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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: "Milyen honvédelmi feladatok szólították a Honvédség 
utasszállító repülőgépeit Las Vegasba, Panamavárosba, Dubaiba és a Kanári-szigetekre?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

“Ezek  a  gépek  nem kormánygépek.  A Magyar  Honvédség  hadrendjébe  kerültek,  és  a  Magyar
Honvédség  fogja  használni  őket.“  –  mondta  2018  februárjában  a  Honvédség  által  vásárolt  két
Airbus bemutatóján az ön hivatali előde, Simicskó István.

Ez  természetesen  nem  volt  igaz.  Se  szeri,  se  száma,  azoknak  a  külföldön  készült  fotóknak,
amelyeken a miniszterelnök vagy a kormány valamelyik másik tagja látható, valamelyik honvédségi
géppel  a  háttérben,  amint  megérkezik  egy  külföldi  repülőtérre.  Legyen  elég  példaként  csak  a
Miniszterelnöki  Sajtóiroda  által  közzétett,  vagy az  Orbán Viktor  facebook oldalán  látható  azon
felvételekre utalni, amelyek ez év február 24-én Egyiptomba, április 24-én Kazahsztánba, május 8-
án Kolozsvárra, október 15-én pedig Azerbajdzsánba érkezőben ábrázolják a miniszterelnököt.

Ezzel természetesen semmi baj nincs, eltekintve a hazugságtól. Az igazmondásnak megvan az az
előnye, hogy az embernek nem kell fejben tartania, mit hazudott az adott ügyről korábban, és az
amerikai  nagykövet  sem  buktatja  le  egy  elszólásával,  amiből  kiderül,  hogy  a  honvédség
hadrendjébe  állított,  katonai  célokra  használt  repülőgép  fedélzetén  kanapék  vannak  elhelyezve,
nyilván a legénységi állomány nagyobb kényelme érdekében. Éppen ezért érthetetlen, hogy mire
volt jó ezt az ügyet hétpecsétes titokként kezelni. Világszerte általános gyakorlat, hogy a kormány
tagjai is használják a valamely állami szerv tulajdonában álló repülőgépet, igaz, az már kevésbé
általános, hogy egy alig 10 milliós ország kis létszámú hadserege egyszerre négy utasszállító gépet
vásárol, hogy a kormány tagjai kényelmesebben röpködhessenek.

Ez a botrány azonban eltörpül amellett a botrány mellett, ha kiderül, hogy a gépeket nem tudni kik,



közköltségen  magáncélra  használták.  Márpedig  ezt  a  gyanút  táplálja  egy,  az  adatokat  nem
cenzúrázó repülőgép-figyelő oldal, amelynek tanúsága szerint a négy repülőgép egyike vagy másika
olyan nyaralóhelyekként ismert szigeteken töltött néhány napot, mint a görögországi Chios vagy
Párosz,  a  horvátországi  Brac,  vagy  éppen  Korzika,  Málta,  illetve  a  Kanári-szigetek.
Thesszalonikiben  három  napig  tartózkodott,  de  járt  Dubaiban,  Dohában,  Abu  Dhabiban  és
Panamavárosban is. Arról már nem is beszélve, hogy április 28. és május 2. között öt napot Las
Vegasban töltött (valaki talán a Honvédség költségvetése számára próbált nagyobb összeget nyerni
az egyik kaszinóban), június 30-án pedig a tengerpartjáról és boráról egyaránt nevezetes Alicante-ba
repült,  és  még aznap vissza  is  tért,  majd július  6-án még egyszer  megtette  ugyanezt  az utat  –
vélhetőleg tehát egyhetes nyaralására fuvarozott valakit oda-vissza.

Kérdezem ezért miniszter urat: 

1.  Kiket  és  milyen  kormányzati  vagy  honvédelmi  célból  szállítottak  a  honvédségi  tulajdonú
repülőgépek az említett üdülőhelyekre, adó-, offshore- és szerencsejáték-paradicsomokba?

2. Ki fizette ezeknek az utaknak a költségeit?

3. Mikor és hogyan tekinthetem meg a négy gép 2019. évi repülési terveit és utaslistáit?

4. Mikor és hogyan tekinthetem meg az esetlegesen e gépekkel utazott magánszemélyek számára
kiállított és általuk kifizetett számlákat az útiköltségről?

5.  Mikor  tekinthetem  meg  végre  magukat  a  repülőgépeket  és  a  rájuk  vonatkozó  adásvételi
szerződéseket?

Budapest, 2019. december 13.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció 

1


