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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 42 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Üdvözlök mindenkit nagy tisztelettel. A Nemzetbiztonsági bizottság
2020. október 27-ei ülését ezennel megnyitom. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel
köszöntsem helyettes államtitkár asszonyt, főigazgató-helyettes urat, osztályvezető
urat és minden megjelentet.
Ezúton tájékoztatom a megjelenteket, illetve mindazokat, akik figyelemmel
követik az ülésünket, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetben a bizottsági ülések
nyilvánossága úgy biztosítható, hogy ülésünket a sajtó munkatársai a belső televíziós
hálózaton keresztül követhetik figyelemmel. Ez indokolja azt, hogy mai nyilvános
ülésünket ebben a teremben kezdjük el.
Itt van előttem a jelenléti ív, eszerint a bizottság hat tagja személyesen is jelen
van, Halász János alelnök úr pedig Hubay Györgyöt helyettesíti. Így megállapítom,
hogy a parlament Nemzetbiztonsági bizottsága helyettesítéssel együtt 7 fővel
határozatképes.
Az első dolgunk annak rendje és módja szerint az előzetesen kiküldött
napirendről történő szavazás. Ez a napirendi javaslat három napirendi pontot
tartalmaz: 1. a zárszámadásitörvény-javaslat részletes vitája; 2. honvédelmi miniszter
úr éves meghallgatása az országgyűlési törvény alapján; 3. a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása, mindez pedig
a nemzetbiztonsági törvény alapján. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatni
tudja ezt a napirendet. Kérem, szavazzon igennel! (Szavazás.) Hét igen. Megállapítom,
hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet.
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Nézzük akkor az 1. napirendi pontunkat! A most elfogadatott napirendünk
szerint következik tehát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat részletes
vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő
Pénzügyminisztérium képviseletében Tóth Sándor osztályvezető urat, valamint a
Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium képviselőit.
Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti
vizsgálatot, azaz hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer
egységébe. Kérem osztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, pár szóban foglalja össze az
előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon,
osztályvezető úr!
TÓTH SÁNDOR LAJOS osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A 2019. évi
költségvetési zárszámadás megfelel az Alaptörvényben meghatározott eredeti tartalmi
követelményeknek; ezt az Alaptörvény 36. cikkelye fogalmazza meg, ennek megfelel a
beterjesztett törvényjavaslat. Illeszkedik a jogrendszer egységébe, szintén az
Alaptörvény 36. szakasza alapján. Megfelel a nemzetközi jogból, európai uniós jogból
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eredő kötelezettségeknek, ezeket nem sérti; illetve megfelel a jogalkotás szakmai
követelményeinek, ezt az Igazságügyi Minisztérium az egyeztetések során ellenőrizte.
A beszámoló a Ház és a bizottság illetékességébe tartozó költségvetési címekre
vonatkozóan részletesen tartalmazza a beszámoló adatait, és a kellő mélységben és a
titokvédelemnek megfelelően tartalmazza azokat az információkat, amelyek ilyen nyílt
anyagban rendelkezésre kell hogy álljanak. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki
hozzászólni a részletes vita ezen szakaszában. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet.
Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében
foglaltakkal kapcsolatos megállapításainkat a bizottság jelentése tartalmazza, így erről
döntenünk kell. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy a törvényjavaslat
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérem,
szavazzanak! Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Hét igennel egyetértett a bizottság.
A részletes vita ezen szakaszát ezennel lezárom, és áttérünk a második
szakaszra. Tájékoztatom önöket, hogy képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak
be a bizottsághoz, bizottsági saját módosító javaslat benyújtására sem érkezett
kezdeményezés.
Így megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a
részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Ki az, aki
egyetért ezzel? Szavazzon igennel! (Szavazás.) Hét igen, egyhangúlag, köszönöm
szépen.
Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró
jelentést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hét igen, egyhangúlag így döntött a
bizottság.
Köszönöm szépen az előterjesztő és a meghívottak részvételét, a napirendi
pontot ezennel lezárom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, további jó munkát kívánok
önöknek. (Tóth Sándor Lajos és munkatársai távoznak az ülésről.)
A bizottság tagjait tájékoztatom, hogy néhány perc technikai szünet következik.
A következő napirendi pontban honvédelmi miniszter úr fog hozzánk megérkezni;
addig technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Benkő Tibor és munkatársai
megérkeznek az ülésre. - Hubay György megérkezik az ülésre.) Folytatjuk a bizottság
ülését. Kérem, foglaljanak helyet.
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)
Nagy tisztelettel köszöntjük önöket, megkülönböztetett tisztelettel honvédelmi
miniszter urat, államtitkár urakat és főigazgató urat, valamint minden megjelentet. A
napirendünket úgy fogadtuk el az imént, hogy miniszter úr meghallgatását nyílt ülésen
kezdjük el, és amennyiben indokolt a zárt ülés elrendelése az elhangzott kérdések
megválaszolása miatt, úgy azt kérem miniszter úrtól, legyen kedves, ezt jelezze nekünk.
Előzetesen jelzem, hogy amennyiben erre sor kerül, az ülésünket a földszint 93. számú
ülésteremben folytatjuk tovább, valamint a 3. napirendi pontunkat, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat 2020. évi I. féléves tevékenységéről szóló beszámolót is ott
fogjuk majd tárgyalni; ebben a teremben tehát csak nyílt ülésre kerül sor.
Most pedig átadom a szót dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úrnak, hogy
tájékoztassa a bizottságot. Parancsoljon, miniszter úr!
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Dr. Benkő Tibor tájékoztatója
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Úr, Alelnök Úr, tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm önöket és a kamerákon
keresztül a sajtó munkatársait is. Köszönöm a lehetőséget, hogy nyilvános formában
tudom a beszámolómat megkezdeni. A beszámolóm tartalma végig nyilvános, tehát
rögzíthető, követhető, de ha olyan kérdés merül fel, akkor természetesen jelezni fogom
azon szükségletünket, igényünket, hogy áttérjünk akkor zárt keretek közötti további
megbeszélésre. Úgy, ahogy elnök úr is említette, alapvetően két dologra kerül sor a mai
nap folyamán. Jelen bizottsági ülésen a honvédelmi tárca 2019. évi tevékenységéről
kívánok jelentést tenni, majd ezt követően pedig a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót hallgatjuk meg.
Rögtön kezdeném a biztonsági környezetünkkel, amiről azt tudom mondani,
hogy a világot és szűkebb környezetünket, Európát is negatív irányú
biztonságkörnyezeti változások jellemzik, mint azt mindannyian tapasztalhatjuk.
Gondoljunk csak bele az elmúlt időszakban bekövetkezett terrorfenyegetésekre vagy
végrehajtott terrorcselekményekre, de mindenekelőtt azok céljára, kiváltó okaira vagy
az elkövető személyek vallási, ideológiai beállítottságára. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a
megjelenő kihívások, kockázatok és fenyegetések rendkívül gyorsan, széles
spektrumban és élesen képesek változni. Ezeknek az élén azok az instabil és
működésképtelenné vált államok vannak, és ők jelentik a legnagyobb kihívást, mint
például a Közel-Kelet, Ázsia, Afrika különböző térségei. Megítélésünk szerint többek
között ennek tudható be a tömeges illegális migráció is, és számtalan példa azt mutatja,
hogy ezek az események igenis veszélyt jelentenek a nyugati civilizációra.
Magyarország ez ellen 2015 óta rendkívül nagy erőfeszítéssel, de hatékonyan fellép, és
jól kezeli a kialakult helyzetet.
Magyarország és a kormány szándéka az, hogy a problémákat elsősorban ott
kezeljük vagy próbáljuk megoldani, ahol azok keletkeznek. Persze ez nemcsak
Magyarország szándéka; ha nyomon követjük a változásokat a nagyvilágban, akkor
lehet látni, hogy a világ különböző térségeiben különböző országok hasonló módon
gondolkodnak és cselekszenek. Mi Magyarországon, Magyarország határainál és
külföldön egyaránt ezt az irányvonalat képviseljük. Rögtön itt Magyarország határai
kapcsán azt kell mondanom, hogy a jogi határzár 2017. március 28-a óta létezik, és
ettől a perctől kezdve a Magyar Honvédség a határőrizeti feladatait közreműködőként
látja el, és a Belügyminisztérium igényei alapján tevékenykedik a déli határ mentén.
Mint ahogy említettem, 2019-ben ez egy kiemelt feladat volt, és azt kell mondanom,
hogy a 2019. év folyamán mintegy 11 ezer katonánk vett részt ezeknek a
határbiztosítási, -ellenőrzési feladatoknak a végrehajtásában. Talán nem túlzás, ha azt
mondom, hogy ebben a biztonsági környezetben ezek a rendkívül gyors változások azt
mutatják, és nem vagyok ebben egyedül, akik úgy vélekednek, hogy ez az agresszív
fellépés talán egy új világrend kialakulására történő törekvés összetevőit mutatja.
Ugyanakkor a biztonsági környezetünkben szólnunk kell egy új katonai
fenyegetettségről is, gondolok itt a hibrid hadviselés megjelenésére, amely 2014-ben az
ukrán-orosz konfliktus alkalmával a Krím-félsziget elcsatolásával jelent meg. Nagyon
szépen tükrözi ez a hibrid hadviselési forma, hogy különösebben nagyobb katonai erők
alkalmazása nélkül is meg lehet bénítani egy államvezetést, meg lehet bénítani sok-sok
mindent egy adott országban, ezért kiemelt figyelmet kell erre fordítani, s ezen belül
pedig a kibertérben folyó műveletek kérdését szeretném hangsúlyozni.
Ha biztonságpolitikai tekintetben vizsgáljuk az országot és környezetünket,
akkor azt kell mondani, hogy a NATO biztonság- és védelempolitikai elemzései alapján,
ezzel teljes összhangban mi is két fenyegetettségi irányt különböztetünk meg. A NATO
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azt mondja, hogy létezik egy keleti fenyegetettség, ez nem más, mint az orosz
fenyegetettség, és nyilván azok a szomszédos országok járnak ebben élen, amelyek
határosak Oroszországgal, tehát Lengyelország, a balti államok, Románia. Mi ezekkel
az országokkal és a NATO-val is mint a NATO szövetséges tagja teljes mértékben
azonosulunk, és segítjük is az ebben való védelmi tevékenységet. Lehet példaként
felsorolni, hogy Litvániában, Észtországban vettünk és veszünk részt olyan szervezeti
elemekkel vagy személyekkel, katonákkal, akik ennek a térségnek a biztonságát
kívánják garantálni, megoldani; vagy a balti légtérben végrehajtott Baltic Air Policing,
tehát a légtérrendészeti feladatokat említhetem. Ugyanakkor a NATO-val teljes
mértékben összhangban, Magyarország is úgy gondolkodik, hogy Oroszországgal
szemben alkalmazva az elrettentés metodikáját, a párbeszédet is tovább kell folytatni.
Tehát ez a kettős megközelítés rendkívül fontos számunkra és a NATO számára
egyaránt.
Ugyanakkor a NATO azt is mondja, hogy létezik egy déli fenyegetettség is a keleti
mellett, ez pedig egy komplex kihívást jelent a NATO-tagállamok számára, és
mindenekelőtt Magyarország számára, hiszen Magyarország számára a déli
fenyegetettség az, ami prioritást kell hogy élvezzen. Itt elsősorban azt kell
hangsúlyoznom, hogy ez a NATO Déli Regionális Központhoz való csatlakozásunk is
nagymértékben azt bizonyítja, hogy a déli irányban elkötelezettek vagyunk, hiszen
számunkra rendkívül fontos a Nyugat-Balkán biztonsága. Így ha a NATO-nak ezt a két
veszélyeztetettségi irányát nézzük, akkor láthatjuk, hogy a keleti és a déli fenyegetettség
metszéspontjában azért ott található Közép-Európa, Magyarországgal a központjában,
és bizony nekünk erre is oda kell figyelni. Tehát mindamellett, hogy a keleti
fenyegetettségnél támogatjuk azokat az országokat, amelyek érintettek lehetnek, a déli
fenyegetettségre pedig kiemelt figyelmet fordítunk, és tulajdonképpen majd a
későbbiekben szólok a balti államokon túl a déli fenyegetettségnél a Nyugat-Balkánon
való részvételünkre is. De mi úgy gondoltuk, és ezért hirdettük meg a közép-európai
békét és biztonságot szolgáló Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság
NATO-komponensének a felállítását itt, Magyarországon. Ez a Közép-európai
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság Székesfehérváron települ; a NATO ezt a
kezdeményezést
részünkről
befogadta,
így
a
NATO
parancsnoki
struktúrarendszerében ez megjelenik. A szomszédos országok közül Szlovákiát,
Horvátországot és Szlovéniát szólítottuk meg. Az alapító tagok között Horvátország
csatlakozott egyelőre ehhez a kezdeményezéshez, és tulajdonképpen megkezdtük
ennek a NATO parancsnoki struktúrába tartozó Közép-európai Többnemzeti
Hadosztály-parancsnokságnak a létrehozását. 2020. december 31-éig, tehát ez év
végéig kell a NATO kezdeti műveleti képességét ennek a parancsnokságnak elérnie, a
teljes műveleti képességet pedig 2022. december 31-éig.
Ugyanakkor mi úgy látjuk, hogy e térség békéjének, biztonságának,
stabilitásának a megteremtése és fenntartása érdekében nemcsak egy Közép-európai
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságra, hanem egy különleges műveletierőkomponens vezető elemére is szükség van. Talán fogalmazhatunk úgy, hogy 2019 egyik
legsikeresebb többnemzeti együttműködését jelentette ennek a Regionális Különleges
Műveleti Komponens-parancsnokságnak a megteremtése, ehhez több ország is
csatlakozott. Azt kell itt mondanom, hogy a nemzeti készenlétet ez év december 31-éig,
a NATO kezdeti műveleti képességet 2021. december 31-éig, a NATO teljes műveleti
képességet pedig 2024. december 31-éig kell hogy elérje ez a szervezeti elem. Ez a
szervezeti elem pedig Szolnokon települ és kezdte meg működését.
Ennyit kívántam a biztonsági környezetről, a biztonsági helyzetről szólni, és
mindazokról a tevékenységekről, amelyeket Magyarország és a Magyar Honvédség
annak érdekében tesz, hogy valóban a térség stabilitását tudjuk szolgálni.
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A másik ilyen fontos kérdés, amely szintén ehhez kapcsolódik, az a honvédelmi
és haderőfejlesztési program, amelyről szerintem sokat hallhatnak a magyar polgárok
és mindazok, akik érdeklődnek e téma iránt. Ez a program 2017-ben indult el, és a
„Zrínyi 2020-2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program elnevezést viseli.
Ugyanakkor a honvédségnél, a katonaságnál az egy teljesen természetes dolog, hogy a
tervezés is egy permanens folyamatként van jelen, tehát amit 2017-ben megterveztünk
és elindítottunk, folyamatosan bővül, alkalmazkodik az újabbnál újabb vagy az újabban
megjelenő kihívásokhoz. Ezért a 2026-os elnevezést nem nagyon szoktuk most már
használni, hiszen a jövőre nézve immár 2030-2032-es kitekintéssel végezzük
tervezőmunkánkat.
Ez a honvédelmi és haderőfejlesztési program alapvetően két fő területre
koncentrálható. Az egyik a honvédelmi ága, amely tulajdonképpen magáról a katonáról
szól, a katonáról és a katonát körülvevő minden olyan tényezőről, amely a katona
munkáját, feladatát, szolgálatát, életét meghatározza. Így többek között a katonai
életpályáról, annak minden összetevőjéről, az oktatásról, a képzésről, a felkészítésről;
szól a társadalmi kapcsolatokról, a társadalmi kapcsolatokon túl szól a hazafias
honvédelmi nevelésről, amelyet elindítottunk, és 2019-ben is már nagyon szép
eredményekkel, napjainkban pedig ott tartunk, hogy már 67 középiskola kapcsolódott,
csatlakozott ehhez a programhoz, ahol a honvédelmi ismeretek, a honvédelmi nevelés,
a honvédelmi oktatás történik. Ebből is kiemelt helyen szerepel az úgynevezett
kadétprogram, amelynek három lépcsőfoka van. Az egyik az általános honvédelmi
ismeretek oktatása a középiskolákban; ennek a második szintje a szakképző
intézményekre, szakképző centrumokra és technikumokra vonatkozó kadétképzés; a
harmadik szinten pedig a honvéd középiskola és kollégium áll, amelyből jelenleg egy
van az országban, de az elkövetkezendő tíz évben nyolc-tíz ilyen középiskolát kívánunk
létrehozni. Ez a program szól a Honvédelmi Sportszövetséggel való együttműködésről,
szól az önkéntes tartalékos katonai szolgálatokról, és ahogy említettem, minden olyan
feladatról, amely a katona munkáját, feladatát, szolgálatát hivatott kezelni.
A program másik ága a haderőfejlesztés. A haderőfejlesztést, úgy gondolom,
nagyon nem kell részletezni a bizottság előtt, hiszen oly sokat beszéltünk már arról,
hogy ez a Magyar Honvédség a térség egyik meghatározó ereje kell hogy legyen, ehhez
pedig a technikai eszközeit is le kell cserélni, többek között azért, hogy tudjuk
garantálni és biztosítani a közép-európai országok békéjét, biztonságát, stabilitását.
Ugyanakkor a honvédelmi szférában, a katonaságnál, honvédségnél található eszközök
jelentős száma még mindig a keleti technikára, tehát az orosz technikára épül, 35-40
éves technikai eszközökkel rendelkeztünk, ezeknek a cseréjét pedig végre kell
hajtanunk. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a technikai fejlesztés a honvédelmi és
haderőfejlesztési programban pontosan megtervezett, elkészített tervek és
elgondolások alapján történik, természetesen megfelelő anyagi támogatás mellett.
A haderőfejlesztési program főbb eredményeiről, amennyiben a bizottság igényt
tart rá, kivonatosan néhány dolgot elmondanék, hogy hol tartunk. Mindenekelőtt
2019-ben megérkezett az első 4 darab H145M könnyű, többcélú helikopter; ezek
vadonatúj, Airbus helikopterek. Jelenleg már 11 darab van belőle az országban, és
ebben az évben még további 5 helikoptert várunk. Tehát az év végéig Magyarországon
kell hogy legyen a megrendelt, megvásárolt 20 darab helikopterből 16 darab.
2019-ben megtörtént a további 4 darab Mi-24-es harci helikopter felújítása,
korszerűsítése, modernizálása. Ezek az eszközök új navigációs rendszerekkel és
éjjellátó képességekkel kerültek felszerelésre, így tulajdonképpen 8 darab Mi-24-es
harci helikopter áll rendelkezésünkre.
Amikor 2018-ban megjelentek az első A319-es Airbus szállító repülőgépek,
akkor jeleztük, hogy ezeket a repülőgépeket csapatszállítási feladatok mellett
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légimentési, kimenekítési feladatokra is fel kívánjuk használni, vagyis olyan
felszereléssel, berendezéssel kívánjuk ellátni, ami lehetővé teszi műveleti területről
vagy annak körzetéből történő súlyos sérültek kimenekítését. Mindkét Airbus szállító
repülőgépünk kialakítása, átalakítása megtörtént, tehát innentől kezdve már nemcsak
csapatszállítási feladatokat tudunk vele végrehajtani, hanem sérült katonáknak vagy
éppenséggel balesetet szenvedett magyar állampolgároknak is a kiszállítását
biztonságos területre. Ez a képesség egy intenzív és három súlyos sérült szállítását,
fekvő elhelyezését teszi lehetővé. A további célunk az, hogy további ilyen légimentési
feladatra alkalmas berendezéseket vásárolunk.
Amikor kimentünk a Baltic Air Policing feladat végrehajtására - említettem,
hogy a balti államokat is segítjük, támogatjuk -, akkor vásároltunk karbantartó mobil
hangárokat a kiérkező Gripeneknek is; valamint szeretném kiemelni azt, hogy a hazai
fegyvergyártásnál 2019-ben több mint 14 ezer darab kézifegyvert adtunk át
katonáinknak, ami már a kiskunfélegyházi üzemben került összeszerelésre.
Vásároltunk vállról indítható páncéltörő rendszereket, a Carl-Gustafot, közúti
személygépjárműveket minden katonai szervezethez - ez 219 darab volt -, terepjáró
gépjárműveket, különböző felépítményű terepjáró tehergépkocsikat; szimulátorokat az
elektronikus hadviselés gyakorlásához; és számtalan olyan dolgot, amely a
képességfejlesztésben e honvédelmi és haderőfejlesztési programban korábban már
rögzítésre került, többek között négy olyan Role 1 egészségügyi készletet, amelyet
láthattak most a pandémiás helyzetnél is egyik-másik kórháznál telepítve.
Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt, hogy a tüzérképesség korszerűsítése
érdekében egyrészt a terveinkben szerepel az önjáró lövegek megvásárlása, ennek
előkészületei megtörténtek, 2023-ra várhatóak majd az első eszközök. Ugyanakkor
már sikerült beszerezni azokat a nagytávolságú hőkamerás, lézeres felderítő
műszereket, amelyek ehhez a rendszerhez tartoznak.
Végezetül, 2019-ben került előkészítésre a gyalogsági harci járművek
beszerzésének és gyártásának koncepciója, amelyet nem is olyan rég hallhattak, hogy
Zalaegerszeg mellett települ, létesül majd ez az úgynevezett Lynx harcjárműcsalád
gyártására alkalmas képesség, és tulajdonképpen ezekkel a típusú eszközökkel
kívánjuk a jelenlegi páncélozott szállítóeszközeinket lecserélni.
További képességfejlesztési programok ütemterv szerint haladnak, és minden
eddigi esemény, történés azt mutatja, hogy tovább tudunk haladni, tervszerűen tudjuk
végrehajtani az előttünk álló honvédelmi és haderőfejlesztési programnak a további
folytatását.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ennyiben kívántam beszámolni a bizottság
tagjainak. Természetesen amennyiben kérdéseik vannak, nagyon szívesen állok
rendelkezésükre. Köszönöm a figyelmüket.
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e
valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.
(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!
Kérdések, hozzászólások
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Miniszter Úr! Köszönjük szépen a részletes beszámolóját. Szeretnék három kérdést
föltenni önnek. Kettő olyan témáról szól, amely a hazánk előtt álló kihívásokat érinti, a
két legfontosabb ezek közül talán az illegális migráció, a másik pedig a pandémia.
Érintette miniszter úr az illegális migrációval kapcsolatos helyzetet,
körülményeket, az igen jól bevált fizikai, illetve a jogi határzárat, amiről külön is
említést tett. Ha megengedi, szeretnék részleteket is hallani, hogy hogyan vesz részt a
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Magyar Honvédség az illegális migráció megfékezését célzó határőrizeti feladatokban.
Személyesen is volt alkalmunk megtapasztalni ezt, hogy igen komoly erőkkel vonulnak
föl, és teszik a dolgukat, védik a hazát, megtesznek mindent, amit lehet. De nyilván a
bizottságban érdekes lenne a számunkra, hogy ezt milyen létszámmal, milyen
eszközökkel, milyen eszközrendszerrel teszik, ezeket hogyan hangolják össze, az
együttműködés milyen a rendőrséggel; a tapasztalatunk alapján harmonikus, de talán
egy ilyen éves beszámolóban ezek érdekesek lennének. Tisztelettel köszönöm, ha erre
miniszter úr válaszol, akár itt, akár a zárt ülés keretében, ha úgy ítéli meg,
természetesen.
A járvány elleni védekezés kapcsán is érdekes, érdemes lenne részleteket hallani,
hiszen nagyon fontos feladatot látnak el véleményem szerint, és nagyon fontos az a
magyar társadalom számára, hogy a Magyar Honvédség ezen a területen is segít, mert
itt a baj a nyakunkon. Arra lennék kíváncsi, hogy a fertőtlenítések során konkrétan
milyen feladatokat láttak el, hogyan látja, mire van még szükség, mennyire állnak
készen ezen feladat további ellátására is.
A harmadik kérdésem a haderőfejlesztéssel kapcsolatos. Beszélt miniszter úr
erről a témáról is, hiszen nagyon-nagyon fontos, haladunk, tervezetten, lépésről
lépésre előre, az eszközbeszerzések is haladnak. Volt itt egy eszközbeszerzés, amiről
sokat cikkeztek, de nagyon fontos is, amely a légvédelmi rakétarendszer-beszerzésről
szólt. Miniszter úr és az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete írt alá
egy megállapodást erről a beszerzésről, és ahogy ez ilyenkor szokott lenni, ennek van
egy engedélyezési folyamata az Egyesült Államokban, az elindult, ott tárgyaltak róla.
Én arra lennék kíváncsi, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa által jóváhagyott
tranzakció ezen légvédelmi rakétarendszert illetően miben különbözik attól az
alapmegállapodástól, amit önök nagykövet úrral aláírtak. Gondolom, ezt csak zárt ülés
keretében tudjuk meghallgatni, de ahogy az újságcikkek erről írtak, ez egy előrelépés
az ottani engedélyezés során is, de ennek a részleteire itt vagy zárt ülésen kíváncsi
lennék. Nagyon szépen köszönöm előre is a válaszait.
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nekem lenne két kérdésem,
illetve két téma köré csoportosulnak a kérdéseim.
Az első az orosz fenyegetettséget illeti. Néhány nappal ezelőtt bejárta a
nemzetközi sajtót az a hír, hogy az orosz védelmi minisztérium Szerbiában fog irodát
nyitni. Az a kérdésem miniszter úrhoz, hogy az ön meglátása szerint Magyarország
orosz fenyegetettségét növeli-e ez az orosz lépés, ami nyilvánvalóan arra utal, hogy
igyekeznek kompenzálni a nyugat-balkáni térségben történő visszaszorulásukat az
oroszok. Illetve szintén ehhez a témához kapcsolódó kérdés, van-e információja arról
miniszter úrnak, hogy ebben a régióban, ebben a térségben fognak-e még újabb irodát
nyitni. Ez az egyik.
A másik kérdéskör pedig szintén a haderőfejlesztéshez kapcsolódik. 2020
júliusában Juhász államtitkár úr Gyulán úgy nyilatkozott, hogy a Zrínyi 2026-nak az
egyik mérföldköve az Airbusnak az a gyulai helikopter-alkatrész gyártásával foglalkozó
üzeme, amely az államtitkár prognózisa szerint 2022-ben fogja elindítani a termelést.
Az a kérdésem miniszter úrhoz a gyulai beruházással kapcsolatban, van-e információja
arról, hogy hogyan áll most a beruházás előkészítése, illetve el tud-e valóban indulni a
jelen információk szerint ebben a gazdasági helyzetben 2022-ben a gyulai gyártás. Vane megállapodás az Airbusszal azzal kapcsolatban, hogy ebben a gyárban elsőbbséget
fognak élvezni munkaerő-felvételkor a magyar munkavállalók? Illetve szintén ehhez a
beruházáshoz kapcsolódó kérdés, hogy információi szerint van-e összefüggés a Békés
Megyei Kormányhivatalnak kiadott különleges jogkör, illetve ezen beruházás között,
mármint olyan különleges jogkörről beszélek, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
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egészen rendhagyó módon a túlmunka-szabályozással kapcsolatban saját
jogosítványokkal rendelkezik.
Köszönöm szépen, ezek lennének a kérdéseim. Parancsoljon, miniszter úr!
Dr. Benkő Tibor reflexiói
DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Alelnök úrnak
három kérdése van, megkezdem rá a válaszok megadását.
Igen, kiemeltem a biztonsági környezetünkben azt, hogy az illegális migráció
megítélésünk szerint rendkívül veszélyes és a nyugati civilizáció további alakulására
rendkívül nagy hatást jelenthet. Mindenekelőtt éppen ezért a határvédelmi feladatok
ellátása - és nagyon fontos, hogy itt most a határvédelmi -, ahogy említettem, 2017 óta
a rendőrség, a Belügyminisztérium igényei szerint alakul, és a katonák elsősorban
járőrözési feladatot látnak el, készenléti szolgálatot, és olyan technikai eszközökkel
segítik a biztonsági határzár őrzését, ami garantálja azt, amit nap mint nap hallunk,
hogy megint hány határsértő próbálkozott, megint hányan érkeztek volna
Magyarországra, hányat fogtak el, a katonák minden esetben a rendőrséget értesítik,
vagyis a kint lévő rendőr kollégákat. Úgy néz ki ez a rendszer, hogyha valamit
érzékelnek, tapasztalnak, vagy éppenséggel feltartóztatják a határon illegálisan átlépni
szándékozókat, és a rendőrök a helyszínre kiérkezve pedig gondoskodnak a további
feladatok ellátásáról. Ez a határvédelmi feladat.
Alelnök úr említette a pandémiás helyzetet: akkor is végeztük a határvédelmi
feladatokat, de kiegészítettük egy határzárási feladattal. Amikor az operatív törzs azzal
a javaslattal élt a kormány felé, hogy le kell zárni a határokat, akkor lehetett látni, hogy
a katonák megjelentek, nemcsak a határátkelőhelyeken, hanem azokon a helyeken is,
ahol bár nincs határátkelő-forgalom, de az átjárás biztosított, ezeket tulajdonképpen a
katonák hermetikusan zárták, és a határvédelmi feladatokon túl ezekben a határzárási
feladatokban is részt vettek. Természetesen elsősorban a pandémiás helyzet miatt, de
elkülöníteni nagyon nem lehet a határvédelmi, határbiztosítási, határzárási
feladatokat, de a katonáink az úgynevezett humanitárius folyosón, humanitárius
korridoron is a rendőrökkel együtt végezték az ellenőrzéseket, és gondoskodtak arról,
hogy ez a pandémiás helyzetben is zökkenőmentesen működjön.
Ahogy említettem, 2019-ben mintegy 11 ezer katona vett részt ebben a
feladatban. Nyilván, amikor a pandémiás helyzet megkövetelte, akkor még bővítettük
a létszámot, mert szükség volt rá, hiszen a rendőrségnek is és a rendőr kollégáknak is
egyre több feladatuk volt az országban a pandémiás helyzettel kapcsolatosan elrendelt
intézkedések ellenőrzésével, a betartásának foganatosításával.
Amit ön még kérdezett, a Magyar Honvédség akkor is úgy tervezett, 2019-ben is
és most is, hogy amennyiben szükséges, most is több ezer fővel tudjuk megnövelni a
határbiztosítási, határzárási és egyéb más feladatokban való részvételt. Tehát vannak
erők, vannak eszközök, mind humán, mind technikai vonatkozásban.
A pandémiás helyzetet is kérdezte, egy részéről már beszéltem. A másik része
pedig az, hogy amikor az operatív törzs és javaslata alapján a kormány úgy döntött,
hogy különböző akciócsoportokat hoz létre, akkor a Magyar Honvédség bevonásra
került egyrészt a kórházparancsnoki rendszerbe, és a 108-109 kórház közül 51
kórháznál katona látta el ezt a kórházparancsnoki feladatot. Ugyanakkor a
létfontosságú üzemekhez is katonákat küldtünk ki; két katona és egy BM-alkalmazott,
általában háromfős team, kis csoport végezte ezeket a feladatokat. A fertőtlenítések
végrehajtása pedig, amit napjainkban is lehet hallani, most az őszi szünetben 59
intézménynek, óvodának, iskolának a fertőtlenítését végzik katonáink, és amennyiben
a helyzet úgy kívánja, akkor nemcsak az őszi szünetben, hanem a továbbiakban is
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rendelkezésére állunk az országnak, hiszen a járvány első ciklusában több mint száz
helyen végeztek a katonák fertőtlenítést.
A haderőfejlesztés. Igen, emlékszem rá, gyakran érik vádak a honvédelmi tárcát
olyan tekintetben - és nyilván, ami tudok, elmondok még nyilvános ülésen -, hiszen
amikor megjelent az, hogy a Magyar Honvédség hány száz milliárd forintért kíván
rakétákat vásárolni az Amerikai Egyesült Államoktól, hát, én nagyon bízom benne,
hogy ez csak félreértésből és az angol nyelvű anyag téves fordításából adódik, hiszen ez
a Defense News katonai hírekkel foglalkozó hírportálon jelent meg, de most a
valóságban lehet látni, hogy köszönőviszonyban nincs azzal, amit akkor a különböző
sajtóorgánumok hoztak, és kérdésként is megjelent az én asztalomon. Konkrét példát
mondok. Én az amerikai nagykövettel egy szándéknyilatkozatot írtam alá, majd azt
követően a Magyar Honvédség parancsnoka, aki alkalmazója, felhasználója ezeknek a
rakétáknak, ő írt alá konkrét szerződést. És nem titok tulajdonképpen, ez első
lépcsőben 120 darab rakéta beszerzéséről szól, amelyet, ha igényünk lesz rá, akkor
további 60 darab rakétával lehet kipótolni. Tehát a Kongresszus megadta ezt a
felhatalmazást. A megjelent álhírekben jóval nagyobb mennyiségű rakétákról írtak,
holott a Kongresszus - tehát itt van a félreértésre az ok - egy felhatalmazást adott a
cégnek, hogy exportálhat, milyen mértékben, hány darabot. De ez nem mind
Magyarországhoz tartozó vásárlást jelent. Tehát itt a nem kellő hozzáértés okozta a
félreértést. A konkrét szerződés arról szól, amit én most itt elmondtam: tehát 120 plusz
60 darab rakéta vásárlásáról.
Elnök úr kérdésére: orosz fenyegetettség, Oroszország Szerbiában irodát nyit.
Nincs ebben semmi, mondjam úgy, hogy érdekesség, ez egy teljesen természetes dolog,
hiszen Oroszország a saját régi képességét kívánja minél hatékonyabban, minél
eredményesebben biztosítani. Ahogy említettem, Oroszországgal szemben van egy
elrettentéspolitikája a NATO-nak, de ugyanakkor a tárgyalás is ott kell hogy legyen,
tehát keresni a megoldást, hogy a konfliktusokat el tudjuk kerülni.
Oroszországnak természetesen érdeke, hogy Szerbiát ne engedje az euroatlanti
csatlakozás irányába, hanem ő adja meg azokat a lehetőségeket, támogatásokat, amire
szüksége van Szerbiának. Ezért mondom én mindig azt, hogy nekünk Szerbiával olyan
politikát kell folytatni, legyen ez gazdasági, legyen mindenféle együttműködési, így
katonai együttműködési politika is, mert van katonai együttműködésünk Szerbiával,
ami lehetőséget biztosít Szerbiának arra, hogy érezze, nem csak egyirányú mozgástere
van. Az egyirányú mozgástér azt jelenti, hogy ha tehát mi elzárkózunk Szerbiától, ha mi
nem segítünk neki abban, hogy valóban tudjon az Európai Unióhoz csatlakozni, hogy
arra fel tudjon készülni - a NATO-hoz nem fog csatlakozni jó egyhamar, az biztos, de
az Európai Unióhoz való csatlakozásra -, akkor Szerbiának nem marad más lehetősége,
csakis Oroszország. Ez annyira egyértelmű és világos, hogy ezt mindenki látja és
mindenki tudja. Tehát számunkra éppen ezért nagyon fontos az, hogy kísérjük
figyelemmel. Minket nem lepett meg ez a dolog, hogy ott irodát nyitnak, az sem, hogy
fogják működtetni; azt is tudjuk, hogy lesz további együttműködés, és a védelmi
képességét Oroszországgal is fogja erősíteni, meg fogja nyugati eszközökkel, nyugati
technikákkal is fejleszteni. Tehát Szerbiával jószomszédsági viszonyban élve arra kell
törekednünk, hogy tőlünk mindenféle erkölcsi támogatást és olyan támogatást is
megkapjon, hogy biztonságban érezhesse magát.
Az, hogy fog-e még máshol irodát nyitni a környéken Oroszország, hát, ezt
nagyon nehéz megítélni - nyilván szeretne más területen is együttműködést kialakítani.
Hiszen ez az iroda is, amelyet Szerbiában nyit, ez a haditechnikai együttműködést
segíteni fogja. Ez segíteni fogja, az a cél. De ugyanakkor, ha megnézzük a térképet, nem
nagyon van olyan ország a térségünkben, amellyel ő ilyenféle együttműködési
megállapodást tudna kötni. Viszont nem mindegy, hogy Szerbiával meddig tud eljutni.
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Beszéltem a Nyugat-Balkán stabilitásáról. Azért a szerb hatást, mondjam úgy, az a
történelmi múlt, ami a Nyugat-Balkánon meghatározza ezt az instabilitást, nem
mindegy, hogy a jövőre nézve ezt az instabilitást hogyan tudjuk csökkenteni, és ebben
rendkívül nagy szerepe van Szerbiának.
A gyulai helikopterforgóalkatrész-gyártás. Amikor a Magyar Honvédség
haditechnikai fejlesztését végezzük, akkor én mindig azt mondom, az eljárásrend a
következő. Vannak kihívások, kockázatok, fenyegetések, amelyek ott vannak előttünk
és a katonák előtt is. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat elvégzi ezeknek az
értékelését, felmérését, kutatását, értékelemzéseket hajt végre, és a katonák
megmondják, hogy ezeket a feladatokat ilyen és olyan képességekkel lehet kezelni.
Tehát a katona megállapítja a szükséges képességeket, majd megkezdődik a
piackutatás, a felmérés, és különböző érdekek érvényesítése mellett jön létre egy
üzletkötés. Ilyen az Airbus forgóalkatrész-gyártó üzem is. Tehát amikor az érintettek…
- és ezt nem a honvédelmi tárca végzi. Tehát bár nekünk kitűzött célunk, hogy legyen
korszerű, modern hadiiparunk, de a hadiipar létesítése, létrehozása, az, hogy azok a
cégek, azok az ágazatok mikor jönnek létre, hogyan jönnek létre, nem a mi tárcánk
feladata. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy igen, tudomásom szerint előrehaladott
állapotban vannak az érintettek a gyulai helikopterforgóalkatrész-gyártás feltételeinek
megteremtésében. Itt közben segít nekem közigazgatási államtitkár úr, és mondja,
hogy a vegyesvállalat Airbus Helicopters Hungary Kft. néven fog működni - tehát ez is
mutatja, hogy nem a tárca feladatköréhez tartozik -, és az európai repülőgépgyártó
helikoptereinek sárkányszerkezetéhez és dinamikus rendszerelemeihez fog
alkatrészeket gyártani. A magyar állam 30 százalékos részesedéssel bír ebben a
társaságban. Erre tehát én nem tudok konkrétabb választ adni, csak azt, hogy
tudomásom szerint igen, úgy, ahogy a megállapodás megtörtént, ez az úgynevezett
Airbus repülőeszköz-forgóalkatrész és egyéb más alkatrészek gyártását fogja
eredményezni.
A kormányhivatallal kapcsolatosan: nem hiszem, hogy ez a tárcánkra
vonatkozna, a különleges jogrend tekintetében sem a tárcára vonatkozó kérdés. De
hogy munkaidő- és egyéb más kezelést ki hogyan, miként hajt végre, meggyőződésem,
hogy mindenki az érvényben lévő jogszabályok szerint jár el.
Egy dolgot szeretnék mondani, bár a kérdések között nem szerepelt, de ön, elnök
úr, kérdezte ezt a túlmunkát, túlszolgálatot és egyéb más dolgot. Kicsit
elgondolkodtatónak tartom azt, hogy amikor a veszélyhelyzet kihirdetésre került
Magyarországon, voltak képviselő hölgyek és urak, akik azt mondták, hogy a katonáktól
megvontuk a túlmunkát. Akik ezt mondják, nincsenek tisztában azzal, csak gondoljunk
már bele: ha a katonát egy különleges jogrendben alkalmazzuk az ország védelme
érdekében vagy bármilyen más feladatra, azt túlmunkában kell neki elvégezni? Tehát
ha háborúba kell menni, akkor minden percért túlmunkát fogunk felszámolni? Ugye,
ezt senki nem gondolja komolyan?! Ez felesleges hergelése az embereknek. Nincs ilyen!
Különleges jogrendben más eljárásrendek, más szabályok vannak! És nem ugyanaz,
mint egy normál békehelyzetben.
Úgyhogy még egyszer mondom, ez nem a mi kompetenciánk, én csak szerettem
volna ezt átvetíteni a katonai oldalra, hogy más körülmények, más rendszerek, más
szabályok érvényesek a honvédségnél a különleges jogrendi alkalmazásra. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Amennyiben nincs több kérdés, akkor
ezt a napirendi pontot lezárom. Miniszter úrnak nagyon szépen köszönjük a
tájékoztatást.
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A nyílt ülés berekesztése
A bizottság zárt ülésen folytatja a munkáját. Megkérem miniszter urat,
képviselőtársaimat és minden megjelentet, akinek van jogosultsága az ülés további
szakaszában való részvételre, hogy fáradjunk le együtt a 93. terembe. Köszönöm szépen
a figyelmet.
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)

Stummer János
a bizottság elnöke
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