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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor kapják meg végre a honvédek a 2018. márciusig
ígért ún. 2015 mintájú egyenruhájukat?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Múlt hónapban az a megtiszteltetés ért, hogy katonai tiszteletadás mellett koszorúzhattam a 
budaörsi német katonai temetőben, viszont sajnálattal láttam, hogy a honvédek még mindig nem az 
ún. 2015 mintájú egyenruhájukban voltak, miután fél évvel az ígért határidő után sem kapta meg 
mindegyik katona azt, holott a több ezres létszámhiány miatt e téren még könnyebb is volt a 
Magyar Honvédség helyzete. Hogyan higgyük el így azt, hogy lesz magyar hadiipar, ha még ezt az 
egyszerűbb és olcsóbb egyenruhaügyet sem tudták évek alatt, a vállalt határidőre sem rendezni?

A honvédségi hivatás nagyobb megbecsülését talán ott kéne kezdeni, hogy a nekik szóló 
kormányzati ígéretet betartják. Nem érzem szerencsésnek, hogy épp a választásokra vállalták ezt: 
„2018. március 31-ig a teljes állomány megkapja az új gyakorló egyenruhát” 
(http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/azt-a-fegyvertarat-is-fel-kell- 
toltenunk-ami-a-szivunkben-van). De végül nemhogy nem kapták meg a honvédek a 2015M 
egyenruhájukat, már újabb határidőt sem mondanak. Vagy tudnak vállalni valamilyen határidőt 
erre? Volt a csúszásnak megnevezett felelőse és következménye? Ha igen, ki és mi?

Ezek után kéne elhiggyük azt a merésznek tűnő honvédelmi miniszteri ígéretet, hogy jövőre minden
magyar katona kezébe magyar gyártású fegyver kerül, holott még a kézifegyvergyártás sem indult 
el. Reálisnak érzi ezt? Hány kézifegyver készülhet jövőre hazánkban a Magyar Honvédség részére? 
Tudjuk jól: amíg a GDP 2%-át nem éri el a honvédelmi költségvetés (jelenleg alig több, mint a 
fele), addig továbbra is csak fokozódik a technikai lemaradás, idén és a következő években is. A Mi 
Hazánk nevében szeretném buzdítani Önt arra, s partnere kívánunk lenni abban, hogy a szükséges 



költségvetési támogatásokat a kormányban kiharcolja, mivel hazánk és a magyar emberek 
biztonsága számunkra is prioritás, a Magyar Honvédség szolgálata előtt pedig tisztelettel adózunk. 
Érdemi válaszában bízva kívánok Önnek erőt, egészséget!
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