
Belső használatra! 

Látogatás a déli határnál szolgáló katonáknál 
 
 
Kónya Péter független országgyűlési képviselővel közösen 2016.12.21-én, ellátogathattam a 
déli határszakaszra azért, hogy megnézzük, hogy az ott önkéntes szolgálatot vállaló volt 
rendvédelmi és katona állomány milyen körülmények között látja el a szolgálatot, mennyire 
biztosítottak a körülmények, és egyéb feltételek.  
 

   
   
   Az elmúlt időszakban mind Kónya Péterhez, mind hozzám sok panasz érkezett a határon 
szolgálatot teljesítők élet- és szolgálati körülményeiről. Kónya Péter, mint független 
országgyűlési képviselő a szükséges engedélyeket kérvényezte, és a honvédelmi minisztérium 
engedélyezte a látogatást. Az engedélyt én is megkaptam. Az engedélyek a 
Hódmezővásárhelyi laktanya, a Kelebiánál épülő konténer-bázis, a Kelebiától Tompáig 
terjedő határvédelmi kerítés környéke, valamint a mélykúti és a bácsbokodi ideiglenes katonai 
bázisok meglátogatására vonatkozott.  
 
 

 Hódmezővásárhely laktanya  Mélykúti katonai bázis  Bácsbokodi katonai bázis 
 

  
Kelebián épülő konténer bázis Határvédelmi kerítés 
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Ezeken a helyszíneken számos hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonával, 
valamint rendőrrel sikerült beszélgetnünk a szolgálat nehézségeiről, az elhelyezési és ellátási 
problémákról. A kíséretet Kiss Róbert ezredes, az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék 
parancsnoka biztosította. 
 
Összességében megállapítható: mind a katonák, mind a rendőrök a nehéz körülmények és az 
egyre szélsőségesebb időjárás ellenére tisztességgel és odaadással végzik el a rájuk bízott 
feladatokat. A kezdetekhez képest lényegesen javult a katonák és a rendőrök ellátása, mind a 
felszerelés, mind az élelmezés tekintetében. A kerítés mellett szolgálatot teljesítőknek 300-
500 méteres távolságokban olajkályhával fűtött melegedő sátrak, valamint mobil WC-ék 
lettek felállítva. Az őrtornyok védettségét -  az időjárás viszontagságaitól – plexi lapokkal és 
műanyag függönyökkel javították. A kerítésnél járőrözők két alkalommal kapnak meleg teát, 
de mindenki rendelkezik saját termosszal és egyéni, az étel melegítését biztosító eszközzel. 
 
 

   

   
  
Ugyanakkor a 12 órás szolgálat a hidegben így is embert próbáló, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy gyakran egy-másfél órát utaznak a szállástól a szolgálati helyig egy teherautó 
ponyvával fedett platóján. A itt szolgálatot teljesítők kérésére, a teherautókat plusz 
pokrócokkal látták el, amely némi védettséget jelent a hideg ellen.  
 
Legnagyobb probléma az elhelyezéssel és pihenéssel van. A laktanyákban az elhelyezés 
viszonylag normálisan megoldott, azonban az ideiglenesen kialakított bázisokon, van olyan 
hely, ahol 50-60 fő van egy körletben, egy légtérben. A tisztálkodási és mosási feltételek a 
körülményekhez képest rendezettek. Minden szálláshelynél van több mosógép, szárító gép, 
vagy fűtött szárító sátor, ahol szükséges volt, ott plusz konténer zuhanyzókat és mobil WC-
ket is felállítottak. Az élelmezésre senki nem panaszkodott, kiemelt norma alapján, megemelt 
kalóriamennyiséget, napi legalább egyszer meleg ételt és kétszer hideg étkezést kapnak. 
 
     A szállás, pihenés lehetőségén jelentősen javítani fognak a közvetlenül a határszakasznál 
épülő konténer bázisok, amelyek teljesen hasonlóak a missziókban szolgálók elhelyezési 
körülményeihez. A mintegy 150 fő befogadására alkalmas bázist, amelyet osztrák segítséggel 
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építettek, hamarosan átadják Kelebia térségében. A tervek szerint tavaszra három hasonló 
tábort építenek a szerbiai határszakaszon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ideiglenes 
bázisokon elhelyezettek átköltözhetnek ezekre, a nemzetközi színvonalú szálláshelyekre és 
így az utaztatási idő is jelentősen csökkeni fog. 
 

  
  A szolgálatot ellátók két hetes turnusokban, míg a rendőrök hetente váltják egymást. 
Ugyanakkor szolgál most a határnál olyan rendőr, aki már tizenegyedszer van oda 
vezényelve, valamint vannak 60 éves kor feletti járőröző katonák is. 
 
 

   
A meglátogatott állománynak ajándékot is vittünk, melyet átadtunk a helyszínen. 

 
 Mint tudjuk a Parlament döntésének következtében 2012. január elsejétől, a 2011. évi 
CLXVII. tv. rendelkezései szerint megszűnt a szolgálati nyugdíjrendszer a fegyveres és 
rendvédelmi szerveknél. Azokat, akik már szolgálati nyugdíjasok voltak, de nem érték el az 
öregségi nyugdíjkorhatárt, átminősítették szolgálati járandóságossá és a korábbi nyugdíjukat a 
mindenkori legmagasabb személyi jövedelemadó kulccsal csökkentették.  
 
Ez alól csak azok jelentenek kivételt, akik Önkéntes Műveleti Tartalékos szolgálatot vállaltak. 
A levonás elkerülése érdekében több ezer 50-60 éves korábbi nyugdíjas katona, rendőr, 
tűzoltó, börtönőr, polgári védelmis és titkosszolgálati tiszt vállalta a tartalékos katonai 
szolgálatot. A szerződéskötéskor még úgy nézett ki, hogy évente két hónapos laktanya, 
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elsősorban irodai szolgálatot kell majd ellátniuk, ezért is vállalták sokan a különféle 
egészségügyi problémáik ellenére.  
 
Ezzel összefüggésben az alábbi problémák merültek fel: 
 

1. Miközben a szerződésüket senki nem módosította, a Magyar Honvédség 
feladatkörének változása miatt, most már a határra, fegyveres járőrszolgálatra is 
behívják az Önkéntes Műveleti Tartalékosokat. Jogosan vélik úgy, hogy 
megtévesztették őket, nem kaptak elegendő információt!   
 

2. Meglehetősen megalázó, hogy a jogszerűen megszerzett rendfokozatuknál lényegesen 
alacsonyabb rendfokozatot viselve kell a szolgálatot teljesíteniük. Előfordul az is, 
hogy korábbi főtiszteknek, őrmesterek, zászlósok a feletteseik.  
 

3. Közel 60 éves vagy idősebb embereknek - nagy általánosságban - már a fizikai 
állapotuk megromlott, gyakran egészségügyi problémáik is vannak. Mindezek 
ellenére, a szolgálat ellátása során naponta többször teherautó platójára kell fel- és 
lemászniuk és nem beszélve a 12 órás járőrszolgálatról, mely során akár tíz kilométert 
kell gyalogolniuk, fegyverrel a vállukon, hóban, szélben, fagyban. 
  

4. Akik aktív hivatásosként már leszolgáltak 25-30 évet semmilyen kedvezményt nem 
kapnak, szolgálatuk alatt sem lehetnek együtt ünnepnapokon a családjukkal. Pontosan 
tudjuk ez mit jelent, hiszen ezt mi is valamennyien aktívként átéltük. A kérdés persze 
az, hogy ez a réteg nem szolgált eleget? Még ilyen „letettem az asztalra amit lehet 
hazám, Magyarország szolgálatában” múlttal sem kaphat kedvezményt. Ahogy én 
látom, az a probléma, hogy a jelen politikusok kiváltságosként, hihetetlen közvetlen és 
közvetett anyagi juttatások mellett, de ismeretek nélkül nyilatkoznak, döntenek. Le 
„kádárhuszároznak”, lejáratnak és kihasználnak minket, politikai érveket kitalálva, a 
saját vélt igazukat bizonygatva érdemi érvek nélkül alkotnak jogszabályokat. 
 

5. Tény, hogy rendszeresek a határsértések, bár az illegálisan határt átlépők száma 
naponta csak nagyon ritkán haladja meg az 50 főt. Ehhez képest óriási költségeket 
emészt fel a határ védelme és véleményem szerint ott lévő élő erő is túlzott a 
határsértések számához képest. Azt azonban megbecsülni sem lehet, hogy milyen 
mértékű lenne a határsértők száma, ha nem lenne a kerítés, vagy nem lennének ott a 
rendőrök, vagy a katonák. 

    
Kónya Péter független országgyűlési képviselő a határbejárás tapasztalatait összegezve 
vállalta, hogy a Parlament tavaszi ülésszakán ezeket a problémákat felveti, és 
törvényjavaslatokat tesz. Ebben Egyesületünk támogatja, javaslatokkal, elképzelésekkel, 
információkkal. 
 
Budapest, 2017. január 4. 
 
Ez a tájékoztatás kifejezetten a KNOÉ tagjainak szól, belső használatra! 
 
 

Kuti László 
 
 


