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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 07 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. Ezennel a Nemzetbiztonsági 
bizottság 2021. október 14-ei ülését megnyitom. 

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
urat, főigazgató urat, valamint minden megjelentet. 

A jelenléti ív tanúsága szerint a Nemzetbiztonsági bizottság hét tagja közül öten 
jelen vagyunk ezen az ülésen, és egy helyettesítésre kerül sor: Móring 
képviselőtársunkat Lezsák elnök úr fogja helyettesíteni az ülésen. Úgyhogy 
megállapítom, hogy a bizottság hat szavazati joggal határozatképes.  

Most az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról kell hogy határozzunk. A 
napirendi javaslat hat napirendi pontot tartalmaz: 1. a honvédelmi miniszter úr éves 
meghallgatása; 2. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2020. évi és 2021. I. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóinak megtárgyalása; 3. és 4. panaszügyek; 
5. közbeszerzési mentesítési kérelmek megtárgyalása; 6. egyebek. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezzel a napirendi előterjesztéssel egyetért. Aki igen, az 
szavazzon igennel! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadva a napirend. 

Ahogy ilyenkor lenni szokott, miniszter úr meghallgatását nyílt üléssel kezdjük, 
és amennyiben indokoltnak látja bárki az ülésteremben helyet foglalók közül a zárt ülés 
elrendelését, azt legyen kedves jelezze nekem, és szavazásra bocsátom akkor a kérdést, 
illetve a javaslatot ügyrendben. Amennyiben ilyenre nem kerül sor ez alatt az 
1. napirendi pont alatt, akkor előzetesen jelzem, hogy a napirendi pont után az ülést a 
földszint 15. számú ülésteremben fogjuk folytatni, és a következő öt napirendi pontot 
is ott fogja tárgyalni a bizottság a minősített adatokat tartalmazó előterjesztések 
megtárgyalása végett.  

A napirend egészét nézve tehát arra teszek javaslatot a bizottságnak, hogy a 2., 
3., 4., 5. és 6. napirendi pontokat a minősített adatokra tekintettel zárt ülésen 
tárgyaljuk meg. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kérem, az szavazzon igennel! 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadva a bizottság által. 

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter meghallgatása 

Az elfogadott napirendünk szerint így a miniszter úr éves meghallgatása 
következik az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a alapján. Ezúton jelzem 
képviselőtársaimnak, hogy a miniszter úr egy szemléltetőeszközzel, illetve diasorral 
készült, és a házszabály értelmében úgy járja, hogy erről döntsünk.  

Kérem, egy bólintással hagyják jóvá ezt a lehetőséget! (Szavazás.) Úgy látom, ez 
mindenki részéről rendben van. 

Úgyhogy köszöntöm ismételten miniszter urat és főigazgató urat. A miniszter 
úrnak át is adom a szót, hogy tartsa meg a bizottsághoz szóló tájékoztatóját. Miniszter 
úr, parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Benkő Tibor tájékoztatója 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt nagy 
tisztelettel köszöntöm önöket, és köszönöm a lehetőséget, hogy hozzájárultak ahhoz, 
hogy szemléltető módon beszéljek azokról a dolgokról, amelyek a Magyar 
Honvédséget, a tárcát érintették az elmúlt időszakban. 



6 

A tárca, a Honvédelmi Minisztérium minden tekintetben eleget tesz azoknak a 
törvényi feltételeknek, előírásoknak, amelyek a tájékoztatást foglalják magukba. Éppen 
ezért a tájékoztatás részében is az Országgyűlés részére minden évben, így a 2019. évről 
is, a 2020. évről is megtettük írásbeli jelentésünket. 

Amiről én most szeretnék beszélni, az mindenekelőtt arról szól, hogy elég 
mozgalmas időszakon van túl a Magyar Honvédség; s engedjék meg nekem, hogy ne 
beszéljek külön tárcáról és Magyar Honvédségről, hiszen a tárcánál dolgozó minden 
személyre én úgy tekintek, hogy a honvédelmi érdekeket szolgálja, egyenruhában vagy 
polgári ruhában, szinte mindegy. Ezért indítványoztuk azt 2019-ben, hogy a 
közalkalmazottak helyett honvédelmi alkalmazottak legyenek; a Magyar Honvédség 
kötelékében egészen más elvárásokat és követelményeket támasztunk velük szemben, 
mint korábban a közalkalmazottakkal szemben tettük. 

Azt mondtam, hogy egy mozgalmas, aktív évet zártunk, és ezt azzal tudom 
igazolni, hogy mind 2020-ban, mind 2019-ben mintegy száz-száz írásbeli megkeresés 
vagy közérdekűadat-igénylés futott be a tárcához, és az újságírói megkeresések száma 
is 500-700 között mozgott, riportkészítési engedélyt pedig mintegy ezer-ezer 
alkalommal adtunk ki, ha a két évet tekintjük.  

Ugyanakkor, hogy pontosan lássuk, mit tesz a Magyar Honvédség és miért teszi, 
éppen ezért három témát jelöltem meg tájékoztatásként. Az egyik, hogy miért is van 
szüksége Magyarországnak egy korszerű, modern Magyar Honvédségre; a második 
részében arról szólnék, hogy milyen feladataink voltak 2020-ban, de bizonyos 
kitekintéssel 2021-re, hiszen a folytonosság akkor látható; harmadikként pedig a 
legfontosabb előttünk álló feladatokat kívánom kiemelni. 

Nézzük is rögtön az első kérdést, hogy mi indokolja a haderőfejlesztést, hiszen a 
megkeresések jelentős része erről szólt, hogy miért is csináljuk ezt a haderőfejlesztést, 
mit foglal ez magában; miért azokat az eszközöket állítjuk rendszerbe, amit rendszerbe 
állítunk; mit keresnek a katonák járványhelyzetben a kórházakban, az utcákon, miért 
vannak a katonák a határ mentén, és így tovább; s ugyanakkor a kérdések 
vonatkozásában, hogy miért kell ennyi pénzt költeni a Magyar Honvédségre. Hogy ezt 
mindenki pontosan átérezze és lássa, ezért a következő diákat szeretném bemutatni. 

Először is, úgy gondolom, három alapvető indoka van annak, hogy mi erős 
honvédséget kívánunk építeni. Először is az, hogy a múltra vissza kell tekintenünk 
kicsit: ezen az ábrán lehet látni, hogy a Magyar Néphadseregből, amelynek 
költségvetési létszáma mintegy 150 ezer fő volt, hogyan jutottunk el oda 2007-ig, hogy 
a költségvetési létszámot 23 900, durván 24 ezer főben határoztuk meg, vagyis mintegy 
110 ezer fővel csökkent a Magyar Honvédség létszáma. Pedig ha erre az ábrára 
tekintenek, lehet látni, hogy ennek a felső harmadában olyan dolgok szerepelnek, mint 
stratégiai felülvizsgálat, átfogó védelmi felülvizsgálat, és hadd ne soroljam, de minden 
felülvizsgálat végeredménye az lett, hogy csökkent, csökkent és egyre csak csökkent a 
Magyar Honvédség létszáma. Megjelent az a kifejezés már akkor a csökkentéseknél, 
hogy erős, ütőképes, gyorsan reagáló, könnyű és hasonló kifejezések, de a végeredmény 
mindig egy és ugyanaz volt: a létszámcsökkentés. Ugyanakkor, ami még veszélyesebbé 
tette a helyzetet, az pedig sárgával van kiszínezve, és úgy szól, hogy: az önkéntes haderő 
bevezetése. Nem ez volt a gond, hanem az, hogy ezzel együtt a hadkötelezettség 
fogalmát bár megőrizve, de nem megtartva folytak a feladat-végrehajtások. 
Felszámoltuk a hadkötelezettséggel kapcsolatos törvényi előírásokat, megszüntettük 
azokat az intézményeket, amelyek erre voltak hivatottak, ennek ellátására, elvégzésére; 
és tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy azt mondtuk, hát, van 24 ezer profi katona, 
majd ők az országot megvédik. Ez csak rosszabbá tette azt a helyzetet, amikor a NATO-
ba belépve sokan azt forszírozták és mondogatták, hogy majd a NATO minket megvéd. 
És akkor jött további létszámcsökkentés, további költségvetés-elvonás, és 
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tulajdonképpen arról nem beszéltünk, nem beszéltek az érintettek, hogy a NATO 
működésének van egy alapdokumentuma, ez a washingtoni szerződés, és annak 5. 
cikke valóban azt mondja, hogy a kollektív védelem elve alapján járunk el, no de a 3. 
cikket nem emlegettük, pedig a 3. cikk pontosan azt mondja, hogy minden ország, 
minden nemzet köteles olyan védelmi képességet kiépíteni, fenntartani, amellyel képes 
saját országa, népe békéjéről, biztonságáról gondoskodni. No, és ezt a képességet kell 
felajánlani a NATO-nak, és nem a lecsökkentett, kisemmizett, lenullázott képességet. 
Tehát ez az egyik oka, hogy végre kell hajtani egy korszerű, modern, valóban XXI. 
századbeli Magyar Honvédségnek a felépítését. 

Nézzük meg a következő diát: még inkább lehet látni, hogy itt nemcsak a 
létszámokat szüntettük meg, hanem bezártuk a laktanyákat, a laktanyabezárásokkal 
pedig katonai képességeket is bezártunk, megszüntettük, felszámoltuk vagy 
minimalizáltuk azokat. Amikor azt mondom, hogy a hadkötelezettség dolgait is sutba 
vágtuk: akkor vágtuk sutba, amikor felszámoltuk a sok hadkiegészítő parancsnokságot, 
amely minden megyében rendelkezésre állt, a hozzá tartozó intézményrendszert, a 
hozzá tartozó nyilvántartási rendszereket, és ennek ez lett az eredménye, amit itt 
látunk. Tehát ez a két slide egyértelműen mutatja, hogy a létszámleépítés, a 
laktanyabezárások milyen ütemben kerültek végrehajtásra. 

A következő, amiről szólni kell, az pedig az, hogy miért is fejlesztünk: azért is, 
mert tagja vagyunk ennek a szövetségnek. Bár mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni, 
hogy a nemzeti haderőépítés, a nemzeti képesség megteremtése az elsődleges cél, mint 
ahogy a washingtoni szerződés 3. cikke is mondja. Ennek a képességnek viszont 
alkalmasnak kell lennie a NATO-képesség fejlesztéséhez is. 

Ez a dia pontosan ezt mutatja, hogy ez a NATO-vállalás is megköveteli, hogy 
korszerű, modern Magyar Honvédségünk legyen. Emlékezzünk vissza, többször 
beszéltünk már róla, hogy 2014-ben, a NATO csúcsértekezletén Magyarország vállalta, 
amit eddig is Magyarországnak teljesítenie kellett volna, a GDP 2 százaléka körüli 
összeg védelmi kiadásokra történő fordítását, Magyarország 2014-ben deklarálta, hogy 
2024-re ezt a GDP 2 százalékos védelmi kiadást fogja biztosítani. És ami még ehhez a 
vállaláshoz tartozik, az az, hogy ennek a költségvetésnek legalább a 20 százalékát 
fejlesztésre, beruházásra kell egy országnak, egy nemzetnek fordítania. Lehet látni, ide 
is van írva, hogy Magyarország ezt a vállalást, a legalább 20 százalékot már 2018-tól 
kezdve tudja biztosítani, és a GDP-arányos növekedés is nagyon szépen halad, majd 
mutatok róla egy diát. 

Amit nem tudok most nyílt ülésen bemutatni, az a középső oszloprész, hogy 
melyek azok a NATO-felajánlások Magyarország részéről, amelyeket biztosítanunk 
kell, de ezeket a képességeket ugyanúgy ki kell fejleszteni, ezeket a képességeket meg 
kell teremteni, mert ezek nem álltak rendelkezésre, és bizonyos határidőkkel - nem 
véletlenül szól úgy a honvédelmi haderőfejlesztési program, a Zrínyi 2026, mert majd 
2025-ös, 2028-as, 2030-as dátumokat kell itt elképzelni, ahol most csak pontok 
szerepelnek. 

Ugyanakkor a harmadik rész, ami NATO-vállalás és -kötelezettség ilyen 
értelemben, a hozzájárulás, a műveleti hozzájárulás. Majd, amikor beszélek a 
biztonsági környezetről, akkor lehet látni, hogy a NATO-elvekhez igazodva 
Magyarországra azért nagyon nagy, hatalmas felelősség hárul, ezért mi olyan 
képességet is felajánlottunk, ami itt alul látható, mint az MND-C többnemzeti 
hadosztály vezetési elem, illetve az R-SOCC, amely a regionális különleges műveleti 
parancsnokság fogalmát foglalja magába. 

Azt mondtam, hogy beszélek a GDP-arányos növekedésről is. Ezen az ábrán az 
figyelhető meg, hogy Magyarország 2024-re hogyan tudja elérni a GDP-arányos 
2 százalékos hozzájárulást. Ezt ennek a grafikonnak az emelkedő íve mutatja, de én 
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mégis felhívnám mindenkinek a figyelmét az oszlopdiagramokban kifejezett 
összegekre, mert az 2016-tól kezdve minden évben magasabb, mint a költségvetési 
törvényben elfogadott honvédelmi támogatás. Tehát ez is garancia arra, ez a minden 
évben történő plusztámogatás, hogy a GDP 2 százalékát is fogjuk teljesíteni. 

A következő ábrán figyelhetjük meg - ez a másik fő indoka a korszerű Magyar 
Honvédség létrehozásának - a környezeti tényezőt, azt a biztonsági környezeti tényezőt, 
amely egyrészt a világban, másrészt ebben a térségben, Európában történik, és amint 
lehet látni, ezek a kihívások, kockázatok, fenyegetések bizony nemhogy 
visszaszorulóban lennének, hanem sokkal inkább egyre több területen nagyon gyors 
változás mellett újabb és újabb kihívásokat generálva jelennek meg az emberiség előtt. 

Én csak annyit szeretnék ebből kiemelni, hogy mindenki számára teljesen 
egyértelmű, világos, ha a napi politikai eseményeket követjük, a terrorizmus veszélye, 
a migráció vagy éppenséggel a 2014-ben bekövetkezett ukrán-orosz konfliktus idejében 
megjelent hibrid hadviselési forma. A hibrid hadviselés egyik ága a kiber műveleti 
jelenlét. Ez mind-mind azt mutatja, hogy változó, gyorsan változó, komoly kihívásokat 
jelentő dolgokról beszélünk, amihez alkalmazkodni kell.  

És ott az utolsó helyen került felsorolásra, de úgy gondolom, hogy napjainkban 
talán priorizált helyen is kell kezelni, vannak most már tudósok, szakemberek, akik azt 
mondják most, a koronavírus-járvány időszakában, hogy az elkövetkezendő 
évtizedekben előtérbe fog kerülni a járvány, az újabb és újabb járványok megjelenése, 
járványhelyzetek kialakulása, és Magyarországnak, a Magyar Honvédségnek ebben is 
nagyon nagy szerepe van. Csak egy képességet említek most, a NATO Egészségügyi 
Kiválósági Központot, amely Magyarországon működik, és a Magyar Honvédség 
kötelékében megtalálható, fellelhető NATO-akkreditált biológiai laboratórium. Ennek 
egyik célja pontosan a harcanyagok kutatása, a harcanyagok megállapítása, a 
harcanyagokkal szemben történő reakciók, hiszen a biológiai és a bakteriológiai 
fegyverek alkalmazása - ott vannak a vírusok például - igenis naprakész feladatot ró a 
Magyar Honvédségre. 

Ugyanakkor azt mondtam, hogy a NATO két veszélyeztetettségi irányt 
különböztet meg - a NATO! Egyrészt a keleti fenyegetettséget, amely orosz 
fenyegetettség a különböző országok és a szövetség számára. Ebben Magyarország 
természetesen partner mint szövetséges állam, ezért segítjük a balti államokat, ezért 
vagyunk szövetségi rendszerben, és nagyon komoly hozzájárulást ad Magyarország a 
lengyelországi védelmi képesség megteremtéséhez, elsősorban a szczecini hadtest-, 
hadosztály-parancsnokságok vonatkozásában. De Magyarország számára a déli kihívás 
jelenti a legnagyobb veszélyt, amit a NATO most már néhány évvel ezelőtt elfogadott, 
és azt mondta, hogy tényleg nemcsak az orosz fenyegetettséggel kell itt foglalkozni, 
hanem a déli fenyegetettséggel is.  

Tehát Magyarország itt Közép-Európában pont abban a helyzetben van, hogy 
érintett a keleti fenyegetettség vonatkozásában is, érintett a déli fenyegetettség 
vonatkozásában is, és mi azt mondjuk, hogy rendben van, de a kettőnek van egy 
metszéspontja, és ez a metszéspont itt van Közép-Európában. És ezért a térségért akkor 
ki felel? Ezért a térségért ki vállal felelősséget? Hát, Magyarország! Magyarország 
köteles, mert ezek NATO-képességhiányok voltak. Tehát amit most mi létrehoztunk, 
ezt a középszintű hadosztály-parancsnokságot, ilyen nem volt a NATO-nak, azért 
fogadta be, és jó szívvel vette, hogy Magyarország ezt felvállalja a haderőfejlesztésben. 
Regionális műveletiközpont-parancsnokság nem volt ebben a térségben, azért is örül 
annak az Amerikai Egyesült Államokkal együtt, mert ő ebben a főszereplő, hogy 
Magyarország ezt megteszi. 

Tehát, hölgyeim és uraim, ha csak ezeket a szempontokat nézzük, akkor azt lehet 
mondani, hogy igen, Magyarország rendkívül nagy szerepet vállal ebben a térségben, 
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és ez az a harmadik ok, amiért azt mondjuk, hogy nekünk igenis a kor 
követelményeinek megfelelő, erős Magyar Honvédséget kell létrehoznunk kiválóan 
felkészített, kiképzett katonákkal. Ennyit az első részéről, hogy miért is van rá szükség.  

Most akkor nézzük meg, hogyan kívánjuk mindezt megvalósítani, tehát én 
áttérnék a 2020. évben elvégzett feladatok ismertetésére. Itt is kiemelném azt, hogy 
első helyen kell kezelnünk pontosan az előzőekben elmondottak miatt a honvédelmi 
haderőfejlesztési program folyamatos fenntartását. Nem szeretném részletezni, mert 
nagyon hosszú, nagyon sok mindent foglal magában, de lehet látni, hogy ennek a 
programnak, amelyet mi most már szándékosan nem nevezünk Zrínyi 2026-nak, mert 
már megterveztük 2028-2030-ra is azokat az elérendő célokat, amelyek megfelelnek 
ezeknek a kihívásoknak, sőt 2032-es kitekintéssel dolgoznak már előre katonáink. 

De ennek a programnak két alapvető ága van: az egyik a honvédelmi ág, amely 
magáról a katonáról, az emberről szól, a katona életpályájáról, az életpályában 
fellelhető összes elemről, amelyet nekünk meg kell valósítani. Szól a katona 
kiképzéséről, felkészítéséről, oktatásáról, a katona helyéről, szerepéről a 
társadalomban; ezáltal a társadalmi kapcsolatok kérdéskörét forszírozzuk. Szól a 
hazafias-honvédelmi nevelésről; ezért indítunk olyan oktatási programokat, amiről 
majd szólok. Szól az önkéntes tartalékos katonai szolgálatról, pontosan azért, mert a 
hadkötelezettségből adódóan most nem ott tartunk, hogy azt mondjuk, megnyomjuk a 
csengőt, és akkor egy napon belül ennyi meg annyi tartalékos jön, mert nem jön, mert 
honnan jönne, hiszen felszámoltuk ezt a rendszert, éppen ezért az önkéntes tartalékos 
katonai szolgálat adja ezt az átmenetet, hogy tudjuk kezelni a helyzetet. És nyilván szól 
arról az infrastruktúráról, amelyet mindehhez meg kell teremteni, legyen ez az oktatás, 
a képzés, az elhelyezés, a működés és egyéb más.  

A másik ága pedig a technikai eszközök beszerzése, rendszerbe állítása, a 
kutatás, a fejlesztés, az innováció, a hazai hadiipar megteremtése. Ez a másik ága 
annak, ami tudja biztosítani a modern haderő felépítését.  

Egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a hazafias és honvédelmi nevelés 
kérdése. Elindítottuk és nagyon jó működik ebben a hazafias-honvédelmi nevelésben 
egyrészt az általános honvédelmi nevelés és a honvédkadét-program. Itt csak azt 
szeretném elmondani, hogy igenis, a fiatalok elhivatottak, elkötelezettek abban a 
kérdésben, ha a hazáról beszélünk, ha a nemzetről beszélünk, ha a történelmi 
múltunkról és hagyományainkról beszélünk - csak beszélni kell nekik, csak beszélni 
kell velük! Igenis, büszkék tudnak lenni sok-sok mindenre, ha tudják, egyáltalán 
tudják, hogy mi történt a múltban. Éppen ezért kell a hazafias-honvédelmi nevelés, és 
ez a kadétprogram ezt a célt szolgálja. Ennek a kadétprogramnak három lépcsőfoka 
van: az egyik a középiskolában történő oktatás. Lehet látni, hogy most már 78 olyan 
intézményünk van, amennyi középiskolával szerződést kötöttünk; szakképzési 
centrumokkal 13 szerződésünk van; és van két olyan intézményünk, amely a 
kadétképzés legmagasabb fokát, a katonai középiskolát és kollégiumot foglalja 
magában. Ezen az úton akarunk továbbhaladni, és ez fogja biztosítani, hogy lesz 
nemcsak korszerű, modern technika, hanem lesz a hazája iránt elkötelezett, lojális 
fiatal is, aki ezeket a technikai eszközöket működteti, és vállalja a haza fegyveres 
szolgálatát.  

Ha most a következő ábrára tekintünk, megfigyelhetjük, hogy az ország 
lefedettsége tekintetében ott van ez a 78 középiskola a kadétképzés első szintjén; ott 
van a szakképzési centrumoknál az a 13 intézmény; és ott van a két honvéd középiskola 
és kollégium mellett 14 egyetem; 14 egyetemmel van együttműködési szerződésünk, 
pontosan a hazafias-honvédelmi nevelés, a honvédelmi ismeretek oktatása és 
gyakorlása területén, 5 egyetemmel pedig folyamatban van ennek a szerződésnek a 
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megkötése. Tehát nemcsak a fiatalok elhivatottak ezekben a kérdésekben, hanem az 
oktatási intézmények is, amelyek ezt a feladatot ellátják. 

Beszéltem arról, hogy az önkéntes tartalékos rendszer rendkívül fontos, mert ők 
adják az átmenetet például egy különleges jogrendben, és ha most figyelemmel tudták 
kísérni azt, hogy mi történik a pandémiás helyzetben, mennyi katona van a 
kórházakban, az utcán, a határon, és így tovább: egy jelentős részük önkéntes 
tartalékos katona volt, aki vállalta ezt a pluszszolgálatot. Elismerés és köszönet nekik 
is a hivatásos és szerződéses katonák mellett. De lehet látni azt is, hogy 2011-ben 
indítottuk be ezt az önkéntes katonai szolgálatot - nem akarok ezzel nagyon foglalkozni 
-, 17 önkéntes tartalékos katonánk volt akkor, és most több mint 11 ezer fő áll 
rendelkezésünkre. S lehetett látni pirossal: azok mind-mind új kategóriák, de a jövőben 
is az a szándékunk, hogy ezt a létszámot növelve, a katonai szolgálatok tekintetében az 
önkéntes katonai szolgálatot a továbbiakban is tudjuk működtetni. 

Ami nagyon fontos itt, hogy a katonák mit tettek még ebben az évben: ez a 
haditechnikai eszközök fogadása, rendszerbe állítása. Elindítottuk a Zrínyi-programot, 
és nagyon szépen jönnek a technikai eszközök, jönnek az új eszközök, rendszerbe 
tudjuk állítani, katonáinkat át tudtuk rá képezni. Ez egy folyamat, mert amikor majd a 
legutolsó technikai eszköz is beérkezik és mire az beérkezik, addigra a katonáink 
átképzését végre kell hajtani. Legyen az egy orosz típusú helikopterről való átképzés 
egy nyugati típusúra, vagy legyen az harckocsi vagy bármilyen más eszköz, ott jelentős 
átképzés, jelentős módosítás szükséges a haderőstruktúrában, annak logisztikai 
kiszolgálásában, biztosításában, és lehetne tovább sorolni.  

Az ábrára nézve lehet látni, hogy rendkívül szép számban, a terveinknek 
megfelelően érkeznek az új eszközök, kerülnek hadrendbe, és a katonák kiképzése, 
felkészítése ezeken az eszközökön megtörtént.  

A következő ábrán azt láthatjuk, amiről beszéltem, elsősorban kiemelve a 
költségvetési részét, hogy a GDP 2 százalékát kell teljesíteni; szóltam róla, tehát nem 
részletezném. Az ábra jobb oldalán pedig az látható, hogy az a képességfelajánlás, 
amelyet Magyarország elindított, igencsak jól halad. Ez a többnemzeti hadosztály-
parancsnokság úgy lett meghirdetve, hogy Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és 
Magyarország, ők adják a keretnemzetet; ehhez Szlovénia kivételével - ő még nem 
jelentette be szándékát - a többi ország mind bejelentette nemcsak részvételi 
szándékát, hanem csatlakozott is ehhez a feladathoz. Az R-SOCC-nál, a különleges 
műveleti regionális parancsnokságnál pedig öt nemzet csatlakozott ehhez a 
felhíváshoz, öt nemzet alkotja pillanatnyilag, ráadásul nemcsak NATO-tagállamok, 
hiszen Ausztria is belépett, vállalta az ebben a kezdeményezésben való részvételt. Ez is 
azt mutatja, hogy vannak ebben a közép-európai térségben országok, amelyek 
fontosnak tartják ennek a régiónak a békéjét és biztonságát. 

Ugyanakkor nyilván más feladatok is voltak, de kiemelkedő helyen szerepelt a 
koronavírus-járvány időszakában a katonák oly mértékű alkalmazása, hogy az segítse, 
támogassa, kiszolgálja, ha kell, oldja meg azokat a kihívásokat, nehézségeket, 
amelyekkel Magyarország szembenézett ebben a járványhelyzetben. Ezért voltak ott 
katonáink, meg vannak ott még most is azokon a kritikus pontokon, ahol segítségre, 
támogatásra van szükség.  

Ugyanakkor a katonáink, függetlenül attól, hogy járványhelyzetben voltunk vagy 
vagyunk, részt vettek hazai nemzetközi gyakorlatokon, kiképzéseken. Bár a nemzetközi 
gyakorlatok száma jelentősen csökkent a járvány miatt, de a missziós szerepvállalásunk 
nem, ott voltak a missziós szerepvállalásban. Lehet látni, hogy mind 2019-ben, mind 
2020-ban mintegy kétezer katonánk vett rész missziós feladatban vagy volt része 
NATO vagy EU készenlétiképesség-csoportnak és szolgálatnak.  
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Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy napjainknak is vannak kiemelt 
feladatai, és engedjék meg nekem, hogy egy kicsit előretekintsek: mindenekelőtt 
folytatni kívánjuk a honvédelmi haderőfejlesztési programunkat, és ezen belül annak 
minden egyes elemét, ami hozzá tartozik. Mégis az egyik legfontosabb, legkiemeltebb 
dolog, hogy holnap utazunk Koszovóba. A koszovói békefenntartási feladatok 
időszakában első alkalommal fog bekövetkezni, hogy magyar tábornok lesz a 
parancsnoka a koszovói erőknek, a többnemzeti koszovói erők parancsnoka magyar 
tábornok lesz, és holnap lesz meg a parancsnoki feladatok átadása, átvétele, annak 
hivatalos bejelentése.  

És van még egy nagyon fontos dolog, a TAKUBA műveletben való részvétel, ez a 
Száhel-övezet, afrikai térség, amelynek az előkészületi munkálatait megkezdtük, ehhez 
van most felhatalmazásunk. Ez az előkészületi munka azt eredményezi - és nyilván ez 
még nyilvános, a többi részéről nem tudok ilyen formában beszélni -, hogy arra kértük 
az Országgyűlés felhatalmazását, hogy 12 katonát ki tudjunk küldeni felderítő, 
előkészítő terepszemlére, hogy ott megnézzék, milyen kihívások, milyen kockázatok, 
milyen fenyegetések vannak, milyen logisztikai és egyéb más biztosítási feladatokat kell 
ott megoldani, hogy ha majd valamikor az Országgyűlés úgy dönt, hogy a magyar 
katonák ebben a műveletben vegyenek részt, ne akkor kelljen azon gondolkodni, hogy 
na, akkor hogy és mint, hanem most kell megnézni, és ha ez a döntés születne, akkor 
azt tudja mondani a magyar katona, hogy ott ennyi fővel, ilyen feladattal, ilyen 
eszközzel, ilyen támogatási formában, ilyen biztosítás mellett tudja azt a feladatot 
vállalni és végrehajtani. 

Én ennyiben kívántam összefoglalni a jelentésemet, a tájékoztatót. Amennyiben 
kérdés van, nagyon szíves állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Az lenne a kérdésem a bizottság 

tagjaihoz, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele az elhangzottakkal 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások  

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Tisztelt Miniszter Úr! Két kérdésem lenne. Az egyik: kérem, hogy amit a TAKUBA 
hadműveletről itt nem tudott részletezni, zárt ülésen majd tegye meg.  

A másik a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési programról szól. Ahogy itt ön 
is említette, 2026-ig szól ez a program, illetve tervezik már a következő éveket is. Azt 
szeretném kérdezni, hogy időarányosan hogyan látja, hol tart a dolog, a következő évek 
költségvetésében hogyan látja a lehetséges fedezetet. Mivel a Nemzetbiztonsági 
bizottságban vagyunk, leginkább az érdekelne, hogy mennyiben érinti az új eszközök 
beszerzése a felderítőképességeink, elhárítóképességeink fejlesztését. Tehát milyen 
arányt képvisel ebben, megfelelő arányt képvisel-e? Ezt hogy és mint látja, ezt 
szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Én is felteszem a magam kérdéseit, és 

akkor átadom a szót miniszter úrnak.  
Miniszter úr Magyarország biztonsági környezetének értékelésekor kitért a 

kiberfenyegetettség kérdéskörére is. A kérdésem a következő: a tárgyévben hogyan 
alakult a honvédség kibervédelmi képességeinek a sorsa? Itt a technikai eszközöket, 
illetve a humán állományt illetően is teszem fel a kérdést ebben az ügyben. Miniszter 
úr, parancsoljon! 
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Dr. Benkő Tibor válaszai 

DR. BENKŐ TIBOR honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Alelnök úr 
kérdésére a TAKUBA-val kapcsolatosan majd, ahogyan említettem, zárt ülésen több 
mindent tudunk mondani. Ezeknek a felderítőknek, mint ahogy mondtam, megvan a 
feladata, a kormány döntése értelmében ezzel tudunk foglalkozni, utána kell majd az 
Országgyűlés határozata, mert úgy néz ki, hogy ez nem NATO-feladat lesz, hanem 
többnemzeti vállalás, és ahhoz kevés a kormányhatározat, a kormány döntése. 

A honvédelmi haderőfejlesztési program vonatkozásában azt kell mondanom, 
hogy időarányosan állunk, tehát nincs gondunk, ellenkezőleg: vannak olyan területek, 
vannak olyan eszközök, amelyeket későbbre terveztünk, de már láttuk előre - és ezt is 
azért így el tudom még mondani -, hogy Németországban hogyan alakulnak az 
erőviszonyok, és azt is láttuk, hogy ott mind a hadiipar, mind a gazdasági területen 
dolgozók hogyan gondolkodnak a jövőt illetően. Éppen ezért mi építkeztünk ezekre a 
kialakult német helyzetekre, és valamit előbbre hoztunk. Volt olyan, ami 2025-re volt 
tervezve, de mi előrehoztuk 2021-re. A kormány által biztosított költségvetés mindig 
megengedte, lehetővé tette azt, hogy időarányosan tudjuk ezeket az eszközöket 
befogadni, finanszírozni és kifizetni. Éppen azért hívtam fel a figyelmet arra a 
grafikonra és azon belül is az oszlopdiagrammra, hogy 2016 óta folyamatosan tudunk 
plusztámogatást igényelni, és ezt meg is kapjuk. Ez azért van, mert egy kicsit előbbre 
járunk, mint ahogy azt az első tervünk tartalmazta volna.  

Tehát időarányos, rendben vagyunk költségvetésileg, és azt kell mondani, hogy 
a felderítőeszközöket és ami még ehhez a dologhoz tartozik, majd a főigazgató úr 
beszámolójából pontosan fogjuk tudni. Most nehéz lenne kiragadni egy-egy 
szegmensét a dolognak, hogy mi az, ami a Magyar Honvédség tekintetében nyilvános 
és elmondható, de ehhez kapcsolódik az, ami már nem nyilvános. Ezért én azt kérem, 
hogy együtt kezeljük a kettőt, és ott mindenre választ fogunk adni, a technikai eszközök 
beszerzésére és egyéb más tekintetében.  

Kiberfenyegetettség. Elnök úr! Ugyanazt tudom mondani, hogy ez a 
kiberfenyegetettség, ha konkrét dolgokról akarunk beszélni, akkor nem nyilvános, 
tehát a főigazgató úr fog róla szólni. Azt viszont el tudom mondani, hogy rendkívül nagy 
figyelmet fordítunk a kiberkérdésre, ezért hoztuk létre 2019-ben többek között már a 
kiberakadémiát, tehát már oktatással is foglalkozunk, védelemmel is foglalkozunk, a 
felderítéssel és hadd ne soroljam, és ezek technikai eszközeit is szépen folyamatosan 
beszerezzük.  

Ön említette az emberierőforrás-oldalát. Ez is adott esetben egy külön 
eljárásrendet követel, másrészt más gondolkodást, felfogásbeli hozzáállást igényel. 

A harmadik pedig, hogy rendkívül keresettek azok az emberek, akik ezen a 
területen eredményesen tudnak dolgozni. Meg kell őket fizetni. Lehet, hogy az 
általános katonai felfogás szerint nem egészen úgy néz ki az illető, mint egy katona, a 
megjelenése, egyéb más tekintetében, viszont szuper dolgokat tud művelni az 
informatikával. Ezért mondtam a szemléletbeli kérdéseket is, de ezeket össze kell 
hangolni, és szerintem jó irányba haladunk. De ez megint olyan, hogy lehet, hogy ebben 
az évben iksz forintért tudok supermant foglalkoztatni, de jövőre ez iksz plusz zé lesz - 
ezt folyamatosan követni kell. Bejön a Magyar Honvédségbe, és nem az a helyzet, hogy 
van egy beosztása, egy rendfokozata, hanem a civil munkaerőpiaci kereslet-kínálat 
kérdését követnünk kell, mert különben nem a legjobbak lesznek nálunk, márpedig mi 
arra törekszünk, hogy a Magyar Honvédségben a legjobbak, a lehető legeslegjobbak 
jelenjenek meg. Mert a Magyar Honvédség akkor lesz erős és ütőképes, ha a 
legkorszerűbb, legmodernebb eljárásokat, eszközöket alkalmazzuk. Ha digitális 
katonáról beszélünk - márpedig erről beszélünk, lehet látni a slide-on -, akkor az 
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elképzelhetetlen az űr és az űrben alkalmazott eszközök nélkül. Ehhez pedig tényleg 
olyan agymanek - elnézést a kifejezésért - kellenek, akik ezt tudják kezelni.  

Ennyit tudok most erről mondani. Köszönöm szépen. 

A nyílt ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Amennyiben nincs több kérdés, 
hozzászólás, ezt a napirendi pontot lezárom. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság az elfogadott napirendnek 
megfelelően a földszint 15. számú teremben folytatja munkáját. Köszönöm a 
megjelenést.  

 
(Szünet: 14.52-től 15.03-ig) 

(A szünetben Hubay György és dr. Molnár Zsolt távozik az ülésről.) 

(A bizottság 15.03 és 16.44 óra között zárt ülésen tárgyalt, melyről külön 
jegyzőkönyvek készültek.) 

 

 

Stummer János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Prin Andrea  
 


