismertem, én azt gondolom, hogy 
a katonai esküjükhöz méltóan tették a dolgukat nagyon sokan a Magyar Honvédségből, 
egészen addig, amíg a politika közelébe nem kerültek. Ez baj. 

Én azt kívánom önnek, hogy nekem ne legyen igazam, én ezt kívánom önnek. 
Ma nem látok erre garanciát, és az ön válaszai alapján sem látom a garanciát arra, hogy 
ön nem politikai kinevezettként fog a Magyar Honvédség élén tevékenykedni, és ez 
nekem pont azért, mert régóta ismerjük egymást, nagyon fájdalmas döntés is. 
Köszönöm szépen. 

 
Elnök: Köszönöm. Más hozzászólás? (Jelzésre:) Simon alelnök úr! 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tábornok úr életrajzát végignézve mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy 
Romulusz tábornok úr széles tapasztalatokkal rendelkezik, számtalan beosztást töltött 
be, és nagyon sok helyen szolgált. Véleményem szerint minden olyan tapasztalata 
megvan, ami a honvédség vezetéséhez szükséges. Külön tetszik az a hozzáállás 
tábornok úr életében, hogy a fiatalokat első helyen említi, köszönet azért a 
kadétprogramért, amit ön mint helyettes államtitkár pátyolgatott. Ez azt jelenti, hogy 
igenis a honvédség vezetői számítanak a magyar fiatalokra, komolyan veszik őket, és 
számítanak rájuk. Úgyhogy én tábornok úr kinevezését maximálisan támogatom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, szeretném én is 

megköszönni… (Jelzésre:) Miniszter úr, parancsoljon! 

Dr. Benkő Tibor reflexiói 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Nekem nincs 
kérdésem, hozzászólásom lenne, és szeretnék reagálni, néhány olyan dologra választ 
adni, amire Ruszin tábornok úr nem tudott választ adni különböző okból kifolyólag, 
meggyőződésből először is, mert én úgy látom, és szerintem ez nagyon nagy baj, ha úgy 
gondoljuk, hogy egy katonát annak alapján kell megítélni, hogy most egyenruhát visel 
vagy civil ruhát visel. 
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Vadai képviselő asszony nagyon jól tudja, hogy sok hadseregben, sok katonai 
intézménynél bizony államtitkárok és helyettes államtitkárok is egyenruhát viselnek. 
Nem attól függ, hogy milyen színekben működnek a pártok az adott országban, hanem 
az egyén elhivatottságát, elkötelezettségét veszik alapul. Talán a legnagyobb probléma 
abból adódik, hogy mind Vadai képviselő asszony, mind Harangozó Tamás, bár nincs 
már itt Harangozó úr, de el kell mondanom jegyzőkönyvben, nyilván majd ő is 
elolvassa, hogy Ruszin tábornok soha nem volt politikai beosztásban. Honnan vesszük 
ezt? A 2018. évi CXXV. törvény, annak 3. §-a pontosan meghatározza, hogy egy 
helyettes államtitkár szakmai felső vezető, nem politikai, szakmai. Politikai vezető a 
politikai államtitkár és a honvédelmi ügyekért felelős államtitkár. A törvény írja le, 
Magyarországon magyar törvény fogalmazza meg, hogy ő szakmai vezetőként 
dolgozott. Ne akarjuk átpolitizálni a Magyar Honvédség vezetését! 

A Mi-8-as helikopterrel kapcsolatosan, képviselő asszony, teljes mértékben 
egyetértünk önnel mindannyian, hogy ilyen tragédiának nem szabad bekövetkeznie és 
nyilván azon van mindenki, őszinte részvétünk a hozzátartozóknak, a családnak, hogy 
ilyen ne is következzen be. De azért azt mégsem tartom helyes dolognak, ha azt 
mondjuk, hogy Pintér Sándor kijelentette, hogy a honvédséget terheli a felelősség. 
Szeretném idézni, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr mit mondott. Ne vezessük 
már félre az embereket, a magyar állampolgárokat, hogy ránk fogta a Pintér 
belügyminiszter úr! Pintér Sándor azt mondta: „Nem hiszem, hogy a belügyi szervek 
hibáztak, de függetlenül ettől, mint a kormány tagja én a részvétemet nyilvánítom 
feléjük. Egyet tudok ígérni: az ügyet a legnagyobb alapossággal fogjuk kivizsgálni”. 
Ennek az ügynek a kivizsgálását nem a honvédség végzi, ezt az ügyészség végzi és még 
mindig tart a vizsgálat. Tehát ebben a kérdésben hozzájuk kell fordulni és nem a 
parancsnokjelölt úrhoz. 

A következő kérdés, amit szintén említett a képviselő asszony, Kratochvil. Igenis 
történt és nemcsak annyi történt, amennyit itt Ruszin tábornok úr elmondott, hogy a 
diákokat felmentették, illetve eltanácsolták az iskolából, hanem az is történt, hogy a 
rendőrség megszüntette a nyomozást olyan címszó alatt, hogy ez magánindítványos és 
a szülők nem éltek ezzel. Mi nem kényszeríthetjük rá a szülőket az 
igazságszolgáltatásra, arra, hogy tegyenek feljelentést. Tehát ez nem valós. Azon kívül 
természetesen nálunk is megtörténtek nemcsak a vizsgálatok, hanem a felelősségre 
vonások is. Mi nem bújunk az ügyészség vagy a rendőrség vizsgálata mögé, szerintünk 
is történt mulasztás és el is jártak az érintett szervek a személyekkel kapcsolatban. 

Igen, az önkéntes tartalékos rendszer, amit ön említ, 2003 óta létezik. Tehát 
nem 2010 és ’11 óta, hanem 2003 óta létezik. Abban önnek igaza van, hogy rendkívül 
sok kényszernyugdíjas volt, akik csatlakoztak ehhez a rendszerhez. De én a legutóbbi 
jelentésemnél is, amit önöknek a Honvédelmi és rendészeti bizottság előtt megtettem, 
bemutattam, hogy egyre több fiatal vállalja ezt a szolgálatot, és az, hogy milyen új 
típusú szolgálati nyugdíjrendszert akarunk, 2015 óta létezik. Törvénybe van foglalva. 
Ezt nem ön kérdezte, ezt Harangozó úr kérdezte. 2015 óta létezik az új 
életpályamodellel együtt. Ez pedig azt mondja, hogy minden katona a törvényben 
meghatározott nyugdíjkorhatár előtt öt évvel kezdeményezheti a korengedményes 
nyugdíjba vonulását. Tehát mint korábban volt, most nem akarok éveket mondani, 
hogy 55 és 50 év, most is megvan ez a lehetőség. Öt évvel korábban a katona 
kezdeményezheti a nyugállományba helyezését, de ha akar, még maradhat öt éven 
keresztül. Úgy gondolom, hogy ez egy humánus rendszer, arról nem beszélve, hogy a 
korábbi törvényben az volt, hogy a katona, ha egészségi állapotában olyan romlás 
következik be, 25 év szolgálati idő után jogosult. Ezt tíz évre csökkentettük. Huszonöt 
év helyett tíz évre, sőt kiterjesztettük a szerződéses legénységi állományra. Tehát ne 
mondjuk azt, hogy most rosszabb! Igen, van egy időszak, amit kezelni kell, így tudjuk 
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kezelni, az önkéntes katonai szolgálattal. A jövőt illetően pedig nem kell új rendszer, 
mert az új rendszer szerintem egy nagyon humánus és körültekintő 
intézményrendszere a nyugállományúaknak. 

Ön a lightos katonai szolgálatról, a speciális önkéntes tartalékos szolgálatról 
beszélt. Egyetértünk önnel. Azon állampolgárok megsegítését szolgálta, akik 
elveszítették ideiglenesen vagy véglegesen a munkahelyüket. A honvédség azt mondta, 
hogy megpróbálunk rajtuk segíteni, jöjjenek, álljanak be katonának, vállaljanak 
szolgálatot hat hónapra, de ha két hét múlva lesz munkahelye, visszatérhet és 
folytathatja ott, ahol szeretné. Igen, itt nem volt az a szigorú követelményrendszer, 
azért nevezi lightosnak, de azt mondtuk, hogy ha ő szerződéses katona akar lenni, akkor 
ugyanúgy meg kell felelni azoknak az elvárásoknak és követelményrendszereknek, és 
bizony, akik jelentkeztek erre a szolgálatra, több mint 20 százalékuk jelentkezett, hogy 
szerződéses állományba akar kerülni. Ekkor viszont végig kellett nekik csinálni 
mindazt, mint bármely más szerződéses katonának, tehát mind fizikai, mind 
egészségügyi és mindenféle szempontból meg kellett felelniük. Egyetértünk vele, hogy 
sem kényszerszolgálatot nem kívánunk, sem ilyen lightos, könnyített szolgálatot, mert 
a katonákkal szemben egyforma követelményrendszert kell támasztanunk. 

Lukács László György képviselő úr kérdezte, egyben Harangozó képviselő úr is, 
hogy Korom vezérezredes milyen új szolgálati formát nem vállalt, mert a kérelmében 
az szerepel, hogy a honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelynek két lába van… 
Az egyik a haderőfejlesztés, amely maguknak a technikai eszközöknek a beszerzéséről 
szól, azoknak a rendszerbe állításáról, azt meg a minisztérium szétválasztását, meg a 
költözés előkészítését, úgy gondolja, eredményesen végrehajtotta. Ennek a másik lába 
a honvédelmi program. Ön még nem volt itt akkor, amikor elsoroltam, hogy mi 
mindennel foglalkozott Ruszin tábornok úr, tehát a hazafias honvédelmi nevelés, az 
önkéntes tartalékos katonai szolgálat megnövelése, az oktatás, a képzés, a felkészítés, 
a kadétrendszer, a humán erőforrás minden területe életpályától kezdve a fizetésekig. 
Ez a része, amit végre kell hajtanunk ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési 
programban, még legalább öt-hét évet vesz igénybe, úgy ítéltük meg, amikor a Korom 
tábornok úrral erről beszéltünk. 

Ezért van a kérelmében Korom tábornoknak, hogy ahhoz akkor egy olyan ember 
fogjon hozzá, aki ezt végig tudja vinni. Amire ő igazából vállalkozott, azt teljes 
egészében megtette. Tehát ez az a plusz, amit Ruszin tábornoknak majd, ha úgy döntött 
a bizottság, hogy javasolja vagy elfogadja a jelölését, és a köztársasági elnök úr a 
beosztásba helyezését, a kinevezési határozatot megadja, akkor ez lesz a főfeladat, amit 
el kell végeznie, és mindaz, amiről beszélt, a fiatalok mellett az aktív állomány 
szolgálata és a tartalékosok, valamint a nyugállományú katonák szolgálata. Mert 
önöknek igazuk van, hogy nem az elnevezés a fontos, ahogy képviselő asszony is 
mondta, hogy most obsitosnak nevezzük, vagy veteránnak nevezzük, vagy egyszerű 
nyugdíjasnak nevezzük, hanem annak a belső tartalma a fontos, és az, hogy azzal 
tudjunk azonosulni, hogy azt miért akarjuk megtenni. Tehát ez a feladat vár Ruszin 
tábornok úrra a jövőben.  

Én úgy gondolom, hogy minden felvetett kérdésre, amelyre Ruszin tábornok úr 
nem tudott vagy nem adhatott választ, én megadtam a választ. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Bizottság! Van alkalmam 

személyesen ismerni Ruszin tábornok urat és a munkásságát is, lévén, hogy 
Debrecenben is volt a Kossuth Laktanyában a dandár parancsoka. Ruszin tábornok 
urat egy rendkívül felkészült, megbízható, pontos, precíz embernek és katonának 
ismertem meg, aki a katonai szolgálatot a létező legkomolyabban vette. Amikor a 
hadkieg után először találkoztam vele a Honvédelmi Minisztériumban, még mondtam 
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is neki, hogy rendkívüli módon sajnálnám, hogyha egyébként a katonai bürokrácia 
elnyelné Ruszin tábornok urat, mert vannak kitűnően felkészült bürokratáink, akik 
teljesen alkalmatlanok lennének arra a típusú katonai szolgálatra, amit Ruszin 
tábornok úr eddig végzett, ráadásul azzal a felfogással, amit Pető tábornok úr kapcsán 
mondott, amit nekem személyesen is volt alkalmam megtapasztalni, hogy nem volt 
olyan, amit személyesen ne tudott volna elvégezni, amit a katonáktól megkövetelt, sőt 
erre kifejezetten figyelt is. 

Úgyhogy én most nagyon örülök annak, hogy egyébként ön a Magyar Honvédség 
parancsnokaként jelöltként itt ül a bizottság előtt, és azt kell mondjam, hogy 
maximálisan támogatom az ön kinevezését, és nagyon örülök annak, hogy katonaként 
fog szolgálni, és nem a katonai bürokrácia részeként fog szolgálni a hadsereg élén, amit 
biztos vagyok benne, hogy remekül meg fog oldani. 

Természetesen semmilyen módon nem lehet önt azzal vádolni, hogy politikai 
kinevezett lenne, ez az ön életrajzából teljesen világosan kiderül. 

Van néhány olyan dolog, amivel még a Magyar Honvédség, ha nem is adós, de 
amire kellene figyelni. Az egyik az, hogy a honvédelmi pálya vagy a honvédségi pálya, 
annak a társadalmi presztízse erősödjön. Tehát egyébként volt olyan időszak, amikor a 
honvédtiszti pálya egy kifejezetten erős karrierlehetőség volt, és nagyon komoly 
mobilitásra adott lehetőséget olyan fiataloknak, akiknek nem volt nagyon más 
lehetőségük, ami azért aztán a második világháború után elhalványult, fogalmazzunk 
ilyen óvatosan. És aki volt katona a Kádár-rendszerben, az pontosan tudja, hogy méltán 
halványult el. Tehát ott azért a kiválasztás kritériumai nem feltétlenül a rátermettség 
alapján voltak. 

A napnál világosabb, hogy a honvédségnek tucatjával, de mondhatom, százával 
van szüksége olyan fiatalokra, akik viszont nagyon felkészültek, a legmodernebb 
technológiai iparágakban vannak képességeik, gondoljunk csak a hibrid hadviselésre 
vagy arra a tudásra, amiről egyébként a katonák most bizonyságot adtak a Covid-
járvány elleni védekezés kapcsán. Mert az oké, hogy valakinek honvédként vagy 
lövészként van skillje és vannak képességei, na, de ezzel azért odaállni, mondjuk, egy 
oltóponthoz, és azzal a rutinnal segíteni, szinte rutinnal, ami kapcsán rengeteg pozitív 
visszajelzés jött be hozzánk és az operatív törzshöz, és mindenki azt mondta, hogy le a 
kalappal a katonák felkészültsége és rátermettsége kapcsán. Nyilván úgy is voltak 
kiválogatva, tehát ez nem is kérdés, hogy nem küldtek oda a parancsnokok olyat, aki 
ezt nem tudja. Ez sokat segített, biztos vagyok benne, a honvédség presztízsén. 

De muszáj lesz, hogy csábító karrierlehetőség legyen a honvédség a felkészült 
fiataloknak, mert egyébként sem a modern haditechnikát, sem pedig a modern 
hadviselésnek azokat a speciális formáit, amelyekről látjuk, hogy milyen jelentőségűek, 
nehezen fogjuk tudni ellátni. És ma még nem feltétlen biztos, hogy egy programozónak 
eszébe jut egyáltalán, hogy akkor el kellene menni a honvédségbe szolgálni, mert ott 
olyan feladatok vannak, amiket egyébként máshogy nem tudna gyakorolni vagy arra a 
tudásra szert tenni. 

Tehát itt vannak még olyan feladatok, amelyeket remélem, lévén, hogy 
egyébként ön fiatal ember, és még az élethelyzetéből fakadóan is, mondjuk, átlátja 
azokat a lehetőségeket, amelyek esetleg a Magyar Honvédség parancsnokaként az ön 
kezében vannak, hogy hogyan lehet ezt megoldani, de ez feltétlenül olyan feladat, amit 
mindenképpen meg kell csinálni. 

És természetesen a tartalékos állomány és a tartalékos rendszer fejlesztése 
mellett arra is figyelni kell, hogy a fiatalságot, a magyar fiatalságot a hazafias és ezért a 
honvédelmi kérdések iránt nyitott szellemben neveljük, vagy legalább egy részüket oda 
tudjuk vonzani, akik egyébként ma a nagyon-nagyon erős és széles kínálat közül 
válogathatnak, hogy egyébként igazából akár csak a szabadidejükben is mit 
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csináljanak. Itt azért egy nagyon erős verseny van, erősebb, mint korábban volt. De 
bízom benne, hogy ön ezt is meg tudja csinálni, részben ezt csinálta is, és az 
eredmények egyébként az ön munkásságát dicsérik. Én szeretnék önnek gratulálni, és 
sok sikert kívánni az új beosztásához. 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Támogatjuk-e dr. Ruszin-Szendi Romuluszt abban, hogy a 
Magyar Honvédség főparancsnoka legyen? Kérem, szavazzanak! Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 6. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Dr. 
Vadai Ágnes: Harangozó képviselő úr tartózkodik.) 2. A bizottság támogatja az ön 
kinevezését, és az ezzel kapcsolatos értesítést el fogjuk küldeni a Ház elnökének. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és a bizottsági meghallgatáson részt 
vettek. Rátérünk a következő napirendi pontra. Szólok a vendégeinknek. Köszönöm 
szépen. 

 
(Szünet: 17.38-17.42) 

A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó 
műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. 
(XII.21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló H/16219. 
számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Miniszter Úr! Kedves Vendégeink! A második napirendi pont 
következik. Külön köszöntöm a miniszter urat, Kádár tábornok urat, Balogh ezredes 
urat. A második napirendi pont van a bizottság előtt, a NATO irányítása alatt 
végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar 
hozzájárulásról szóló 94/2001-es, egyébként december 21-én kelt országgyűlési 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló H/16219. számú határozati javaslat 
részletes vitája. Erre kerül most sor. A részletes vita első szakaszát megnyitom. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a házszabály 44. §-ában megfogalmazott 
szempontok szerint megfelelőnek tartja-e a javaslatot. Először az előterjesztőt kérem, 
hogy a megfelelésről nyilatkozzon. 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Igen, teljes mértékben megfelel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki a vita ezen szakaszában hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem. Akkor a vita ezen szakaszát lezárom azzal, hogy kérdezem, a 
határozati javaslat érdemében kíván-e az előterjesztő nyilatkozni. Miniszter úr! 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Igen, nagyon röviden. Köszönöm 

szépen. 
Nagyon röviden, hiszen az általános vitán a jelenlévők többsége ott volt, tehát 

részleteiben nem kívánok vele foglalkozni. A legfontosabb talán az, hogy a határozati 
javaslatnak volt egy előterjesztése. Napjainkban Magyarország rendkívül fontosnak 
tartja Nyugat-Balkán békéjét, biztonságát, ezért a békemissziós feladatok ellátása 
tekintetében is prioritást kívánunk adni mind a koszovói, mind a bosznia-hercegovinai 
feladatok ellátásában. Ezt a munkát, amit Magyarország elsősorban katonái révén 
végez, a NATO globális erőgenerálási konferenciáján úgy értékelték, úgy elemezték, 
hogy Magyarország elérte azt a célt, hogy novembertől magyar tábornok vezesse a 
koszovói szövetséges erőket. Így Magyarországra még egyéb feladatok is hárulnak, 
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nemcsak egy tábornokot kell kiküldeni, aki majd a feladatait ellátja, hanem ehhez olyan 
szervezeti elemeket kell biztosítani, amellyel a NATO eleget tud tenni a koszovói erők 
vezetését tekintve.  

Ezért beosztásokat hoztunk még létre és ez, az egyéni beosztásokat nem 
számítva, azt jelenti, hogy egy legfeljebb 500 fős, váltás időszakban 1000 fős 
kontingenst kívánunk kint állomásoztatni, amely a feladatokat végrehajtja, 
ugyanakkor itthon, tehát nem kinn, műveleti területen, egy legfeljebb 700 fős 
hadműveleti szintű tartalékerőt hozunk létre, amelyet adott esetben, ha szükséges, a 
hadszíntérre kitelepítünk. Ennek az erőnek a készenlétét 2022. december 31-ig 
kívánjuk fenntartani.  

A javaslat másik része, hogy miért is akarjuk ezt a határozati javaslatot 
elfogadtatni. Mindenekelőtt azért, mert mulasztásban van a törvényalkotás olyan 
tekintetben, hogy már 2003-ban az akkori kormány előterjesztésére a Ház olyan 
módon módosította az alkotmányt, hogy ezekben a kérdésekben, mármint szövetségesi 
műveletek, missziók esetében, határainknak átlépéséhez a honvédeinknek a kormány 
engedélye szükséges. Tehát nem az Országgyűlés, hanem a kormány engedélye. Éppen 
ezért kezdeményeztük ennek az országgyűlési határozatnak a hatályon kívül 
helyezését, és én azt kérem itt is a tisztelt bizottságtól, hogy ennek a végrehajtását 
támogassa. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Ha 

nincs, a határozathozatal következik.  
Először megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a házszabály 44. §-ában 

támasztott feltételeknek megfelel-e az előterjesztés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Egyhangúlag, 9 igen szavazattal a megfelelőséget a bizottság megállapította. 

Ki az, aki a javaslatot támogatja? Kérem, szavazzanak! (Dr. Vadai Ágnes: De 
milyen javaslatot?) Bocsánat! Miután ez nem törvény, hanem országgyűlési határozati 
javaslat, így a részletes vita lezárásáról kell hogy döntsünk. Ki az, aki megszavazza a 
lezárást? (Szavazás.) Egyhangúlag, köszönöm szépen.  

Ki az, aki elfogadja és a döntésünknek megfelelően benyújtjuk-e a részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentést? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
ezt is egyhangúlag elfogadta a bizottság. Így a második napirendi pontot lezártuk. 
Köszönöm szépen a részvételt. 

A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 
T/16221. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most pedig a harmadik napirendi pont következik. A harmadik napirendi pont 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat, mely a 
T/16221. számon szerepel és a részletes vitára kijelölt bizottságként a részletes vitát kell 
lefolytatnunk. Itt is köszöntöm vendégeinket, de ugyanazok az előterjesztők. Ezt a 
jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy miniszter úr, tehát Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter, Kádár tábornok úr és Balogh ezredes úr a kormány képviselői.  

A részletes vita első szakaszát nyitom meg, itt hasonlóan az előző 
előterjesztéshez a házszabály 44. §-ában támasztott feltételeknek való megfelelést kell 
megvizsgálnunk. Kérem a miniszter urat, hogy nyilatkozzon a megfelelésről. 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Mind a négy 
feltételnek megfelel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, a vita ezen szakaszát lezárom. Ki az, aki egyetért a megfeleléssel? 
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Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Ez 7. Ki az, aki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság a megfelelést megállapította. 

Most megnyitom a részletes vita második szakaszát, és a benyújtott képviselői 
módosító javaslatokról kell állást foglalnunk a háttéranyag szerint. Ez mindenki előtt 
ott van a bizottsági tagok közül. Felhívnám a figyelmet, hogy a 14 pontból álló 
háttéranyag valamennyi pontja összefügg, ezért azokról majd egy szavazással kell 
döntenünk. A háttéranyag 1. pontjában Vadai Ágnes képviselőtársunk módosításáról 
kell döntenünk, amely módosítók az 1-14-ig függnek össze. Kérdezem, hogy mi a tárca 
álláspontja. 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Engedje meg 

nekem a tisztelt bizottság, hogy ne csak az álláspontot mondjam el, hanem egy kicsit az 
indokolást is, hiszen a parlamentben Vadai képviselő asszony nagyon 
szisztematikusan, szépen felépítette az általa elmondott észrevételeket. Mindezt 
áttanulmányoztuk, és azt tudom mondani, hogy amit a képviselő asszony elmondott, 
azoknak egy jelentős része az Alaptörvényhez tartozik és az Alaptörvényben 
megtalálható. Ennek a törvényjavaslatnak pedig nem az volt a célja, hogy ezeket a 
részletes dolgokat is tartalmazza. 

Tehát ha megnézzük, akkor ez mindenekelőtt úgy néz ki, hogy az Alaptörvény, 
erre épülve a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény, és 
ahogy Lukács László György képviselő úr is mondta a parlamentben, ehhez pedig 
természetesen jönnek majd még az ágazati résztörvények, és akkor itt rögtön választ 
adnék Harangozó Tamás úrnak is, hogy majd azok lesznek hivatottak a részletes belső 
tartalom bemutatására. Tehát ez egy kerettörvény-javaslat. 

A tárcának az az álláspontja, hogy mi továbbra is sajnáljuk azt, hogy a hétpárti 
egyeztetésnek meghirdetett összejövetelt csak kettő párttal tudtuk megejteni, a 
Fidesszel és a Kereszténydemokrata Néppárttal - ők tettek akkor módosító 
javaslatokat, amelyeket bedolgoztunk -, az lett volna az egyik fóruma ennek az 
egyeztetésnek, a másik az Országgyűlésben, a parlamentben a megvitatása. Ilyen 
értelemben azt tudom mondani, hogy a tárca álláspontja az, hogy mi helyénvalónak 
tartjuk mindazt, ami ebben a kerettörvényben megtalálható, és természetesen majd a 
törvények, amelyek a honvédelemről, a katasztrófavédelemről és egyéb másról szólnak, 
ott kell ezeket a részleteket kimunkálni.  

Nagyon részletesen megnéztük azt is, amit a képviselő asszony mondott, mert 
azért ez rendkívül fontos kérdés volt, hogy nem veszi figyelembe az állampolgári 
jogokat, és hogy alapvetően nem arra épít. Szerintünk pontosan arra épít, csak nem 
ebben a törvényben kell ennek részletes szabályozását megoldani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Mint a 

módosító javaslat benyújtója, és egyszer szólnék akkor hozzá. A javaslatnak alapvetően 
az volt a célja, és ezt el is mondtam az általános vitában, ahol a végén már nem sokan 
maradtunk, és talán a miniszter úr, amikor azt mondja, hogy nagyobb része az itt 
ülőknek ott volt, valószínűleg inkább nem a képviselőkre gondolt, mert elég kevesen 
voltunk az én legnagyobb bánatomra, mert ez egy nagyon fontos törvényjavaslat volt, 
amit meg kell vitatni, hiszen nagyon fontos kötelezettségeket határoz meg a haza 
védelme érdekében, amelyben szerintem nincs közöttünk vita. Viszont abban valóban 
van vita, ahogy ez a törvényjavaslat megszületett és ahogy ez szabályozza ezt a kérdést. 

Én az általános vitában is arról beszéltem, hogy én arra fogok javaslatot tenni, 
és azt a módot találom meg, ha ezt a tárca támogatja, hogy hogyan tudjuk ezt az egész 
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folyamatot máshogyan kezelni, ugyanis ön valóban hétpárti egyeztetésre hívta az 
ellenzéki pártokat, csak már a folyamat végén, miközben ön elmondta, hogy ez a 
kidolgozó munka, és tudjuk, hogy valóban így volt, ez a kidolgozó munka nagyon régóta 
folyt, és nemcsak a honvédelmi tárcánál, hanem a Miniszterelnökségnél is, hiszen 
Kádár Pál volt közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökségen dolgozva vett részt 
ebben a kidolgozó munkában. 

A javaslatom az volt, és nyilván, mivel az országgyűlési törvény ezt nem teszi 
lehetővé, hogy az egész törvényt helyezzük hatályon kívül, ezért, hogy mondjam, csak 
egy részét helyeztem hatályon kívül, vagy helyezném, hogyha támogatnák, hatályon 
kívül, azért, hogy pontról pontra nézzük át azokat a felvetéseket, amelyeket nemcsak 
én, hanem ellenzéki képviselőtársaim mondtak. 

Szerintem abban nincs közöttünk vita, hogy kell hogy legyen egy olyan 
kerettörvény, amely védelmi és biztonsági kérdésekkel foglalkozik az állam 
szervezetrendszerén belül. Szerintem azzal sincs probléma, ha ezzel kapcsolatosan az 
állampolgárokra vonatkozóan világos jogokat és kötelezettségeket állapít meg. De 
mivel ez olyan típusú feladatellátást és olyan típusú kötelezettségkirovást jelent, tehát 
feladatvállalást egyfelől az állami rendszeren belül és kötelezettségkirovást az 
állampolgárok irányába, hogy ezt nem lehet pongyola és pontatlan módon 
megfogalmazni. Márpedig az én kifogásaim egy jelentős része egyébként a pongyola, 
nem pontos és nem világos megfogalmazásra utal. És az engem egyáltalán nem nyugtat 
meg az ilyen kerettörvény kapcsán, hogy az a válasz erre, hogy akkor majd ezeket az 
ágazati törvényekben kezeljük. 

Az első és legfontosabb kifogásom, talán a miniszter úr is emlékszik, hogy egy 
ponton el kell dönteni, hogy Magyarországra vagy a magyar nemzetre hivatkoznak, 
mert a kötelezettségek tekintetében ma is különbség van a magyarországi állandó 
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár és a magyar nemzet tagját képező, 
magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár között, és 
hadkötelezettség az utóbbira nem vonatkozik, és ezen nem történt változtatás. 

Ugyanígy nyilván volt közöttünk vita, és ez hosszú idő óta talán az első, azt 
gondolom, ami igazán inkább szakmai vita volt, semmint politikai, ez köszönhető volt 
annak, lehet, hogy kevesen ültünk a teremben, úgyhogy megvan annak is az előnye. De 
Magyarország fegyveres védelmével kapcsolatosan szintén van némi zavar, nem 
véletlenül vannak szétválasztva a fegyveres és rendvédelmi szervek, direkt 
megkülönböztetve e két szervezetet egymástól. Itt pedig azt látjuk, hogy nyilván az 
együttműködés vagy az alapelvek, a biztonsággal, védelemmel kapcsolatos alapelvek 
érvényre juttatása érdekében a honvédelem, a rendvédelem és a nemzetbiztonságok is 
beletartoznak. 

Ugyan keret, arról beszélt a miniszter úr, hogy ez keret, ennek ellenére maga a 
javaslat rendkívül részletes szabályokat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy a 
gazdasági szervezeteknek egyébként milyen szolgáltatási és egyéb kötelezettségük van. 
Tehát hogyha kerettörvényt alkotunk, akkor leírjuk, hogy kinek milyen feladata lehet, 
amelyet meghatároz majd kétharmados törvény. De az egyik része rendkívül részletes, 
a másik része pedig rendkívül elnagyolt. Én ezért gondoltam azt, hogy mivel ez 
szerintem egy fontos kérdés abból a szempontból, hogy az állampolgárokra 
kötelezettséget fog róni ez a törvény, és nyilván az ágazati törvények, amiről a miniszter 
úr beszélt, azok egy része fog vonatkozni a magyar állampolgárokra is, de a jelentősebb 
része az államrendszeren belül, tehát az államon belül különböző szervezetek 
együttműködésének kidolgozása irányába fog hatni. 

Tehát ezt gondolom, legalábbis ez érződik, erről beszélt a miniszter úr is. 
Nyilvánvalóan a kétharmados többség el fogja dönteni ezt, azt tudom mondani és nincs 
kétségem afelől, hogy ezt a módosító javaslatomat nem fogják támogatni. Csak azt 
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gondolom, és ezt kértem öntől ebben a teremben is és benn, az Országgyűlésben is, 
hogy szükséges az egyeztetés. Nagyon sokszor hallottuk azt, hogy a honvédelem 
nemzeti ügy, a nemzetbe pedig beletartozik mindenki, szerintünk mi is beletartozunk, 
és mi azt nem tekintjük véleménynyilvánításnak, hogy már egy kész törvényjavaslat 
kapcsán hívnak oda bennünket egyeztetni, miniszter úr, nem megbántva önt 
személyesen. Volt már olyan egyeztetés a HM-ben, például az iraki missziót ért 
támadás kapcsán, ahol szerintem egy korrekt tájékoztatást kapott a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság, ugyan bizottsági szintre került, miközben az az én eredeti 
kezdeményezésem volt, de megvolt, és ez volt a lényeg, és szerintem megnyugtató 
válaszokat kaptunk.  

De ezeknél a hétpárti egyeztetéseknél rendszeresen tapasztaltuk korábban, hogy 
arra szolgáltak, hogy legitimálják az önök mondandóját az Országgyűlésben, mondván, 
hogy mert ott voltak az ellenzéki pártok ezen a hétpárti egyeztetésen. Sőt, volt olyan, 
aki megengedte magának, és nem önről beszélek és nem a tárcáról, hogy belehazudta 
a kamerákba, hogy egyébként az ellenzéki pártok azon a hétpárti egyeztetésen 
egyetértettek a kormánypárti képviselőkkel, ami szemenszedett hazugság volt. Egy 
hétpárti egyeztetésnek akkor van értelme, azt gondolom, jelen körülmények között, 
jelen rendszerben, tekintve, hogy hogyan történt az Alaptörvény módosítása a 
rendkívüli jogrendre vonatkozóan, ha a folyamat elejétől kezdve részt veszünk, még ha 
nincs is beleszólásunk, mert azt tudomásul vesszük, hogy önök számára a kétharmad 
azt jelenti, hogy mindent megtehetnek. Szerintem nem, de ez egy másik kérdés, mert 
akinek több szavazata van, annak több felelőssége van és felelőssége van egyébként az 
iránt az egyharmad iránt is, aki nem is igazán egyharmad, hanem kicsit több mint 
egyharmad, sőt az 50 százalékot közelíti. A választási rendszer hozza a kétharmadot, 
de egyébként e mögött a kétharmad mögött nincs ott a társadalom kétharmadának 
támogatása, ez teljesen világos. 

De ezek olyan kérdések, és ez a rendkívül jogrendből következik, melyek 
kötelezettséget telepítenek azokra is, akik soha nem szavaznának a jelenlegi 
kormánypártokra. Ön az első napirendi pontban beszélt arról - vagy talán az ön által 
felterjesztendő parancsnok, de az elnök úr is beszélt róla -, hogy azt szeretnék elérni, 
hogy a Magyar Honvédségnek és általában ennek a világnak az elismertsége, a 
társadalmi presztízse növekedjen. Ha mi kötelezettséget állapítunk meg az 
állampolgárokra, akkor az önökkel egyet nem értő állampolgárokat képviselő 
országgyűlési képviselők bevonása ebbe a folyamatba segíteni fogja ezt a társadalmi 
vitát. Egyébként nem. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy ránk oktrojált, az önök 
elképzelése alapján megírt javaslat, de ezt elmondtam önnek akkor, az általános 
vitában. Most is ezt gondolom, nyilvánvalóan pontosan tudjuk. És nem mondta, hogy 
adjunk be módosító javaslatokat. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy sok esetben 
teljesen felesleges bármilyen módosító javaslatot beadni, az úgyis lesöprésre kerül. Mi 
elmondhatjuk az álláspontunkat, de azt nem veszik figyelembe. 

A rendkívüli jogrenddel kapcsolatos módosítás 2023. július 1-jén lép életbe, 
tehát még csak nem is arról van szó, hogy jövő évben, hanem egy kicsivel később. Azt 
elfogadom, hogy bizonyos kérdésekre kell felkészülési idő, mondjuk, ha olyan védelmi 
tervezési rendszert szeretnének kidolgozni, amely valóban komplex módon tud 
bizonyos kérdéseket kezelni, arra valóban kell, ehhez viszont szerintem nem minden 
esetben kell kétharmados felhatalmazás. Ez a meggyőződésem. Ezzel együtt nyilván 
arra fogom kérni a bizottságot, hogy támogassák és biztos vagyok abban, hogy sem a 
bizottság, sem a kormány, sem a tárca ezeket a javaslatokat nem támogatja, ennek 
ellenére nem adom fel a reményt arra, hogy ezekben a kérdésekben szakmai alapon 
próbáljunk valamilyenfajta egyezségre jutni. Azt nem tekintem szakmai alapnak, hogy 
úgy nyomnak át rajtunk alaptörvény-módosítást, hogy arról ki sem kérik a 
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véleményünket, különösen rendkívüli jogrendre vonatkozóan, ahol teljesen mindegy, 
hogy ki a fideszes meg KDNP-es, meg ki a DK-s. Rendkívüli jogrendben ez irreleváns 
és ezt önök is tudják. Ott akkor egyféle feladat van: védeni a hazát, az emberi életet, a 
vagyont ahogyan és aki csak tudja. Ehhez együttműködő állampolgárokra van szükség. 
Az együttműködés pedig, azt gondolom, úgy kezdődik, hogy az út elején is 
együttműködünk, beszélünk ezekről a kérdésekről. 

Én tudom, hogy erről hosszabb ideje folyik a kidolgozó munka és nyilván nem 
minden esetben a honvédelmi tárca volt az, amely ezekben a kérdésekben csak és 
kizárólag dönthetett, az Alaptörvény módosítását illetően egészen biztosan. De 
eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy egy kormányzati cikluson túlnyúló módosításról 
van szó, amely, ahogy az általános vitában is világossá vált, az ellenzéki pártok, de 
legalábbis a Demokratikus Koalíció támogatását nem bírja. Értem, hogy időhiány miatt 
problémás a folyamat, de, miniszter úr, én éjjel-nappal, hétvégén is, nyáron is 
rendelkezésre állok, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Egyébként pedig köszönöm 
szépen, megfogadtam az ön tanácsát, amit az általános vitában mondott. A tegnapi 
napon Vidoven közigazgatási államtitkár úrnak elküldtem a levelet, úgyhogy nagyon 
várom a válaszát, hogy hátha legalább azokban a kérdésekben előrébb jutunk és együtt 
tudunk működni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő véleményét kérdezem. Illetve 

bocsánat, van-e hozzászólás. (Dr. Vadai Ágnes: Az előterjesztő elmondta!) Nincs. Az 
előterjesztőnek? 

 
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, 

annyi tisztelettel tartozunk egymás felé, hogy röviden válaszoljak. Nem akarok 
részletes vitát nyitni felette, mert nem. Először is köszönöm szépen, hogy megkereste 
az államtitkár urat, és mivel már régóta készülünk erre a dologra, biztos vagyok benne, 
hogy meg is tudjuk oldani, hogy ön az iratokat meg tudja tekinteni, amiket szeretne. 

Tisztelt képviselő asszony, ön nagyon tiszteletteljesen azt mondja, hogy nem 
nekem szól és nem rám vonatkozik. (Dr. Vadai Ágnes: Nem.) Én ezt értem, de én csak 
abból tudok következtetéseket levonni, amit felém közvetítenek. Én már próbáltam 
hétpárti egyeztetést. Az, hogy korábban mi volt, hogy volt, vagy mi van máshol és mi 
nincs, egy előítélet, tehát így nem tudunk előbbre jutni. Elmondtam, hogy az ön 
felvetéseit értem. Ha megnézem, hogy miket mondott, nagyon sok mindenre 
megtalálom a törvényi jogszabályokat. Ha csak azt mondom, hogy ön így fogalmazott, 
hogy nem világos, hogy Magyarország fegyveres védelmének három pillére van és 
akkor ott sorolta. Az Alaptörvény 45. cikke egyértelműen megfogalmazza. Hiba az, 
hogy 2002-ig, amíg közös jogállású törvényünk volt, addig másként fogalmaztunk. 
Tehát meggyőződésem, hogy itt alapvető véleménykülönbségek, nézeteltérések a 
pontos fogalom ismeretén, alapdefinícióján múlnak. Abban egyetértünk, ahogyan ön 
is mondta, hogy az országnak, az ország mindenkori vezetésének, tehát mindenkori 
kormányának, mert erről szól a törvény, a mindenkori kormánynak megvan a maga 
dolga, kötelessége és a hozzá társuló felelőssége. Mindenért, a felkészítésért, a 
képességek megteremtéséért, az állampolgárokért, és hadd ne soroljam.  

Tehát egyformán gondoljuk, de valami miatt mégsem. Értem, hogy miért, de 
nem tudok mit mondani arra a nemzet kérdését is tekintve, hogy e fogalom, 
terminológia alatt ki mire gondol és hogy ítéli meg, Magyarország biztonsága 
természetesen kihat a nemzet egészére. Mi így gondolkodunk. A nemzet egészére. 

Aztán jönnek a különböző fogalmak, az angolból történő fordítás, hogy ki 
hogyan fordítja, nemzeti biztonsági stratégia vagy éppenséggel a nemzeti ellenálló-
képesség kifejlesztése, ahogy a NATO fogalmaz. Tehát ezek nem elvi ellentmondások. 
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Tehát szerintem igenis fontos kérdés az, hogy majd a sarkalatos törvényeknél is 
kitérjünk a részletekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Bizottság! 

Akkor kérdezem azt, hogy ki támogatja Vadai Ágnes képviselő asszony módosító 
indítványát. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Nem támogatta a bizottság, a tárca sem támogatta a módosító javaslatot. 

Miután több módosító javaslatunk nincs, így a részletes vitát lezárom. 
Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Egyetért-e a bizottság azzal, hogy elfogadja 
és a döntésének megfelelően benyújtja a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3.  

Bocsánat, még ezt megelőzően a részletes vitát, a második szakaszt lezárjuk-e, 
kérdezem a tisztelt bizottságot. Szavazzanak! Ki az, aki támogatja a részletes vita 
második szakaszának lezárását? (Szavazás.) 6. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3. Lezárjuk a részletes vitát, és be is fogjuk nyújtani a 
bizottsági jelentésünket. 

Tisztelt Bizottság! Most megkérem a kedves bizottsági tagokat, hogy jöjjenek le 
a földszinti tárgyalótermünkbe, zárt ülés lesz 

 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 18 óra 12 perc 
A bizottság a továbbiakban, 18.18 órától zárt ülésen folytatta munkáját az 

Országház földszint 93. számú tárgyalótermében. Az ott elhangzottakat külön 
jegyzőkönyv tartalmazza.) 

  Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Földi Erika 
 

 


