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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
2. melléklet 43. pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Demeter Márta
országgyűlési képviselő ,, Miért közpénzek eltüntetésében érintett emberre bízzák a
százmilliárdos haditechnikai beszerzéseket?" című, K/803. számú írásbeli kérdésére adott
válaszomat.
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Demeter Márta
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Válasz a K/803. számú, ,,Miért közpénzek eltüntetésében
érintett emberre bízzák a százmilliárdos haditechnikai
beszerzéseket?" című írásbeli kérdésre

Tisztelt Képviselő Asszony!

A részemre megküldött konkrét kérdéseiben megfogalmazottakra válaszolva tájékoztatom,
hogy az úgynevezett oknyomozó sajtóban megjelent - mint ahogyan Ön is fogalmaz -
feltételezésekre és a gyanú szerinti megállapításokra nem áll módomban érdemben reagálni, hiszen
a magyar jogrendben megvan a törvényes és elfogadott eljárásrend arra vonatkozóan, ha bárkivel
szemben felmerülne jogsértés megalapozott gyanúja. Az Ön által említett személyi döntéseket sem
feltételezésekre és híresztelésekre, hanem többek között komoly szakmai szempontok figyelembe
vétele mellett alapozzuk meg, hiszen minden ilyen jellegű döntés mögött jelentős felelősség
nyugszik az egyén sorsára és a hátterére vonatkozóan.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ön által említett személy a tárcánál 2017. októberétől
Nemzeti Fegyverzeti Igazgatóként ebben a minőségben hajtja végre sokrétű, így a Magyar
Honvédség fejlesztésével is összefüggő szakmai feladatait. Egyébiránt a haditechnikai
beszerzésekről nem egyes személyek döntenek a Honvédelmi Minisztériumban, hanem egy jól
működő struktúra és eljárásrend biztosítja a beszerzések szakmaiságát, megalapozottságát és azok
törvényi feltételeknek és szabályzóknak megfelelő lebonyolítását.

A honvédelem ügyéhez kapcsolódó érdeklődését ezúton is köszönöm, egyben biztosíthatom,
hogy a jövőben is szívesen válaszolok a feltett kérdéseire, mindazonáltal az együttműködés
jegyében szívesen fogadom építő jellegű javaslatait is a hazánk és a magyar emberek biztonságát
érintő és meghatározó ügyekben.
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