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Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a háromdimenziós NATO-radar telepítéséről, annak helyszínéről

Meghívottak:

 a Honvédelmi Minisztérium képviselői

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A „Hazaszeretet napja megünnepléséről” szóló határozati javaslat (H/2473. szám)

(Dr. Simicskó István (KDNP) képviselő önálló indítványa)
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 a Honvédelmi Minisztérium képviselői

3. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §-a

alapján)

(Döntés bizottsági határozatról)

Meghívottak:

 a Belügyminisztérium képviselői
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Korondi Miklós (Jobbik) Németh Zsoltnak (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről
Laban János, a bizottság főtanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
Illés Attila ezredes (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium, Jogi Főosztály)
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)

Megjelentek
Szűcs József mérnök ezredes (Honvédelmi Minisztérium)
Keszthelyi József (Terrorelhárítási Központ)
Rajnai Éva (Terrorelhárítási Központ)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 40 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
ülésén, tisztelt képviselőtársaimat és a megjelent kedves vendégeinket, valamint a sajtó
munkatársait egyaránt.

Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. Megállapítom, hogy 10 fő
személyesen van jelen, helyettesítési megbízást 7 képviselő adott: Földi Lászlót Tamás
Barnabás, Korondi Miklóst Németh Zsolt, dr. Mátrai Mártát Kulcsár József, dr. Simon
Miklóst Básthy Tamás, Farkas Zoltánt Ágh Péter, Bíró Márkot Csampa Zsolt alelnök úr, dr.
Budai Gyulát pedig jómagam helyettesítem. Ekképpen a bizottság 17 fővel –
helyettesítésekkel együtt – határozatképes.

Tisztelt Bizottság! Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött
meghívónkhoz képest nincs változás. 1. napirendi pont: tájékoztató a háromdimenziós
NATO-radar telepítéséről és annak helyszínéről; 2. a „Hazaszeretet napja megünnepléséről”
szóló H/2473. számú országgyűlési határozati javaslat, dr. Simicskó István képviselőtársunk,
államtitkár úr önálló indítványa, döntés a tárgysorozatba-vételről; 3. mentesítés a
közbeszerzési törvény hatálya alól.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendet 17 igennel,
egyhangúlag a bizottság elfogadta.

Tájékoztató a háromdimenziós NATO-radar telepítéséről, annak helyszínéről

Rátérünk az 1. napirendi pontunk megtárgyalására: tájékoztatót hallgatunk meg a
háromdimenziós NATO-radar telepítéséről, annak helyszínéről.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Simicskó István urat, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát; Szűcs József mérnök ezredes urat és Illés
Attila ezredes urat.

Megadom a szót államtitkár úrnak; kérem, tartsa meg tájékoztatóját. Ezt követően a
kérdések, hozzászólások következnek. Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon!

Dr. Simicskó István tájékoztatója

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tájékoztató nyilvános ülés keretében zajlik.
Természetesen, ha olyan jellegű kérdések merülnek majd föl, olyan szempontok, akkor lehet,
hogy igénybe fogjuk venni a zárt ülés lehetőségét, de a tájékoztatót megkezdjük nyilvános
ülés formájában. Valóban fontos egyébként, hogy a közvélemény tájékoztatást kapjon, ezért
aztán a helyszín maga ebből adódóan nem is tartalmaz semmiféle titkosságot. Tehát, mint
ahogy azt a tegnapi nap folyamán is, sőt tegnapelőtt is már közzétettük, a helyszín ismertté
vált, a szándék is ismertté vált, ezért mindezeket figyelembe véve, további információkat
szeretnénk a bizottság tagjaival is megosztani, és természetesen a sajtó nyilvánosságát is
fölhasználni e tájékoztatás kiszélesítése érdekében.

Régóta húzódó, sokak által nagyon jól ismert problémának a megoldási lehetőségeit
kerestük és jutottunk el abba az állapotba, hogy most ezen a bizottsági ülésen megadjuk a
kellő mértékű információt a bizottság tagjainak. Az elmúlt években két háromdimenziós
radarállomás elkészült, ezek megelégedésre működnek; igaz, próbaüzemben, de éppen azért,
mert hiányzik egy fontos pillér még, ennek a harmadik radarállomásnak a megépítése. Bánkút
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és Békéscsaba esetében semmiféle problémát nem látunk a működés szempontjából, és
szeretnénk befejezni ezt a beruházást.

Talán ’94-95-ben indult el az egész gondolkodás ebben a kérdéskörben, hogy hogyan
lehetne Magyarország légterének biztonságát erősíteni, hogyan lehetne áttérni és kiváltani a
régi technikát, a régi alakulatokat egyfajta modernebb rendszerre, modernebb, korszerűbb és
megbízhatóbb berendezésekre. Ezért aztán hosszas folyamatot élhettünk meg, több
próbálkozás történt. Azt hiszem, mindenki ismeri a Zengő és a Tubes ügyét, hiszen a tervek
szerint hadműveleti szempontból, katonaszakmai szempontból nyilván egy magaslatra
telepítése egy ilyen típusú radarnak mindenképpen indokolt lett volna. Más társadalmi
szempontok azonban azt érzékeltették, hogy nem szerencsés pusztán csak katonaszakmai
szempontokat, hadműveleti szempontokat figyelembe venni, hanem ha az ország
biztonságáról beszélünk, akkor természetesen az emberekkel egyetértésben kell meghozni
ezeket a döntéseket. Ezért aztán arra gondoltunk, hogy a Zengő- és Tubes-ügy kapcsán
felhalmozódott tapasztalatokat abban az irányban hasznosítjuk, hogy különös tekintettel
leszünk arra, hogy ne lakott területen épüljön meg az új háromdimenziós radar, ne
természetvédelmi területen kerüljön kiépítésre ez a radarállomás; lehetőség szerint ma is
működő, évtizedek óta működő radarállomásnak a korszerűsítéseképpen, modernizációs
beruházásként valósuljon meg, és legyen teljes ilyen értelemben Magyarország légterének
biztonsága és ellenőrzési lehetősége.

Kompromisszumos megoldásról van szó, éppen azért, mert különböző szempontokat
igyekeztünk figyelembe venni. Tegnap egyébként köszönettel vettük azt, hogy a tárcához
eljöttek a parlamenti pártok képviseletében többek, Iváncsik alelnök úr is itt volt, Csampa
alelnök úr is, az LMP-től is, a Jobbiktól is – és ki van még, kit hagytam ki? (Iváncsik Imre: A
saját pártodat. – Derültség.) –, a KDNP-től is, bocsánat. Szerények vagyunk, nem magunkat
mondtuk előre, de a KDNP is ott volt; úgyhogy mindegyik párt képviseltette magát. Én úgy
értékeltem a hozzászólásokból, kérdésekből, észrevételekből, hogy kizáró ellenvélemény nem
fogalmazódott meg. Úgy értékeltem, hogy gyakorlatilag egy elvi támogatás valamennyi
magyar politikai erő részéről megmutatkozik.

De talán még ennél is fontosabb, hogy a helyi emberek, a helyiek által megválasztott
képviselők, a képviselő-testület és a polgármester is, a jegyző is és a környékbeli települések
vezetői is elismerőleg nyilatkoztak. Ezúton is szeretném nekik megköszönni azt a
nyitottságot, azt a segítő szándékot, amely az együttműködésük vonatkozásában
megnyilvánult a tárca megkeresésére. Azokkal a kérésekkel, amelyek a részükről
megfogalmazódtak, és azokkal a lehetőségekkel, amelyeket mi magunk fölkínáltunk, jelentős
részben éltek is. Többek között meglátogatták a Békéscsabán működő 3D-s
radarállomásunkat, amely jó benyomást keltett a medinai emberekben is. Azt hiszem, ezek az
egyeztetések, amelyek az elmúlt hónapokban zajlottak, reményeink szerint megnyugtató
módon készítik elő azt a végleges döntést, amellyel – bízva az önök egyetértésében és
támogatásában is – végre megvalósulhatna ez a beruházás, végre tényleg pontot tehetnénk
ennek a régóta húzódó radarügynek a végére, hiszen az ország biztonságát erősítve és a
NATO-szövetségben betöltött szerepünket, arcélünket helyrehozva, amit ezen a területen nem
a legfényesebbre sikerült csiszolnunk – hiszen nagyon régóta húzódik; lassan már kötbért is
fizetnünk kell vagy már kellett volna –, szeretnénk ezt a helyzetet rendezni.

A beruházás kivitelezésére vonatkozóan azt tudjuk mondani, hogy egyrészt döntően a
NATO fizeti a beruházást; nekünk is van néminemű feladatunk a fogadókészség kialakítása,
kiépítése vonatkozásában. Ha konkrét számszaki kérdések vannak, talán ezekre is tudunk
válaszolni, de majd meglátjuk, hogy ez mennyire merülhet föl. Egy a lényeg, hogy a NATO
állja a költségek jelentős részét, és a NATO számára is elfogadható a helyszín, szeretném
hangsúlyozni, tehát a szövetségeseink számára is elfogadható a helyszín.
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Úgyhogy a megoldás már elhangzott, hiszen a domborzati viszonyokat nagyjából
ismerjük, és a mai informatikai hadviselés korában is van azért jelentősége a földrajzi
adottságoknak. Azt nyilván mindannyian tudjuk, hogy Medina település, illetve a település
melletti, mintegy egy-másfél kilométerre lévő, ma is működő radarállomás, ahol P-37-es
radarok működnek – régi orosz technika –, alacsonyabb ponton fekszik, mint a Mecsek-
hegység maga, a Zengőtől pedig nyilván még inkább. Ezért egyszerű logikai okfejtés alapján
is jogosan fölmerülhet a kérdés, hogy mennyiben felel meg akkor katonaszakmai szempontból
vagy hadműveleti szempontból ez a helyszín, és azt a bizonyos holt teret, azt az
árnyékterületet, amelyet nem tud lefedni, mondjuk, az újonnan megépülő modern
háromdimenziós radar, hogyan tudjuk mégis a látókörünkbe helyezni. Itt gyakorlatilag az a
döntési, megoldási lehetőség áll előttünk, hogy két radarszázadot rendszerben tartunk két
helyszínnel, amellyel ezt az árnyékolt vagy holt teret láthatjuk. Így aztán végül is a Mecsek
déli oldalát is tudjuk mérni, át tudjuk tekinteni. Tehát egy kiegészítő megoldás születne.

Azt tudom erre mondani, hogy ez nyilván többletköltség, mert minden ilyen
radarszázadnak a rendszerben tartása pénzzel jár – de mindennek a rendszerben tartása
pénzzel jár. Azonban nézzük onnan, hogy egyrészt a biztonságunk ezen keresztül erősödik,
ezen keresztül a látószögünk kiteljesedik, és munkahelyeket tudunk ilyen módon megmenteni,
tehát nem kell megszüntetni katonai beosztásokat és állásokat.

Bevezetésképpen ennyit kívántam elmondani. Természetesen, ha vannak kérdések,
igyekszünk rájuk válaszolni. A két ezredes úr, Szűcs ezredes úr és Illés ezredes úr itt áll
rendelkezésre, ha kérdések vannak hozzájuk; természetesen igyekszünk rájuk válaszolni.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e
kérdés, hozzászólás. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.

Kérdések, hozzászólások, válaszok

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is el kell mondjam,
én Pécsről jöttem, pécsi vagyok. Így hogy pozitívat említsek, nagyra tudom értékelni, hogy
valóban társadalmi egyeztetési elven megy végbe a beruházás, és szakmai szempontból nem
is emelnénk kifogást ez ellen. Ebben a pár napban még volt időnk, mióta sajtónyilvános lett a
dolog, beszélgettem ott élő barátaimmal, ott lakó emberekkel, és valóban nincs kifogásuk. Én
úgy tapasztaltam, nem tudom, kinek mi a tapasztalata, de nincs kifogásuk a radar megépítése
ellen. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz akkora tiltakozó reakció, mint például nálunk volt,
ami évekig húzódott. Ez volt a dolog pozitív része, az önök számára.

Azt viszont el kell mondjam, hogy mi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elviekben
nem támogatjuk a radar megépítését. Mégpedig azért, mert mi a NATO-tól függetlenül
képzeljük el magunkat, tehát inkább a NATO-tól való semlegességi pontra helyezkedünk; ez
benne volt a programunkban, ezt többször kommunikáltuk már a plenáris üléseken is. Így
technikailag kivitelezhetőnek tartjuk a radart, és nem emelünk kifogást a helyszín ellen; azt
kifogásoljuk, hogy elsősorban nem magyar érdekeket szolgál, hanem NATO-érdekeket
szolgál ez a radar. Ezért mi elviekben inkább tartózkodnánk, vagy pedig nem támogatnánk a
radart.

Illetve továbbmennék, és megragadom az alkalmat, hogy elmondjam egy kis
személyes élményemet. Amikor a honvédelmi bizottság tagja lettem decemberben, kértem a
betekintést a radar megépítése előtt született tervekbe. El kell mondjam, hogy nem kaptam
betekintést a vezérkartól, illetve nem kaptam betekintési jogot a honvédelmi miniszter úrtól
sem, miközben érvényes C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkezem, amely
kockázatot nem tárt fel; illetve a honvédelmi bizottság tagjaként törvénybe iktatott jogom,
hogy betekintést nyerjek egy korlátozott terjesztésű, tehát minősített adatba. Sajnos az előttem
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lévő, a múlt héten általam átvett két határozat – az egyik a Honvéd Vezérkar főnökétől, a
másik pedig magától a miniszter úrtól érkezett, a minisztériumból – pedig megtagadja
számomra a betekintést, törvénytelenül. Éppen arra a törvényre hivatkozik, amelyik éppen
előírja, hogy betekinthetek. Pikantériája még a dolognak, hogy a miniszter úr 22-ei
határozatában a vezérkar határozatára hivatkozik, amely 23-án született. (Dr. Simicskó István:
De melyik hónapban? – Derültség.) Mind a kettő február. Tehát a miniszter úrnak bizonyára
jövőbe látó képességei vannak, hogy a vezérkar főnöke megtiltja ezt a számomra.

Kérem, hogy ezt a törvénytelenséget, illetve szabálytalanságot valamiképpen javítsák
ki. Úgy volt, hogy a Fővárosi Bírósághoz fordulunk keresettel, de imígyen, hogy a határozat
kézhezvételétől fogva és egy interpelláció benyújtása után végül is nyilvánosak lettek a
tervek, ettől most elállnék. De azért fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez egy nagy hiba
volt a minisztérium részéről.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr válaszol?

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, köszönöm
szépen.

ELNÖK: Akkor megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Azt mondta
képviselő úr, hogy tiltakozó akció nem lesz, mint Pécsett volt. Én nagyon remélem, tekintettel
arra, hogy eddig semmilyen ilyen típusú negatív észrevétel nem érkezett. Azt hiszem, annyira
ésszerű és reális kompromisszumkészséget mutatott a tárca, és a fogadókészséggel sem volt
baj, mint mondtam az elején, ezért mi nem számítunk ilyenre, és nem is szeretném, ha bárki
ilyenre ösztönözné a helyieket. Mert itt van egy kompromisszumos javaslat előttünk, van egy
nemzeti érdek, és remélem, ezt mindenki fontosnak tartja. Nem tudom, mit lehetne még
kitalálni. Nem természetvédelmi terület, nem lakott terület, ma is működő radarral, sőt
csökken a sugárzás ennek köszönhetően, mert modern radarrendszer lesz. Ennek a modern
radarnak a sugárzóereje gyakorlatilag egy mobiltelefon sugárzásának az ezreléke vagy
százezreléke, tehát töredéke. Nem hinném, hogy ezzel bármilyen probléma lenne. Ez egy
modernizációs törekvés. Én nagyon remélem, hogy ezt mindenki így fogja föl, miközben
egyébként erősödik az ország biztonsága is. Ezért mondom, hogy ez nemzeti érdek is, tehát
nem csak NATO-érdek. Egyébként meg NATO-tagok is vagyunk, tehát ami a NATO érdeke,
az nekünk is érdekünk; mint ahogy érdekünk, hogy NATO-tagok legyünk.

A semlegességet nem tudom, a Jobbik hogyan értelmezi. Ha jól értem, a Jobbik
kijönne a NATO-ból is. (Németh Zsolt bólint.) Nem biztos, hogy erről érdemes most ilyen
elvi vitát folytatnunk. A semlegesség egyébként egy szép dolog, csak az a helyzet, hogy
ahhoz legalább az kell, minimum, hogy a világban ma létező nagyhatalmak garantálják ezt a
semlegességet. Nem tudunk arról, hogy ezt, mondjuk, Svájchoz hasonlóan ki tudnánk
verekedni, és lenne ilyen szándék a részünkről. Örüljünk annak, hogy a NATO szövetségese
lettünk teljes jogú tagként, és a biztonságunk ezen keresztül jelentősen erősödött. Úgyhogy mi
úgy látjuk, hogy ez stratégiai szempontból fontos, hogy ott legyünk a NATO-ban, mint a világ
legerősebb politikai-katonai szervezetében, és a magyar érdekeket ez szolgálja.

Nem teljesen értettem, hogy most akkor a Jobbik támogatja vagy nem támogatja a
beruházást. Tegnap a Jobbik részéről nem hangzott el kifogás. Úgy értettem akkor a képviselő
úr részéről is, hogy kivitelezhetőnek vélik és tartják a beruházást, ezt köszönettel vettük; tehát
akkor ezt tekinthetem én a magam értelmezésében támogató jellegű nyilatkozatnak is.
Úgyhogy én ezt így tekinteném, jó? Pozitívan gondolkozzunk! De köszönöm szépen az
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észrevételeket, és én örülök neki, hogy Pécsett is megelégedéssel fogadták ezt a döntést.
Kérem képviselő urat, hogy ennek szellemében támogassa a pécsieket is abban meg a
medinaiakat is és mindenkit, aki csak megkérdezi ebben a tárgykörben, hogy higgye el, hogy
ez az ország biztonságát erősíti, és végre pontot tudunk tenni egy régóta húzódó folyamat
végére.

A betekintés vonatkozásában azt tudom mondani, hogy lehet, hogy elírás történt a
dátumozásban.

Attól még, hogy C típusú ellenőrzéssel rendelkezik valaki, még nyilván vannak olyan
iratok, amelyek olyan anyagok és iratok, ami nem feltétlenül teszi lehetővé, hogy mindenbe
betekinthessünk. Én elég hosszasan voltam ellenzéki képviselő, C típusú nemzetbiztonsági
ellenőrzéssel, én sem tudtam minden iratba betekinteni. Vannak szűkebb körök, amelyek
természetesen betekinthetnek. Ez nem azt jelenti, hogy a tájékoztatást nem adjuk meg; a
törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk, azért vagyunk most is itt. Ebben nem szükséges
egyébként parlamenti döntés szerintem, egyáltalán. Most is egyfajta tájékoztatási jelleggel
vagyunk itt, hiszen nincs is szavazás erről, hogy elfogadja-e a parlament vagy az
Országgyűlés honvédelmi bizottsága vagy nem fogadja el. De éppen azért, mert a társadalmi
párbeszéd ebben az ügyben szerintünk fontos, ezért jöttünk el, hogy tájékoztassuk önöket, és
természetesen minden olyan fontos kérdést, ami a nyilvánosságra tartozik, azokat el is
mondjuk, mert szeretnénk, ha a társadalmi elfogadottsága meglenne.

Természetesen vannak paraméterek, vannak technikai adottságok, amelyek a NATO
szempontjából is fontosak, és bizalmasan kezelendőek. Ezért hívtam föl a figyelmet arra az
elején is, hogy ha olyan kérdés merül föl, akkor természetesen ezt csak zárt ülésen tudjuk
megválaszolni. Higgye el, hogy bármilyen kérdéssel fordul hozzánk, igyekszünk azt
teljesíteni, és kielégítjük az érdeklődését.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az ülés kezdetekor
metakommunikációs jelekkel kérdeztem államtitkár úrtól, hogy nem kell-e zárt ülés ebben az
ügyben. Egyszerűen azért, mert elvileg elhangozhatna sok olyan tétel, amelyet a bizottság
tagjainak szerintem kellene ismerniük, amely nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ez a helyszín és ez
a megoldás milyen előnyöket és milyen hátrányokat tartalmaz. De pontosan értem azt, hogy
itt egy nyilvános ülés keretében akarják ezt megbeszélni, éppen ezért csak kérem, hogy majd
a későbbiekben mutassák be a bizottsági tagoknak azt, hogy a Zengőhöz és a Tubeshez képest
ez milyen képességromlást eredményez bizonyos magasságokon. S akkor tovább azért nem
megyek, mert nyilvánvalóan sem tippet, sem mást nem szeretnék adni azoknak, akik ezt
tovább akarják boncolgatni.

Ez a megoldás, amelyet most a honvédelmi tárca bejelent, az elmúlt tíz évben
folyamatosan meglévő, végszükség esetére szóló kényszermegoldás. Akkor, amikor a
Zengőről volt szó, akkor, amikor a Tubesről volt szó, mindenki pontosan tudta a szakemberek
közül, hogy ez az a megoldás, amely azoknak a feltételeknek, amiről államtitkár úr beszélt,
megfelel, nevezetesen nem sért természetvédelmi érdeket, nem lakott területen van, és
ráadásul a honvédelmi tárca saját területén épülhet fel. Ez az egyik oldalon egyfajta
követelmény. A másik oldalon teljesen természetesen követelmény az, hogy megfelelő képpel
rendelkezzünk a légtérben mozgó légi járművekről, és van ennek olyan következménye, hogy
szerintem évi 3-5 milliárd forinttal kerül többe ez Magyarországnak, hogy nem a Zengőn és
nem a Tubesen épült fel ez a radar. Tudniillik az a két kiegészítő radarkomplexum, amely a
réseket kell hogy kitöltse, úgynevezett réskitöltő radarok, az ahhoz szükséges eszközök, az
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ahhoz szükséges személyzet éves szinten gyakorlatilag körülbelül ennyibe kerül. És akkor
meglesz körülbelül az az információ, amire szükség van.

Nagyon sokan azt gondolják, hogy a NATO az, amely iszonyatosan sok információt
kér ebben az ügyben. Szeretném elmondani, hogy a NATO-nak kevesebb információra van
szüksége, mint a Magyar Köztársaságnak; a NATO bizonyos légi magasságig akar
információt, merthogy őneki van sok mindenre rátekintése; nekünk, Magyarországnak meg a
magyar légtérellenőrzésnek és -védelemnek pedig adott esetben alacsonyabb szinten repülő
tárgyakról is kell információ. Éppen ezért igazából a mi nemzeti érdekünk lett volna az, hogy
ott épüljön.

Államtitkár úr korrekten elmondta, egy nagy állatorvosi ló ez a beruházás, ennek az
alakulása és ennek a sorsa. Azért állatorvosi ló, mert ha képviselőtársaim repültek Ausztria
fölött, és jó időben kinéztek a repülőgép ablakán, akkor minden harmadik hegytetőn láttak
egészen bizonyosan ilyen vagy ehhez hasonló radart, mint ami épült Magyarországon is.
Európában és az Egyesült Államokban is állítólag nagyon sok helyütt ilyen van. Minálunk a
Zengő mint környezetvédelmi rendszerváltó szimbólum bebizonyította, hogy bizony nagyon
erős politikai, közösségi erő szervezhető a természet védelmére, és itt adott esetben
nyilvánvalóan kompromisszumot kellett kötni, mint ahogy a Tubes esetén is. De én azt
gondolom, hogy ha az a fajta megközelítés arról szólt volna, hogy szükségünk van nekünk az
ország biztonsága szempontjából bizonyos adatokra, ráadásul most más fizeti a mi
adathozzáférésünkhöz szükséges eszközök és beruházás árát, ez Magyarország számára nem
egy rossz bolt, akkor valószínűleg hamarabb a végére juthattunk volna. Magunk között szólva
ilyen előzménnyel, ilyen körülmények között nyilvánvalóan badarság lett volna a felajánlást
visszautasítani; a NATO ezt egyébként valószínűleg szívesen fogadta volna, mert máshova is
el tudta volna már a legyártott radarát helyezni.

Nekünk erre szükségünk van. Így hozta az élet, hogy ezen a helyen, még egyszer
mondom, nem a legeslegoptimálisabb, de a mostani döntési helyzetben az egyetlen megoldás
az, amit a tárca választott. Éppen azért mi a magunk részéről ezt elfogadjuk, támogatjuk, és
arra kérjük a honvédelmi vezetést, hogy legalább az illetékeseket majd azért a
kompromisszum mértékéről tájékoztassák. Higgyék el, hogy ezért komoly áldozatot vállalt a
tárca és a köztársaság is ebből a szempontból.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr által elmondottak első részére hadd
reagáljak én. Abban maradtunk államtitkár úrral, jelezte, hogy számára fontos lenne nemcsak
a bizottság, hanem a nyilvánosság, illetve a közvélemény tájékoztatása is, és abban a
pillanatban, amikor a bizottság bármely tagja részéről olyan kérdés merül föl, amely már nem
tartozik a bizottság tagjain kívül másokra, és megnevezi a minősítés fajtáját, a minősítő
személyét, illetőleg az időtartamát, akkor zárt ülésre vonatkozó szavazást fogok
kezdeményezni. De ameddig ez nincs, addig a közvélemény és a nyilvánosság jelen lehet.
Természetesen figyelemmel vagyunk erre.

Az elhangzottakra való reagálásra megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Juhász képviselő
úr azt kérte, hogy majd egyszer egy adott helyen, adott pillanatban mutassuk be a részleteket
is. Én azt tegnap fölajánlottam az ötpárti tanácskozás során és most is megteszem a bizottság
előtt, hogy természetesen, ha a bizottság igényt tart arra, hogy megnézze a működő
radarállomásaink közül bármelyiket, akár Bánkút, akár Békéscsaba esetében, rendelkezésre
állunk. Tehát ezt is meg tudjuk szervezni, és akkor látják, hogyan működik egy ilyen, hogyan
néz ki. Mindenképpen tanulságos és hasznos lehet. Hasonló fog megvalósulni, ha minden jól
megy, akkor Medinán is, körülbelül két és fél év múlva, ha most elindítjuk a folyamatot.
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Hosszúnak tűnik, de még mindig, bármennyire hihetetlen, az optimális tervezés határidejét
nézve, így tudjuk keresztülvinni, hogy körülbelül másfél év múlva talán állhat ez a beruházás,
és működőképessé is válhat. Mondom, ehhez megfeszített és kemény munka kell.

Köszönöm szépen, hogy az MSZP részéről elismerik, hogy valóban nem volt ebben a
helyzetben más megoldásunk. Elmondtam az elején, milyen szempontok alapján hoztuk ezt a
döntést. Valóban, ez egy kompromisszumos megoldás, valóban áldozatot vállal a tárca, mert
egy réskitöltő radarszázad rendszerben tartása körülbelül 1,4 milliárd forintot jelent éves
költségben. Ez sem titok, de azt mondtuk, hogy ez a kompromisszum ennyit megér. Ahol az
emberek ezt nem akarják, ahol ilyen előzmények után patthelyzet alakult ki a Zengő és a
Tubes esetében, akkor nem helyes az, ha mindenáron arra törekszünk, hogy az embereken
keresztülvigyük azt, amit egyébként ők nem akarnak. Úgyhogy olyan helyszínt kerestünk,
ahol viszont van fogadókészség, és ezért tényleg nagy tisztelettel adózunk a Tolna megyei
emberek előtt, akik vállalják ezt, és részt vesznek ebben a munkában.

Juhász képviselő úr még arról is szót ejtett – de nem biztos, hogy erre most reagálni
kellene –, hogy zárt ülésen egyéb más információkat mondjunk el. Nyilván Juhász Ferenc
miniszter is volt, tehát gondolom, ezek az adatok, ezek az információk, nagyjából legalábbis,
ami a szakmai paramétereket illeti, akkor is rendelkezésre álltak, tehát nyilván ismeri ezeket,
ismered ezeket. Úgyhogy ezért nem tértünk ki részletesebben ezekre, tekintettel arra is, hogy
nyilvános ülésen vagyunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak. Parancsoljon!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Szeretnék én is föltenni néhány kérdést.

Az egyik az, hogy amikor a Zengőről és a Tubesről különböző okok miatt és
különböző folyamatok végeredményeként bebizonyosodott, hogy nem lehetséges ott a
radarépítés, és önök átvették a kormányzást, akkor a Mecsekben fölvetődött más alternatív
helyszínekkel kapcsolatban végeztek-e vizsgálatot? Folyt-e ilyen gondolkodás? Ha igen,
milyen indokok alapján vetették el ezeket a további lehetőségeket, és döntöttek a számunkra
is mindig végső megoldásnak és nem túl jó megoldásnak tekintett Medina mellett?

Bármennyire is nyilvános ülésen vagyunk, azt hiszem, lehet olyan formulát
alkalmazni, ami nem sért állambiztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeket. Ezért én azt
szeretném megtudni, hogy abból a tényből adódóan, hogy ez most nem egy ideális helyszínen
települő radar, hanem a Mecsektől északra van, ezért egy jelentős holt tér keletkezik, és
kellenek azok a bizonyos térkitöltő radarok, százalékban beszéljünk arról, hogy egy ideális
megvalósuláshoz képest ez műszaki képességben milyen képességcsökkenést jelent.

Szóba került az üzemeltetés költsége, ami, azt hiszem, egy rendkívül komplexen
kezelendő téma. Az egyik ága ennek az, amiről itt szó esett, hogy két századot kell
folyamatosan működtetni, a létesítményt fönntartani, felújítani, és mindenféle egyéb
üzemeltetési, karbantartási és eszközfelújítási költség fölmerül. De azt hiszem, ha hosszabb
távra gondolkodunk – márpedig nyilvánvalóan csak így érdemes –, akkor az a kérdés is joggal
fölvetődik, hogy hány éven belül lehet szükség ott eszközök nagyfelújítására vagy cseréjére.
Erről készült-e kalkuláció, és milyen időtávban, milyen nagyságrendű költség várható? Csak
zárójelben szeretném megjegyezni, tudom, hogy ez egyszeri alkalomra szól most: a 26
milliárdos zárolás fényében látszik-e esély arra, hogy azt a bizonyos nagyságrendű összeget,
amit majd most hallani fogunk, lesz lehetőség a honvédelmi tárca költségvetésében
biztosítani? Hiszen ha egyszer elindul egy ilyen dolog, erről döntés születik, akkor ez egy
elkötelezettséget is jelent, ennek pénzügyi vonzatai vannak, azzal nyilvánvalóan a hosszú
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távra szóló tervekben számolni kell, és azon majd át kell vezetni. Föltételezem, hogy ezzel
számol a tárca vezetése.

A következő kérdésem, hogy amennyiben helyi egyetértéssel és támogatással elindul
ez a mostani építkezés, és minden a legzavartalanabbul halad – őszintén reméljük, hogy így
lesz, és mi magunk is örülni fogunk annak, hogyha végre megvalósulhat, ez a harmadik radar
fölépülhet és üzembe állhat –, milyen időtartam szükséges ahhoz, hogy ténylegesen a három
radar egymással együttműködve, százszázalékos teljesítménnyel rendszerbe álljon. Milyen
időtartammal kell számolnunk mostantól kezdve?

A tegnapi ötpárti egyeztetésen föltettem volna kérdésként egyébként, ha nem hangzik
el: nagy örömmel hallottam, hogy a NATO illetékes szervei egyetértenek a helyszínnel, azt
támogatják. Szeretném tudni, hogy az ő egyetértésük – erről nyilván írás is van, hiszen egy
ilyen dosszié ott föl lett mutatva tegnap, ezredes úr fölemelte, hogy íme, itt a NATO egyetértő

levele – tartalmaz-e bármilyen kitételt, bármilyen korlátot, például időbeli korlátozást, vagy
tartalmaz-e olyasmit, ami egy korábbi, számunkra rendkívül kedvező állapothoz képest
esetleg a költségviselés arányán változtatna. Bízom benne, hogy nincs benne ilyen. Mert most
visszanéztem a korábbi jegyzőkönyveket, és abból az derült ki a számomra, hogy a
beruházásnak mintegy 99,5 százalékát a NATO állja, és nagyjából az a 0,5 százalék az, ami az
itthoni fogadókészség eléréséhez saját költség biztosításaként szükséges.

Ezek a kérdéseim; véleményt pedig majd a válaszok után szeretnék mondani.
Köszönöm.

ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak válaszadásra. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Köszönöm szépen alelnök úrnak a kérdéseit.

Vizsgáltuk, igen. Tehát az arra vonatkozó kérdés, hogy a Mecsek más részein,
területein néztünk-e helyszíneket, igen, néztek a szakemberek, mind keleti, mind nyugati
irányban, a Zengőn, a Tubesen, sőt még a kettő között is. Az a tapasztalatunk, hogy mivel a
Natura 2000 program keretében ezek a helyszínek lefedettek, így hasonló ellenállással
találkozhattunk volna, pécsi polgártársaink megedzett, szívós, kitartó munkájának újabb
területet adhattunk volna. Ettől tartottunk, ezért aztán nem törekedtünk arra, hogy a
Natura 2000 program területén, azon belül újabb helyszínt találjunk. Valamint zöldmezős
beruházásként kellett volna megvalósítani egy új radarállomást, szemben a mostani
helyszínnel vagy helyzettel, ami azért nyilván a költségeket is növelte volna, és a
kiviteleztetés, az időtartam is hosszabb lett volna, nehezebb lett volna megvalósítani.

A műszaki képességekben milyen képességcsökkenést jelent ez a megoldás? Részben
erre már utaltunk, ami nyilvános ülésen itt elmondható. A mi szakembereink, a honvédség
szakemberei azt mondták, hogy ezzel a két réskitöltő radarszázaddal gyakorlatilag teljesülnek
azok az igények, amelyek a légtér áttekinthetőségét jelentik a biztonság garantálása
érdekében, ilyen módon nem számottevő…, számottevő persze, de nem olyan jelentős, hogy
ez problémát okozhatna. Nyilván a háromdimenziós radarok képességei, a pontossága, a
mérési adatok, a repülő eszközök, repülő tárgyak beazonosíthatósága időben, minőségben,
térben pontosabbak, precízebbek, mint a jelenleg rendszerben lévő P-37-es és más típusú
orosz technikának, régebbi technikát képviselő eszközöknek – ez ténykérdés. Ezt most
százalékosan nem biztos, hogy nekünk itt ki kellene fejteni lefedettség és mérési pontosság
vonatkozásában. Nyilván volt idő, amikor csak ez a radarrendszer létezett, és akkor is azért
megvoltunk.

Üzemi, üzemeltetési költségek vonatkozásában, felújítás, eszközcsere, milyen
költségek várhatóak; erre majd Illés ezredes úr válaszolna, természetesen, ha erre igény van.
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Még néhány dologra reagálnék, amit fölírtam magamnak, utána átadnám az elnök úr
engedélyével a szót Illés ezredes úrnak.

A 26,3 milliárd forintos zárolásra vonatkozó kérdés, amelyet alelnök úr fölvetett, hogy
esetleg ebből az összegből lehetne az üzemeltetési költségeket – ha jól értem (Iváncsik Imre:
Félreértetted.), de akkor lehet, hogy félreértettem –, a felújítás, az eszközcsere költségeit
fedezni, vagy egyáltalán az új radarállomást. Akkor tisztázzuk, hogy pontosan mire
vonatkozott a kérdés. Elnök úr, megtehetjük ezt?

ELNÖK: Alelnök úré a szó, parancsoljon!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): A 26 milliárdos zárolást nem azért vetettem fel, mert arra
gondolok, hogy abból bármit is lehet. Örülnék neki, ha egyébként majd a tárca
fölhasználhatná azokra a ma nélkülözhetetlenül szükséges kiadásokra, amelyekre fontos
lenne, hogy fordítsa. Ezt én csak illusztrációként vetettem fel, hogy annak ismeretében is,
hogy egy ilyen mostani zárolás ilyen nehéz helyzet elé állítja a tárcát, vajon van-e remény
arra, hogy a jövőben majd – nem a 26 milliárdból, hanem a jövőbeli költségvetésekből – lesz
fedezet azokra a jelentős, igen jelentős kiadásokra, amelyeknek a nagyságrendjét szeretném
most hallani.

Köszönöm.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Értem, jó.
Köszönöm szépen. Azért is kérdeztem vissza, mert valóban, ezt fontos pontosítani, mert a
26,3 milliárd egy zárolás, azzal mi hosszú távon nem számolunk; mi az ez évi költségvetésben
számolunk még, és bízunk benne, hogy ez a zárolás ideiglenes, és ebből azért a honvédelemre
– vagy akár mindet – tudunk még fordítani megfelelő pénzeszközöket. Hosszú távú
vonatkozásban nem tudnék most nyilatkozni. Természetesen, mivel ez egy kiemelt beruházás,
szeretnénk biztosítani a szükséges költségvetési fedezetet, és az ország légterének biztonsága
érdekében erre reményeink szerint mindig lesz pénz.

Milyen időtartam kell ahhoz, hogy százszázalékos üzemmódba állhasson mind a
három radarállomás? Én azt hiszem… (Jelzésre:), igen, 30-31 hónap, két és fél év; ebben
gyakorlatilag benne van az, hogy ha most elindítjuk a folyamatot, elkészül a medinai
radarállomás, akkor ezt követően a másik kettő is teljes üzemmódban gyakorlatilag lefedi az
egész rendszert, és százszázalékos üzemmódban tudja teljesíteni a feladatát.

A NATO egyetértésére vonatkozóan itt van a papír, Illés ezredes úr itt mutatta nekem.
Ez egy angol nyelvű levél, amelyben semmiféle olyan kitétel nincs, amely arra vonatkozna,
hogy bárminemű költségviselési tehermegosztás vonatkozásában változás lenne. Egyszerűen
azt írja, hogy „Medina is operational acceptable” – tehát méltánylandó, elfogadható helyszín.
Ez számunkra kielégítő válasz. Úgyhogy örüljünk annak, hogy a NATO továbbra is fönntartja
ezen szándékát, és fizeti ezt a beruházást.

Ennyi; és akkor Illés ezredes úr folytatná.

ELNÖK: Illés ezredes úr, parancsoljon! Öné a szó.

ILLÉS ATTILA ezredes (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! A kérdés az volt, hogy a réskitöltő alegységeknél használt
úgynevezett régi orosz típusú technikáknak a továbbüzemeltetése, illetve perspektivikusan a
kivonása mikor történhet meg. Eredendően ezeket a technikákat mi a zengői vagy tubesi
szcenárió során véglegesen kivonhatónak ítéltük. Mindenesetre most az összes tervünket
ennek fényében nyilvánvalóan fölül kell vizsgálni. A napi üzemeltetéshez az 1,4-1,5 milliárd
forint/év/helyszínben benne vannak a karbantartási, alkatrész-ellátási költségek. Ezen
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túlmenően időszakosan, üzemórától függően körülbelül 150 millió forint egyetlenegy
radarnak a gyári nagyjavítása, amelyet Magyarországon tudunk végrehajtani. Mivel a
réskitöltő alakulatoknál három darab radar van, ez összesen a két réskitöltő radarszázad
esetében hatot jelent, gyakorlatilag évente kettőt-hármat biztos, hogy föl kell majd újítani, és
perspektivikusan ezeknek a cseréjén is el kell gondolkodni, mert a nagy igénybevételnek kitett
elektromechanikai részek felújítása nem biztos, hogy megoldott lesz hosszú távon. S ha kell
venni réskitöltő radarokat, akkor egyből nagyságrendileg tízmilliárdos összegnél fogunk
tartani, és ez az összeg, amit a miniszter úr is pár napja nyilatkozataiban is említett.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás.
Németh képviselő úr, parancsoljon!

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Csak egypár szóban reagálnék az államtitkár
úr válaszára.

Nyilván a NATO-ról lefolytatandó diskurzusokat nem itt fogjuk lefolytatni, nem ez a
megfelelő helyszín. Egyszer, tán majd a jövőben, remélem, erre sor kerül.

Visszatérve a minősített adatokra, azt pedig nem egészen értem még; erről is még egy
külön kérdés-válasz kört kell még futnunk.

Köszönöm a válaszait.

ELNÖK: Hozzászólásra megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak. Parancsoljon!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, ezredes úr, nagyon
szépen köszönöm a válaszokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elhatározott menetrendben,
feszes ütemben, ezek szerint a NATO teljes egyetértésével és mindenféle korlátozás nélkül
(Dr. Simicskó István bólint.), az eltervezett időben, jó minőségben, üzemképesen elkészüljön
a radar. Én magam aggódom azért, hogy hogyan fog előállni majd ennek a sokmilliárdos
költségnek a biztosítása; és közben eszembe jut az is, amikor hétfőn volt az általános vitája az
új felsőoktatási intézmény létrehozásának, ahol is Hiller képviselő úr éppen egy ilyen
jövőbeni költségbiztosítási nyilatkozatot kért a miniszter úrtól, amely elől a miniszter úr
kitért.

Nem véletlen nyilván, hogy ezek a kérdések foglalkoztatnak mindannyiunkat, nyilván
nemcsak azokat a képviselőtársaimat, akik most szólnak, hanem azokat is, akik most éppen
ehhez a témához nem szólnak hozzá. Nem új keletű dolog ez persze, tegyük hozzá,
mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a honvédelmi célok teljesítésére megfelelő
pénzösszegek álljanak rendelkezésre a költségvetésben. Úgyhogy én a tárca vezetését csak
arra tudom biztatni, hogy verekedjenek, küzdjenek ezért a költségvetési egyeztetés során majd
– mielőtt még a parlament elé kerül a költségvetés, mert addig még elképzelhető, hogy
változhat, utána már ritkán szokott. Nagy számokban bizonyosan nem fog és nem is szokott
változni. Ha egyszer most elkötelezi magát a tárca e mellett a megoldás mellett, amelynek
jelentős többletköltségei várhatók, akkor nyilvánvalóan az is fontos, hogy ennek hosszú távon
a fedezetét a mindenkor kormány és parlament fontos kötelezettségének tartsa biztosítani,
hiszen ez az ország biztonságát szolgálja. S ha egyszer elindulunk egy ilyen úton, akkor ezen
következetesen végig kell menni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ugye, hogy
mennyire más ebben a szakmaibb és higgadt, normális körülmények között beszélni, mint ami
az elmúlt években történt a másik két helyszínnel kapcsolatban? S talán itt is kiderül, hogy
nem az ördög volt az, aki mozgatta a szálakat az elmúlt években, hanem talán fontos, az
ország biztonsága és anyagi szempontjából is fontos érvek szóltak azon helyszínek mellett.

Én most Tolna megyei képviselőként szeretnék hozzászólni. Nyilvánvalóan a sajtóból
is kiderül, hogy a medinai polgármester személy szerint nem ellenzi ezt a beruházást. Tán
még ő maga is elismeri ezekben a nyilatkozatokban, hogy ugyan a nép véleményét ő egy
személyben, hivatalosan abban a tekintetben nem tudja képviselni, hogy nyilván minden
állampolgárral nem beszéltek. Nagyon zárójelben szeretném megjegyezni, hogy szerintem ha
lenne olyan politikai erő, ellenzéki politikai erő, amelyik hisztériakeltésből most Tolna
megyében vagy Medinán hangulatot kívánna kelteni a beruházással szemben, akkor
valószínűleg itt is nagy eredményeket lehetne ebben a tekintetben elérni. Szeretném mindjárt
leszögezni, hogy az MSZP nem lesz ilyen, és én országgyűlési képviselőként biztos, hogy
nem leszek ilyen. Viszont személyesen fogok tájékozódni a településen.

Azt gondolom, a kormánypárti képviselőtársaim nevében is beszélek, amikor azt
mondom, hogy a beruházás során és a működés során is szeretnénk majd különös
figyelemmel lenni ez iránt, és kérnénk szépen a tárca rendszeres és kimerítő tájékoztatását,
nyilvánvalóan a beruházás tekintetében és az ott élő emberek biztonsága tekintetében is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további
kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a napirendi pont tárgyalását
lezárom, azzal, hogy államtitkár úr tájékoztatóját a bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi.

Köszönjük szépen az elmondottakat. Ezredes uraknak köszönjük a megjelenését,
további jó munkát kívánunk!

Javaslom, hogy a sajtó munkatársaira figyelemmel, tartsunk egy kétperces technikai
szünetet. (Rövid szünet.)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

A „Hazaszeretet napja megünnepléséről” szóló határozati javaslat (H/2473. szám); (Dr.
Simicskó István (KDNP) képviselő önálló indítványa)

Tisztelt Bizottság! Rátérünk 2. napirendi pontunk megtárgyalására: a „Hazaszeretet
napja megünnepléséről” szóló H/2473. számú országgyűlési határozati javaslat, dr. Simicskó
István képviselőtársunk önálló indítványa. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell
döntenünk, és attól függően az általános vitára is sort kerítenünk.

Az előterjesztő, valamint a kérdésben hatáskörrel rendelkező Honvédelmi
Minisztérium képviselői meghívást kaptak. Képviselőtársunk, államtitkár úr mellett külön
köszöntöm dr. Dankó István urat, a HM Jogi Főosztályának vezetőjét, aki a tárca álláspontját
fogja ismertetni.

Elsőként megadom a szót az előterjesztőnek, dr. Simicskó István képviselő úrnak; ezt
követően a tárca állásfoglalását kérem az előterjesztéssel kapcsolatosan, utána pedig
következnek a képviselői kérdések, hozzászólások.

Képviselő úr, ebbéli minőségében öné a szó, parancsoljon!

Dr. Simicskó István szóbeli kiegészítése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm,
hogy hangsúlyozta azt, hogy képviselői minőségemben vagyok jelen az ülés további részében
mint előterjesztő. Szeretném érzékeltetni azt, hogy semmiféle olyan természetű ráhatás
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természetesen a Honvédelmi Minisztérium munkatársaira nincs, hogy az álláspontjuk csak
pozitív lehet. Tekintettel arra, hogy szerintem ez az ügy mindennemű pártpolitikai
szemponton felül áll, nemzeti ügynek tekintem azt, hogy milyen nemzeti ünnepeink vannak,
és fontosnak érzem az összetartozás kifejeződését. Ezt megtehetjük minden nemzeti
ünnepnapunkon, mint ahogy éppen március 15-e felé közeledünk; ez is egyébként a nemzet
erejét, összetartozását, összefogását mutatja be mindannyiunk számára.

Megmondom őszintén – több képviselőtársam már nyilván régebb óta követi a
politikai tevékenységemet –, bár az előző ciklusban is benyújtottam hasonló tartalmú
javaslatot, akkor nem lelt támogatásra. Azonban most ismét egy kerek évfordulóhoz
közeledünk: ez a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója lesz. 1456. július 22-ét nevezzük e
diadal napjának. Szeretném, ha ez kifejezne egyfajta erős hazaszeretetet, ezért arra gondoltam,
hogy a hazaszeretet ünnepnapjává lehetne nyilvánítani ezt a napot.

Szerintem fontos üzenete van a magyar társadalom felé is, hiszen összefogást mutat
be, sőt nemcsak a magyar nemzet összefogását mutatja be a középkorban, hanem Európa
számos nemzete ott volt ebben a bizonyos csatában, és ebben a dicsőségben maguk is
osztoztak. Emlékeztetek a déli harangszóra, amely ezért szól a mai napig Európa-szerte, a
keresztény világban. Úgy érzem, Magyarország az Európai Unió soros elnökeként is egy ilyen
ünnepnapnak a kinyilvánításával fontos európai, keresztény értékeket is fel tud mutatni, és az
európai nemzetek összefogását is föl tudja mutatni, ha ezt deklaráltan a hazaszeretet napjává
nyilvánítaná.

Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba-vételt, az általános
vitára bocsátást és természetesen az országgyűlési határozat elfogadását is. S természetesen
kérdően tekintek majd, és bízom a honvédelmi tárca és a kormányzat támogatásában is.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Megkérdezem dr. Dankó urat a tárca
álláspontjáról. Parancsoljon, öné a szó.

A Honvédelmi Minisztérium álláspontjának ismertetése (Dr. Dankó István)

DR. DANKÓ ISTVÁN (Honvédelmi Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
honvédelmi tárca a képviselői kezdeményezést rendkívüli módon tiszteletreméltónak tartja, és
ennek megfelelően a tárgysorozatba-vételét támogatja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés,
hozzászólás. Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót.

Kérdések, hozzászólások, válaszok

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Kedves Képviselőtársam! Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy tiszteletben tartom ezt a
javaslatot, és nincs kifogásom ellene. Hiszen azt hiszem, abban teljesen azonosak vagyunk itt
a teremben ülők, hogy szeretjük a hazánkat, és büszkék vagyunk a népünk történelmére.
Olyan sok szép és együtt ünnepelt évforduló van, amely szerintem tökéletesen alkalmas is
ennek a kifejezésére. Ilyenek a nemzeti ünnepek, vagy, hogy jó helyen legyen mondva, ilyen
a honvédelem napja is, amely minden vonatkozásban kifejezi közös érzésünket, vagy akár azt
is mondhatom, hogy minden olyan pillanatban, amikor vagy fölhangzik, vagy együtt
énekeljük a Himnuszt, akkor ugyanez az érzés tölt el mindannyiunkat. Úgyhogy én kicsit arról
érdeklődnék, hogyan született ez a gondolat, miért pont ez a nap legyen a hazaszeretet napja,
miért nem egy másik nagyon jelentős eseményt tekintünk annak, például a honvédelem
napját, vagy március 15-ét, vagy augusztus 20-át. Úgyhogy inkább az az indokolás érdekelne,
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miért van szükség külön még egy hazaszeretet napjára azokon az eseményeken túl, ahol
egyébként ugyanúgy a hazaszeretetünket kifejezhetjük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót dr. Simicskó István képviselő úrnak.
Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Ezek mindig fontos kérdések,
hogy vajon miért és mi vezetett oda, hogy eljutottam ahhoz, hogy ismételten benyújtsam a
magyar parlament elé az erről szóló javaslatomat. Ezen nyilván hosszasan lehetne vitatkozni,
hogy történelmünk mely eseményei azok, amelyek fontosak, mely események azok, amelyek
ténylegesen kifejezik a nemzeti összetartozást és egységes törekvéseinket. Én arra az
álláspontra jutottam, hogy július 22-e ezen napok közé tartozik, és méltatlanul talán a feledés
homályába is már-már elsüllyesztve, akik a történelem iránt érdeklődők, azok talán még
megjegyezték, de mások nem nagyon. Úgyhogy szerintem fontos, hogy mind az oktatásban a
fiatalabb generációk számára, mind a magunk számára is, az önismeretünket kibővítve és az
önbecsülésünket megerősítve készüljünk a jövő kihívásaira. Ezért én nem mennék végig, és
nem más ünnepek, más nemzeti ünnepek és nemzeti, dicső történelmi események rovására,
nem mással szemben állítanám föl ezt a dátumot, ennek a dicső történelmi eseménynek az
emlékét, hanem ezek sorába állítanám, és méltó helyére szeretném tenni. S nem minősítve azt,
hogy most március 15-e, 1849-49, vagy augusztus 20-a, vagy október 23-a a fontosabb
ünnepünk – mindegyik fontos. És fontos, hogy valóban, minden magyar ember úgy érezze,
hogy ilyenkor erősíti a lelkét, megdobban a szíve mindannyiunknak, és egy-egy megemlékező
eseményen részt tudunk venni. Szerintem minden nemzetnek joga, sőt kötelessége is, és az
önbecsüléséhez hozzátartozik azt, hogy nemzeti ünnepeket tartson; fontos ez a fiatalok
nevelése szempontjából is.

Nem tértem ki a munkaszüneti nap kérdéskörére, mert gondoltam, hogy ebből
esetlegesen óhatatlanul viták származhatnak. Természetesen továbbfejleszthető ebbe az
irányba is. Nem akarok ünneprontó lenni, de nyilván pénzügyi szempontok is szerepet
játszanak egy nemzeti ünnepnap munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatosan és ennek
összefüggésében. Ezt én szerettem volna elkerülni, de természetesen nyitott vagyok ez előtt is.
Csak egy gesztust szeretnék tenni a javaslatommal, és szeretném rávenni az Országgyűlést,
hogy tegye meg ezt a gesztust; ez szerintem mindannyiunk számára hasznos lenne. Ezért
választottam. Egyébként horvát szomszédainknál hasonló módon működik a hazaszeretet
napja; ott nyilván más összefüggésben és más időpontot határoztak meg. De így, deklaráltan
kimondva, hogy mely nemzeti ünnep lenne a hazaszeretet napja, nyilván mindegyik olyan
típusú történelmi cselekmény vagy esemény, ahol a hazát védték civilek és katonák, mások,
az mind-mind ékes bizonyítéka a hazaszeretetünknek. De fontos, hogy ezt a vonalat, ezt a
megerősítést megtegyük. Ezért gondoltam erre a napra. Ráadásul egyébként valóban egyfajta
európai ünnepként is fölfoghatnánk, és tovább erősíthetnénk ennek az ünnepnek a rangját,
méltóságát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés,
hozzászólás. Juhász Ferenc képviselő úré a szó. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Mindig nagy dilemma, és
adott esetben egyébként a kormánypártok dilemmája az, hogy azoknak a
kezdeményezéseknek, amelyek ilyenek és ehhez hasonlóak – hiszen a parlamenti képviselők
egészen bizonyosan tudják, hogy sok ilyen születik –, hogy mit engednek, mit nem, ez
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abszolút politikai kérdés. Ez abszolút a kormánypárti többségnek egy olyan privilégiuma,
amelyben állást foglal a tekintetben, hogy ez a kezdeményezés megfelel-e politikai
szándékainak, céljainak; hogy jó helyen van-e, megfelelő tartalommal működik-e; szolgálja-e
olyasfajta támogatás, mint munkaszüneti nappá nyilvánítás, egyéb más. Ezer megfontolás
létezik. Egy biztos, hogy ha nagyon sok ilyen van, akkor devalválódik; devalválódik
mindegyik. Devalválódik az az ünnep, amely már most deklaráltan ott szerepel, és bármily
magasztos célhoz lehet egyébként kötni, akkor is az az összes többinek a rovására megy, mert
egyébként előbb-utóbb a sok emléknap és kitüntetett nap kapcsán kialakul egyfajta fáradtság,
és gyakorlatilag az egész ünnep annyit ér meg, hogy adott újság címlapján a nap eseményei
között szerepel majd, hogy ez a hazaszeretet napja. Ennél azért valószínűleg több kell.

Éppen ezért a magam részéről egészen bizonyosan a kormánypárti többséggel fogok
együtt szavazni, mert azt gondolom, ez ténylegesen az ő felelősségük. És azt szeretném
önöknek ajánlani, hogy az Igazságügyi Minisztériummal, az azt vezető miniszterrel e
kérdésben azért még konzultáljanak, mert egészen bizonyosan lesz olyan pont, amikor majd
azt kell mondani, hogy na, ne tovább, és álljunk már meg az újabb és újabb napok
beállításával.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Básthy Tamás alelnök úrnak. Parancsoljon!

BÁSTHY TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Kétszer gondoltam, hogy hozzászólok.
Az első hozzászólásomat majdhogynem okafogyottá tette Simicskó képviselő úr előterjesztői
válasza, amelyet adott, de Juhász képviselő úr hozzászólása mégis arra inspirál, hogy talán
kiegészítsem ezt a dolgot egy kevéssel.

Egyrészt azt hiszem, a hazaszeretet az a nagyon-nagyon újrafogalmazandó, modern
tartalommal megtöltendő kérdés, amire nem elég egyetlen nap. A magyar történelem sajnos –
sajnos! – bőségesen ad olyan hősi napokat, hősi emlékeket, amelyekre asszociálva meg
lehetne ünnepelni vagy emlékezetessé lehetne tenni a hősi cselekedeteket. Hogy mégis erre a
napra esik a választása az előterjesztőnek, mint ahogy említette, az egyrészt a rendkívüli
európai hatása ennek a cselekménynek, ennek a nándorfehérvári diadalnak. A másik pedig,
ami egy nagyon modern, aktuális értelmezését jelenti a hazaszeretetnek: nemzet és haza, pont
ez a nándorfehérvári diadal bizonyította ezelőtt 555 évvel is, hogy a hazája lehet egy és
ugyanaz több nemzetnek. Ez egy nagyon-nagyon modern és nagyon-nagyon szükséges,
újszerű értelmezése a hazának, amikor különböző nacionalizmusokkal állunk szemben, hogy
555 évvel ezelőtt is egy közös hazát számos nemzetiség kiváló hősei, kiváló tagjai tudtak
magukénak vallani és életük árán is védeni.

Úgyhogy én köszönöm az előterjesztőnek az ötletét, és nagyon időszerűnek, nagyon
kiválónak tartom, és méltónak arra, hogy az Országgyűlés és ne csak a kormány
előterjesztéseként találkozzunk vele, hanem az egész parlament magáénak érezze, ellenzék és
kormányoldal egyaránt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Simicskó István képviselő úr reagál az elhangzottakra.
Parancsoljon! Öné a szó.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen
mind Básthy Tamásnak, mind Juhász képviselő úrnak és Iváncsik Imrének is az észrevételeit,
hozzászólását. Igazából a kritika mögött is úgy láttam, hogy a támogató szándék, a nyitottság
megvan.

Szeretném elmondani, hogy nagyjából azért áttekintettem az európai nemzetek ünnepi
listáit, és meg kell hogy mondjam önöknek, hogy Magyarország az utolsók között van, ami a
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nemzeti ünnepek számát illeti. Nincs sok nemzeti ünnepünk, inkább azt mondanám, hogy
kevés van. Meg is látszik ez egyébként rajtunk, sajnos. Nyilván nem ezzel lehet megváltani a
világot, és nem ezzel lehet a nagy globalizációval szemben föllépni és a nemzettudatunkat
megtartani, de egy fontos apró, kis lépés, egy újabb olyan kis cölöp, amelyet leverünk, hogy
tartsuk az irányt, hogy tudjuk, merre szeretnénk haladni, és megerősítést nyerjünk a
múltunkból, a történelmünkből, azokból a dicső korszakokból, azokból az áldozatos, a haza
oltárán elvérzett katonákból, emlékekből, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Tehát szerintem
fontos, hogy ebben a nemzetközi világban a nemzettudatunkat megtartsuk, megerősítsük, nem
mások rovására. Nyilván, ha saját önbecsülésünket kialakítjuk, akkor ez egy
felvilágosultabban gondolkodó nemzet számára azt jelenti, hogy ezen keresztül másokat is
képes megbecsülni és elismerni, és mások kultúráját is, mások ünnepeit is képes tiszteletben
tartani. Tehát így, ahogy Básthy Tamás alelnök úr mondta, valóban, bizony-bizony nem csak
magyarok, hanem szerbek, szlovákok, különböző szláv nemzetiségűek, németek, lengyelek és
mások is harcoltak ebben a várban akkoriban Nándorfehérvárnál, és hősiesen védték az
országot.

Úgyhogy én nagy tisztelettel vettem az észrevételeket, és kérem az önök támogatását.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Németh képviselő úré a szó, parancsoljon!

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Az MSZP-s
képviselőtársam, bár tudom, nem illik ilyet mondani bizottsági ülésen, de az MSZP-s
képviselőtársaktól elhangzott, hogy devalválódhatnak a nemzeti ünnepeink. Hát, 2006.
október 23-án, egyik legnagyobb nemzeti ünnepünket éppen ők degradálták eléggé mélyre
sajnos. Ez csak egy gondolat volt.

A másik pedig magával az előterjesztéssel kapcsolatos. Én történelem szakos vagyok,
úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre nemcsak a vesztes csatáinkról van szó, hanem
valóban, egy nyertes csatát emelünk a nemzeti ünnepnapok soraiba. A Jobbik teljes
mellszélességgel tudja támogatni az előterjesztés tárgysorozatba-vételét, majd pedig később
ennek törvényi szintre való emelését.

Az indoklásban kicsit túlzónak találom Európa ilyen szintű kiemelését, mert azért
hetven évvel később, amikor már az osztrákok idejöttek, a legújabb kutatások szerint a pécsi
történelem tanszéken az osztrák hadseregek már nagyobb kárt tettek, mint a török megszálló
seregek. Ezen lehet vitatkozni, mondjuk, szerintem ez sem a bizottság asztalára tartozik,
hanem maradhat a történelem tanszéken.

Mindenesetre nagyon örülök annak, hogy végre tényleg egy pozitív ünnepnapunk lesz,
ami azt hangsúlyozza, hogy mi, magyarok is képesek vagyunk, sőt tudunk a világban európai
szintű – kicsit most ellentmondva magammal – csatát megnyerni, és ezzel nemcsak a saját
országunkat, hanem valóban, Európát is megvédtük egy előrenyomuló nagy sereg
veszedelmétől.

Köszönöm.

ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úré a szó. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem vitatkozva az
előterjesztéssel, kiegészítve azt, szeretném én is mondani képviselőtársamnak a következőket.
Egyrészt fölhívom a figyelmét, hogy az Európa-nap május 9-én van, és azon kevés országok
közé tartozunk, ahol ezt hivatalosan nem feltétlenül vagy nem kellő mélységében ünnepeljük,
ha már az európai összetartozásról beszélünk. Nekem ez az előterjesztés személy szerint azért
is tetszik, mert legalább erre is kitér, és jó példát hoz. De azért van ennek az Európai Unióban
jelenleg is megfelelő ünnepe.
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A másik, és tényleg nem konkrétan az előterjesztéshez, csak gondolatébresztőként,
azért a hazaszeretetnek van bizonyára sok válfaja. Az egyik az a honvédő harcos-háborús
hazaszeretet, amelyet most látunk, és nagyjából az ünnepeink nagy része ehhez kötődik. Csak
példaként szeretném mondani vagy kérdésként feltenni, hogy ha már a modern tartalommal
megtöltött hazaszeretetet hozta szóba képviselőtársam, mondjuk az, amikor Széchenyi István
nemesként és előjogokkal rendelkező emberként az egyévi jövedelméről lemondott azért,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia létrejöhessen, amely azóta is nemzetünk egyik
legkomolyabb és legbüszkébben féltett intézménye lett, talán lehet, hogy a mai világban
állítandó példaként a hazaszeretetnek ilyen formáit is a középpontba lehetne emelni, és a
megemlékezés középpontjába lehetne helyezni, hiszen azt hiszem, a mai modern világban egy
ilyen példával lehet, hogy előbbre jutnánk a közös ügyeinkben, ha ezeket tekintenénk
példaként, amellett, ami most elhangzott, természetesen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Simicskó képviselő úré a szó. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Én értem ezt a fölvetést,
valóban, ilyen természetű hazaszeretet is létezik; nem is mérném, mert nem lehet összemérni
a kettőt. Nyilván mindegyik eseményt, mindegyik személyiség döntését, történelmi alak
tevékenységét a maga korában kell megítélnünk. Gróf Széchenyi István kimagasló egyénisége
a magyar történelemnek, és azt hiszem, ez a személyes példamutatás bármelyik korban
egyébként mindannyiunk számára mérvadó lehet.

Valóban harcos ünnepnapok vannak, de ahogyan Németh Zsolt is fogalmazott, mind
1848-49 kapcsán, március 15-e, mind október 23-a kapcsán, augusztus 20-a nem, de a másik
két nagy nemzeti ünnepünk hősies helytállás volt. De nem egy csata volt, hanem nyilván egy
időszak, amelyek ha kudarccal is zárultak katonai értelemben, de azért mégis sok
eredménnyel jártak, és nem mindig akkor jön meg a gyümölcse egy-egy ilyen küzdelemnek,
amikor éppen lezárul, mondjuk, az adott háború vagy az adott időszak, hanem később is
megérhet ennek a gyümölcse.

Valóban, ezt tekinthetjük egy konkrét katonai eseménynek, de ez egy lezárult csata,
amelyet sikeresen és eredményesen fejeztünk be, ami óriási eredmény volt, mert valóban az
akkori kor legerősebb, legnagyobb, legjobban felszerelt hadseregét tudtuk megállítani, sokkal
kevesebb erővel. Ebben sok minden benne volt, a hit, a meggyőződés, a hazaszeretet, sok
minden, ami motiválta a katonáinkat akkor, meg más nemzetek katonáit is, akik fölvették
ezzel a hatalmas túlerővel szemben a küzdelmet.

Tehát sokszínűek a nemzeti ünnepek. Én azt hiszem, ez erősíti azt a szándékot, amit
már az elején elmondtam, hogy az önbecsülésünket erősítse, növelje, amire szerintem
szükségünk van, hiszen mind mentális, mind morális válság minden bizonnyal föllelhető
sajnos a mai magyar társadalomban. Szerintem szükségesek ezek a fogódzók, ezek az
iránytűk. Nem fogja megoldani és megrengetni ez a világot, ez tény, nem fogja adott esetben
a gazdasági helyzetet sem egyik napról a másikra jobbá tenni. De legalább lélekben erősít
minket, és ez azért talán fontos a mai időszakban is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha nincs több hozzászóló, akkor
szavazunk.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérdezem, ki az, aki a H/2473. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 16 igen. Ki az, aki ellenzi?
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(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság a
határozati javaslatot tárgysorozatba vette.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Így kérdezem, ki az, aki a H/2473. számú határozati javaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Ki ellenzi? (Szavazás.
– Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság a határozati
javaslatot általános vitára alkalmasnak találta.

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunk szóban hangozzék el. Bizottsági
előadónak pedig Básthy Tamás alelnök urat javaslom, amennyiben elfogadható számára és a
bizottság számára is. (Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen.

Köszönöm főosztályvezető úrnak és államtitkár úrnak, képviselő úrnak utóbbi
minőségében, hogy jelen volt. További jó munkát kívánunk!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. (Távozik az ülésről.)

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §-a alapján);
(Döntés bizottsági határozatról)

ELNÖK: Rátérünk a 3., egyben utolsó napirendi pontunk megtárgyalására: mentesítés
a közbeszerzési törvény hatálya alól. Köszöntöm körünkben dr. Tóth László helyettes
államtitkár urat a Belügyminisztérium részéről, illetve – sorrend szerint előbb illett volna
mondanom – Rajnai Éva úrhölgyet és Keszthelyi József ezredes urat a Terrorelhárítási
Központ részéről.

Tisztelt Bizottság! Az írásos mentesítési kérelmet futárpostában megküldtük, valamint
itt a helyszínen is kiosztottuk; megtalálhatják az asztalukon. A kérelem a Terrorelhárítási
Központ feladatainak ellátásához szükséges különféle technikai eszközök beszerzésére és
szolgáltatások igénybevételére irányul.

Első körben megadom a szót helyettes államtitkár úrnak az előterjesztés szóbeli
felvezetésére; ezt követően kérdések, vélemények hangoznak el a bizottság tagjai részéről.

Helyettes államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon!

Dr. Tóth László szóbeli kiegészítése

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! A belügyminiszter úr kérelemmel fordult a tisztelt
bizottsághoz, hogy szíveskedjenek előzetes döntést hozni a Terrorelhárítási Központ néhány
beszerzésével kapcsolatban, ami a véleményünk szerint különleges biztonsági
követelményeket támaszt.

Önök előtt is ismert, hogy a Terrorelhárítási Központ a terrorveszély elhárítására,
készenléti állapot szinten tartására alakult, illetve személyvédelem terén a köztársasági elnök,
illetve a miniszterelnök védelmére. Ezek a beszerzések alapvetően hat beszerzési csoportra
oszthatók: számítástechnikai, híradás-technikai, szoftverbeszerzések, különleges technikai és
mechanikai beszerzések, illetve audio-videotechnikai beszerzések.

Számítástechnika terén a Terrorelhárítási Központnál zárt láncú, belső minősített
adatokat kezelő hálózat került kialakításra, ehhez szeretnénk speciális eszközöket beszerezni.
A híradástechnika terén pedig analóg rádiókat, mivelhogy a jelenleg működő EDR rendszer
nem alkalmas, mivel a jeltovábbítás szempontjából késésben van, ezért szeretnénk analóg
rádiókat beszerezni. A szoftverlicenszek beszerzése szintén speciális titkosszolgálati eszközök
szoftvereivel kapcsolatos. A speciális technikát nem részletezném, hiszen itt is szükséges az
előminősített eljárás szerinti szállítótól való beszerzés. Az audio-videotechnikában pedig
szeretnénk egy műveleti helyiséget létrehozni, ahol műveletszervezés történhetne. Az elmúlt
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három hónapban két ilyen alkalom is volt; önök előtt is ismert a Szudánból hazahozott Papp
István esete, illetve a Líbiából hazahozott 87 állampolgár esete.

Szeretnénk ezt a területet olyan biztonságossá tenni, hogy a Terrorelhárítási Központ
területére olyan szervezetek léphessenek be, amelyek egy előminősítési eljárás keretén belül
már nemzetbiztonsági vizsgálaton mentek keresztül, és ezért szeretnénk a 143/2004-es
kormányhatározat szerint a beszerzéseket lefolytatni.

Elnök úr, röviden, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés,
hozzászólás. Dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg a szót.

Kérdések, hozzászólások, válaszok

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Tisztelt Vendégek! Szeretném először is megkérdezni, hogy mi a fedezete
ezeknek a beszerzéseknek, tehát a Terrorelhárítási Központ idei költségvetéséből lesz-e ez
fedezve, vagy pluszforrásként kell-e értelmezni, mert ez nem derül ki az előterjesztésből
számomra.

Szeretném továbbá megkérdezni, mi ennek a beszerzésnek a viszonya a 2010. július
19-én a Nemzetbiztonsági bizottság által adott közbeszerzési felmentéssel érintett mintegy 9,8
milliárd forintos beszerzéshez, amikor is minden egyes tétele ennek a mostani kérelemnek
megegyezik az akkori, Nemzetbiztonsági bizottsághoz benyújtott kérelemmel.

A számítástechnikai szoftverlicenszekre külön is ki szerettem volna térni, hogy akkor
itt mire gondoljunk 180 millió forintos szoftverlicensznél, de az akkori beszerzésnél ez bútor
és informatika címen 1,1 milliárd forintról szólt.

A speciális technikai és mechanikai eszközökre most 100 millió forintot kérnek, tavaly
126,6 millió forintot kaptak már rá.

Az audio-videotechnikára most 70 milliót kérnek, tavaly 43 millió forintot kaptak már
rá.

A híradástechnikára 60 millió forintot kérnek most, holott tavaly 97,3 millió forintot
ugyanerre a célra már kértek és kaptak.

Szeretném megkérdezni, hogy nem sikerült akkor ezek szerint a tavalyi beszerzés,
esetleg az elmúlt néhány hónap alatt derültek ki olyan új feladatok a Terrorelhárítási Központ
számára, amelyek indokolják ugyanezen címszóval újból hasonló nagyságrendű tételek
beszerzését.

Szeretném megkérdezni, mert a hivatkozás egyrészt a terrorveszély elhárítása, hogy
mondjuk, erre így konkrétan nem kérdeznék rá, de hogy akkor a köztársasági elnök úr és a
miniszterelnök úr biztonságának tekintetében milyen olyan új fejlemények látnak napvilágot,
ami miatt ezekre a technikai eszközökre, beszerzésekre most itt szükség van.

S természetesen, ha megkapom a választ a fedezet tekintetében, akkor még lehetnek
további kérdéseim.

Az előterjesztéshez elhangzott szóbeli kiegészítést lehet, hogy nem pontosan értettem.
Tehát az hangzott el, hogy az EDR rádió, digitális titkosított rádióeszköz nem alkalmas a
Terrorelhárítási Központ számára az egymás közti forgalmazásra, ezért analóg rádiókat
fognak most beszerezni, mert az alkalmas a terrorelhárításra, ami egyébként bárki által
lehallgatható, és elavult technika lévén most lettek lecserélve mindenhol? Ezt nem pont értem.
Ha az EDR nem alkalmas a TEK-nek, mert valami jelkésést mondott az államtitkár úr – nem
pontosan értettem –, akkor kérdezném, hogy egyébként a rendőrségnek meg a többi tikos
szervnek alkalmas-e, vagy akkor ez most hogyan került az asztalra.

A gépjármű-karbantartás tekintetében ez egy elfogadható indok, amennyiben a bent
lévő költségvetésen belül beszélünk. És itt is szeretném megkérdezni, hogy a tárcát érintő 35
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milliárdos fejezeti megszorítás, zárolás a Terrorelhárítási Központ költségvetését hogyan
érintette a tárcán belül. Mert hát abból is látjuk, hogy az itteni beszerzés mennyire
elengedhetetlen vagy nem elengedhetetlen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni hozzászólási
szándékomat én is, és engedjék meg, hogy mielőtt megadom a szót válaszadásra, két
gondolattal hadd egészítsem ki az elhangzottakat.

Jeleztem már a költségvetés parlamenti vitájában is, hogy nem tartom egy jó útnak, ha
azt sugalljuk a Terrorelhárítási Központról – és szó szerint egy képviselőtársát kell idéznem
az ön frakciójából –, mely szerint a miniszterelnök vagy akár a köztársasági elnök
magánhadserege lenne. Az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal, ma Alkotmányvédelmi Hivatal
teljes terrorelhárítási igazgatóságának feladatait vette át többek között a Terrorelhárítási
Központ. Én tehát azt kérem, a tárgyilagosság kedvéért ezt a sugalmazást, amelyet önök
nagyon szeretnek erőltetni, „a miniszterelnök magánhadserege” című fejezetet kérem, hogy
felejtsük el egyszer s mindenkorra, mert egy 858 fős szervezetről ezt állítani, amely korábbi
feladatokat is átvesz, szerintem méltatlan, képviselő úr.

A másik része a mondandómnak, szintén a költségvetés vitájában felhívtam arra a
figyelmet, hogy azok a tagállamok, amelyek éppen az Európai Unió soros elnökségét töltik
be, a Terrorelhárítási Központ költségvetésének többszörösét költik biztonsági kiadásokra a
soros elnökség ideje alatt. Erre felhívtam többször a figyelmet. Tehát ezekre legyünk
tekintettel, amikor politikai alapon igyekszünk bírálni a Terrorelhárítási Központot, hiszen
gyakran elfelejtjük, hogy átvett feladatai mellett az Unió soros elnöksége további
pluszfeladatokat is ró erre a szervezetre.

Elnézést, hogy elnöki jogkörben ilyen illetlenül hozzászóltam a bizottság munkájához.
Az illem azt diktálja, hogy képviselő úrnak megadjam a szót, utána pedig válaszadásra
következik a Belügyminisztérium, illetve a Terrorelhárítási Központ megjelent munkatársa.

Harangozó Tamás képviselő úré a szó. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy
nem a hozzászólásom miatt hozta szóba most a miniszterelnöki gárda, vagy nem is tudom,
milyen kifejezést, mert én csak az indokolás alapján szerettem volna megtudni, merthogy az
az indoklása ennek az előterjesztésnek, hölgyeim és uraim, hogy a köztársasági elnök és a
miniszterelnök biztonságának garantálásához most még további plusz technikai feltételek
kellenek. Azt szerettem volna megtudni, mik azok az indokok, mik azok a változások a két
közjogi méltóságunk biztonsága tekintetében, ami eddig nem volt garantálva, és most kell új
beszerzéssel ezeket a dolgokat megoldani. Vagy akkor ne ezt írják az indoklásban, hanem
írják azt, hogy az európai uniós elnökségünk miatt kell – mert, elnök úr, ebben az indoklásban
nem történik hivatkozás az európai uniós elnökségünkre. Volt hivatkozva múltkor, amikor 1
milliárd forintra adtunk felmentést a legutóbbi alkalommal motorkerékpár-ruhákra meg
motorokra meg mikrobuszokra meg bombaruhára meg mindenféle dologra; azt a Magyar
Szocialista Párt, úgy emlékszem, vita nélkül, legalábbis kérdésekkel, de támogatta,
megszavazta. Egyébként most nem akarok azon végigmenni, hányadik ilyen ügyet látjuk már
itt.

Azon meg pláne nem szeretnék végigmenni még egyszer, hogy a Terrorelhárítási
Központ hányszor kapott már a költségvetés általános tartalékából és egyébként a
költségvetésből mindenféle pluszforrásokat akkor, amikor a rendőri munka dandárját végző
rendőrség pedig anyagilag ki van véreztetve, az állomány anyagilag ki van véreztetve; és
akkor nem mennék bele, hogy politikai szempontból, semmisségi törvénytől kezdve a Lázár
frakcióvezető úr mostani legújabb bűnbakkeresése a nyugdíjrendszerükkel kapcsolatban mit
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okozott, mert talán valóban nem része ennek az előterjesztésnek, és elnézést, hogy szóba
hoztam. Csak azt szeretném mondani, hogy amit én mondtam, az csak és kizárólag az
előterjesztés indoklásából adódó kérdések feltétele volt; nem minősítettem a szervezetet.

ELNÖK: Valóban nem tárgya a mostani napirendünknek a rendőrség kivéreztetése –
ehhez nekem is lenne néhány gondolatom. De tekintettel arra, hogy nem ez a napirend, kérem,
hogy ezen lendüljünk túl.

Helyettes államtitkár úr válaszol? Megadom a szót helyettes államtitkárnak.
Parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Természetesen,
ahogy képviselő úr is említette, a zárolás érintette a Belügyminisztériumot 35 milliárd forint
értékben. Erre a minisztérium az illetékes kormányhatározatnak megfelelően elkészítette az
intézkedési tervét, ez átlag 10 százalékos támogatásmegvonást jelent.

A zárolás ugyanúgy érintette a Terrorelhárítási Központot; körülbelül 10 százalékkal
kevesebb az idei lehetőségük, mint a tavalyi.

A tavalyi nemzetbiztonsági felmentéssel kapcsolatban pedig azt jelezném, hogy ez
annak a folytatása, hiszen próbáltuk az államháztartást nem terhelni olyan formában, hogy
nem egy összegben terveztük felállításra a Terrorelhárítási Központot, hanem ez egy
folyamatos munka eredményeképpen jött létre, először a humán erőforrások vonatkozásában,
később pedig a beruházások vonatkozásában.

A beruházások, mint képviselő úr előtt is ismert, az nem úgy van, hogy egyik napról a
másikra végrehajtjuk. Például egy épületberuházást elméletileg még 143-as felhatalmazás
alapján is fel kell mérni, meg kell terveztetni, ki kell választani a végrehajtót, és fel kell
építeni, karban kell tartani. Ezért a kérdésére az a válasz, hogy az átütemezett beruházásokról
beszélünk most, amit a tavalyi évben forrás hiányában, mégpedig az államháztartást kímélve
nem hajtottunk végre, illetve nem tartottuk célszerűnek, hogy egyből végrehajtsuk ezeket a
beszerzéseket. Hiszen ha nincs ott ember, akkor még nem kell számítástechnikai eszköz. De
ugyanez vonatkozik a többi technikai beszerzésre is; meg kellett vizsgálni annak lehetőségét,
hogy speciális technikai eszközök vonatkozásában külföldi tapasztalatok alapján melyek azok
a speciális technikai eszközök, és milyen formában kerüljön sor ezeknek a beszerzésekre.

Valóban ki lett sarkítva a köztársasági elnök és a miniszterelnök személyi védelme.
Természetesen, ahogy elnök úr is említette, a Terrorelhárítási Központnak több feladata van;
többek között felderítő munkát végez, elemző-értékelő munkát végez, nemzetközi
kapcsolatokat tart, az EU-elnökséggel kapcsolatban kiemelten végzi ezt a tevékenységet. A
legjobb példa rá, hogy a központ vezetője, illetve helyettese most is külföldi szakmai munkán
vesz részt, holnap érkeznek haza, ezért nem ő ül itt most mellettem.

Valóban átvette a központ a Nemzetbiztonsági Hivatal egyes feladatait, illetve a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egyes feladatait is. Tehát az „elnök és miniszterelnök”
megközelítés egy nagyon pici szegmense, de egyébként humán erőforrások vonatkozásában
nagy létszámot köt le ez a biztosítás is.

A technikai eszközök tekintetében pedig tavaly specifikáltuk ki azokat a technikai
eszközöket, amelyeket a leghatékonyabb beszerzésre tartunk szükségesnek, és ezért húzódtak
át ezek a beszerzések; a gépjárművek vonatkozásában pedig a védett vezetői gépkocsik,
amelyek nagyon fontosak, illetve speciális technikával felszerelt személygépkocsik javítása,
karbantartása.

Hangsúlyozom, mi azt szeretnénk, ha a Terrorelhárítási Központ területére nem
lépnének be olyan személyek, olyan emberek, akik bármilyen nyílt közbeszerzési eljárás
keretén belül tudnak beszerzéseket végrehajtani. Szeretnénk az irányadó előminősített lista
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szerinti szervezeteket ide beengedni, mégpedig azért, mert ők már egy nemzetbiztonsági
szűrésen átmentek.

Nem tudom, mire nem adtam még választ. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Majd kiderül, jelzik a tisztelt képviselő urak. Kérdezem, további kérdés,
hozzászólás van-e. Dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az EDR-es
kérdésemre nem kaptam választ – ez engem csak úgy szakmailag izgatna.

Ha ez egy folytatólagos beszerzés, akkor annak ki kellene derülnie az előterjesztésből.
Ha ez egy folytatólagos beszerzés, akkor miért nem a Nemzetbiztonsági bizottsághoz vitték
vissza ezt az ügyet, ahol tavaly ezt elkezdték? Vagy akkor miért ott kezdték el ezt az ügyet, ha
ez egy előre tervezett, folytatólagos beszerzés?

Ha ez egy előre tervezett, folytatólagos beszerzés, akkor tudnának-e egy minimális
felvilágosítást adni, hogy hol lesz ennek a vége? Most volt eddig 9,8 milliárdnyi, most itt van
előttünk megint összesen 807 millió forintnyi, akkor tudjuk számolni, és akkor legközelebb
biztos nem is fogunk ilyen kérdéseket feltenni, hogy mennyivel számoljunk még, mennyibe
fog még kerülni a Magyar Köztársaságnak, és mennyi forrást von el – ez már az én saját
véleményem – a rendőrség egyéb munkáitól még a Terrorelhárítási Központ felállítása. Tehát
hol lesz a vége ennek a beszerzési ügynek? Miért nem a Nemzetbiztonsági bizottsághoz vitték
vissza ezeket az ügyeket? És egyszer azért majd biztos jó lenne látni, hogy a 97,3 meg a 60
millióból úgy összességében mi valósult akkor meg.

Még egyszer, utoljára szeretném mondani: nem minősítettem a Terrorelhárítási
Központ azon tevékenységét, hogy a miniszterelnököt és a köztársasági elnököt védi.
Legalábbis ma nem. Azt állítom, hogy ez az előterjesztés ezért kér felmentést, és ezzel
indokolja ezeket a technikai beszerzéseket; én meg azt kérdeztem, hogy milyen változás állt
be ezeknek a személyeknek a védelme tekintetében, ha ezek a pluszforrások szükségesek.
Most erre kaptam egy választ, hogy ez egy folytatólagos beszerzés, értem, köszönöm –
kérdezem, hol lesz a vége. Meg ha az EDR rádiók és a CB rádiók beszerzésére kaphatnék egy
szakmai választ – a kollégák ezt biztosan jobban tudják.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Ha megengedi, akkor egy
mondattal megint hadd válaszoljak csak. Volt egy mondata, amelyik nagyon megütötte a
fülemet, hogy mennyibe fog még nekünk kerülni a saját államunk, nemzetünk biztonsága.
Mennyibe fog még kerülni; tulajdonképpen így fordítandó le számomra a kérdés. Ami azért
döbbenetes, mert a Terrorelhárítási Központ pont az a szervezet, amely olyan tevékenységet
végez (Dr. Harangozó Tamás: Meg a rendőrség is.), amely olyan tevékenységet végez, mely
tevékenységet ha nem végezné, és utána bekövetkezne egy esemény, amely bizonyos
esemény után azt mondanánk, hogy bármi pénzt megért volna, hogy ne következzen be az a
bizonyos esemény. Tehát nagyon nehéz ezt a kérdést pénzben mérni, és én mindig erre
szoktam felhívni a figyelmet, hogy lehet ezeket a kérdéseket támadó éllel vagy együttműködő
kritikai éllel is feltenni. Én azt mondom, hogy addig jó, amíg nem hallunk arról, és nem
tudjuk, hogy a Terrorelhárítási Központ pontosan milyen feladatokat végez el. Az egy óriási
nagy baj lesz, és már a 10 milliárd forint többszörösét is rááldoznánk utólag egy adott esetben
a Terrorelhárítási Központra, ha egy eseményt meg nem történtté tehetnénk. De ez csak egy
fikció, egy elméleti eszmefuttatás, amit szintén elmondtam már korábban, de szeretném itt
megismételni.

A képviselő úr konkrét kérdéseire természetesen a konkrét választ kérem, hogy a
jelenlévők adják meg. De elméleti alapok tisztázása végett kérem képviselő urat, hogy fogadja
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el az én álláspontomat, amely ebből az irányból is értelmezési feladatot ró a bizottságra: tehát
ennek tükrében vizsgáljuk a TEK működését.

Válaszadásra megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Elnök
urat megerősítve, szerintem sem a bizottsági ülésnek a tárgya a Terrorelhárítási Központ
feladatrendszere. Felelős kormányunk egy kormányrendelettel megalkotta ezt a központot,
speciális feladatokkal – szerintem ezt hagyjuk.

Az, hogy a rendőrség jelenlegi kompetenciájába tartozó feladatrendszerből mennyit
von el – semennyit nem von el. A rendőrségnek van egy feladatrendszere, emellett van egy
forrás, és a rendőrségi forrásokat ez nem érinti. Erre tehát ezt tudom válaszolni.

Nem tudom, mennyire beszélhetek nyilvánosan bizonyos műveleti feladatok
tapasztalatairól – de majd a felderítő igazgató úr szól róla, ha szól –, de ennek alapján az EDR
teljesen alkalmatlan volt egy műveleti munkára. Egyébként slágvortokban: ez egy bankrablás
volt, ami után egy tízemeletes házban üldözés alakult ki – erről többet nem szeretnék mondani
–, amikor bebizonyosodott, hogy a különböző késedelmek miatt nem volt alkalmas ez a
rendszer. Ezért lenne szükséges az analóg rádióknak a beszerzése. (Dr. Harangozó Tamás:
Ilyen nincs!) Ez is egy szakmai tapasztalatnak a következménye.

A Nemzetbiztonsági bizottsági felmentés a Terrorelhárítási Központ megalakítására
vonatkozott. Hangsúlyozom, hogy felelősen ismerjük a Terrorelhárítási Központ későbbi
munkáját, és ezek a beszerzések már ennek a folyamodványai. Ilyen például, hogy a létszám
nincs feltöltve. Pontosan a képviselő úr által említett forráselvonásból adódóan a létszámot
befagyasztottuk, megpróbáljuk úgy átszervezni a tevékenységportfóliót, hogy ez ne
veszélyeztesse a Terrorelhárítási Központ költségvetését. A Terrorelhárítási Központ
ugyanúgy része természetesen a költségvetési forráselvonásnak, mint a rendőrség, de a
rendőrség szakmai munkájának az ő szakmai munkájukhoz semmi köze. Egyébként is
nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy mindenhol létezik ilyen szervezet.

Nem tudom, képviselő úr, mire nem adtam még választ. (Dr. Harangozó Tamás:
Konkrétan semmire. Két konkrét kérdésem volt.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselő úr, kíván még szólni? Megadom a szót dr.
Harangozó Tamás képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én sem állom meg, elnök
úr, hogy ne reagáljak. Merthogy ebben az országban eddig is voltak ilyen szervek, amelyek
ezzel foglalkoztak, és hála a Jóistennek, nem is kell beszélnünk semmi olyan bekövetkezett
eseményről, amit senki nem szeretne. És bizony a Terrorelhárítási Központon kívül is vannak
nagyon fontos rendészeti és titkosszolgálati szervek, amelyek ugyanúgy megérdemelnék és
megérdemlik, hogy ilyen technikai és mindenféle munkakörülmény tekintetében ilyen
kiváltságos helyzetbe kerüljenek. Az lenne nyilvánvalóan a normális.

Viszont még egyszer szeretném megkérdezni, két konkrét kérdésem volt: miért nem a
Nemzetbiztonsági bizottság elé vitték ezt az ügyet, ha ez egy folytatólagos ügy, ahol kérték a
közbeszerzés alóli első felmentést? Hiszen akkor így nyilvánvalóan ők sem értesülnek arról,
hogy mi van ezzel az üggyel; nekünk is úgy esett az ölünkbe, ezért voltak ilyen kérdéseink,
mert nem láttuk az előzményeket. S még egyszer kérdezem: hol számítsunk arra, hogy ennek
a felszerelésnek mint olyannak vége lesz? Tehát hány ilyen alkalommal és körülbelül milyen
összegben számolnak még, ha ez egy előre tervezett beszerzési folyamat, ami itt a bizottság
elé kerülhet?

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Szerintem, mint a
korábbi példák is bizonyítják, a bizottságnak joga van ahhoz, hogy elszámoltassa a későbbi
beszerzésekről a minisztériumot. Én azt javasolnám, hogy ne a végét keressük, hanem minden
beszerzésről tételesen számoljunk el írásban vagy akármilyen formában a bizottság felé, és
akkor ezt a témát nem kell tovább cincálni.

Nem tudom, hol lesz a vége. Természetesen figyelembe vesszük a jelenlegi
költségvetési alaphelyzetet, és ennek megfelelően próbáljuk a feladatrendszert úgy átalakítani,
hogy a rendelkezésnek megfelelő zárolások vonatkozásában finanszírozható legyen a
Terrorelhárítási Központ, illetve az egyéb szervezetek is.

Az, hogy az egyéb szervezetek finanszírozása hogyan történik, szerintem ez itt most
teljes mértékben indifferens kérdés; ez a Belügyminisztérium felelőssége, hogy milyen
formában vannak finanszírozva a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok, az egyéb
titkosszolgálatok, és milyen formában a rendőrség vagy akár a büntetés-végrehajtás és a
katasztrófavédelem. Azt viszont kijelenthetem, hogy ez a forrás rendelkezésre áll a
Terrorelhárítási Központnál, és nem szükséges más szervezetektől átcsoportosítani ide forrást.

Úgy láttuk jónak, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság elé hozzuk ezt a kérdést;
a Nemzetbiztonsági bizottság kapcsán ez a válaszom.

ELNÖK: A válaszadását hadd erősítsem helyettes államtitkár úrnak azzal, hogy
mindkét bizottság rendelkezik hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési törvény
hatálya alól mentesítést adjon. A magam részéről örülök neki, hogy most nem ismét a
Nemzetbiztonsági bizottsághoz került, hanem bizottsági elnökként díjazom, hogy ebben a
körben mi ismerkedhetünk meg ezekkel az okokkal.

Ugyanakkor ezzel egyidejűleg felhívom a tisztelt képviselő úr figyelmét arra, hogy a
határozati javaslatban az utolsó bekezdés tartalmazza, hogy a beszerzés végrehajtását
követően, vagy a bizottság kérésére időarányosan, a keretösszeg felhasználásáról a
Belügyminisztériumnak a bizottság elé írásbeli beszámolót kell benyújtania; ezzel tehát
ekképpen találkozni fogunk. S tekintettel arra, hogy tavaly elég komoly politikai össztűz alá
vették a Terrorelhárítási Központot, jobban megismerve a tevékenységét, én igyekeztem elég
sokat tájékozódni ez ügyben. Ha ennek a részleteit elkezdenénk boncolgatni, akkor viszont a
nyilvánosságot ki kellene zárnunk, arra való hivatkozással, hogy innentől nem minden részlet
tartozik, nem tartozhat törvény alapján a nyilvánosságra.

Úgyhogy a határozati javaslat utolsó bekezdésére tekintettel felhívom képviselő úr
figyelmét arra, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem tartom problémának, hogy nem a
Nemzetbiztonsági bizottság tárgyalja, és nemhogy most, hanem az elkövetkezendőkben is
fogunk még találkozni az írásos beszámolóval. (Dr. Harangozó Tamás: Úgy legyen!)

Kérdezem tisztelt képviselő urat, van-e kérdés. Megadom a szót dr. Harangozó Tamás
képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Már az előterjesztőket
nem kérdezném, csak elnök úrnak szeretném mondani, hogy ilyen záradék volt a többi
kérdésnél is. Én például lassan szeretném most már valamikor látni, hogy a 3 milliárd forintos
ruhabeszerzési projektet hogyan sikerült a büntetés-végrehajtás keretein belül megvalósítani,
hiszen információnk szerint az állomány most már lassan százszázalékos mértékben a
gyakorlóruhákat át kellett hogy vegye. Az ígéret és a kérés arról szólt, hogy a büntetés-
végrehajtás szervezeti rendszerén belül fogják legyártani ezt a pár tízezer gyakorlóruhát. Ezt
elnök úrnak mondom, jó lenne, ha bekérnénk, vagy segítene vagy intézkedne abban elnök úr,
hogy lássuk, hogy ez hogyan sikerült.
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Köszönöm.

ELNÖK: Jó is lesz; megígérem, hogy a közeljövőben tartunk olyan zárt bizottsági
ülést, ahol az eddigi beszámolókat tételesen végig fogjuk nézni, hogy mi történt az ön által is
kérdezett pénzekkel, illetve azok felhasználása kapcsán.

Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Igyekszem az együttműködő,
építő kritikát mondók keretei között maradni, és magunk között szólva, semmiképpen nem
szeretném itt az államtitkár urat, illetve a TEK megjelent képviselőit olyan helyzetbe hozni,
hogy politikai természetű állásfoglalást legyenek kénytelenek tenni. De muszáj arról néhány
mondatot szólni, hogy a bizottság elnökének lehet, hogy ez jó, ha most éppen a honvédelmi
bizottság dönt ilyen kérdésben – a TEK-nek meg általában az országgyűlési képviselőknek
biztosan nem jó. Egyszerűen azért, mert olyanfajta feelinget teremt, ami vagy a
Nemzetbiztonsági bizottság előli menekülést tartalmazza, vagy nem is sorolom, milyen
eshetőségeket tartalmaz. Én azt gondolom, hogy elnök úr kezdeményezze, hogy egyik vagy
másik bizottság járjon el egy-egy ilyen ügyben. Hiába van több bizottságnak is kompetenciája
az adott felügyeleti vagy általa civil és parlamenti értelemben felügyelt területre vonatkozóan,
de nyilvánvalóan, mondjuk, ha a Honvédelmi Minisztérium holnap úgy gondolja, hogy
elmegy a Nemzetbiztonsági bizottsághoz kérni a légierő számára felmentést, ott egészen
furcsán néznének ebben az ügyben. Ugyanez a furcsa tekintet van itt most ebben a
pillanatban. Éppen ezért – nem ragozva tovább – azt szeretném kérni, hogy ebben legyen egy
egységes eljárás, és akkor, ha van egységes eljárás, akkor egy kérdéssel és mintegy félórával
rövidebb az ügy.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Értem, tisztelt képviselő úr. Nem érzem magam megszólítva, mert nem én
döntöm el, hogy mely bizottságnak mire van hatásköre, illetékessége. Mind a két bizottság
rendelkezik efelett.

Én nem érzem egyébként menekülésnek a Nemzetbiztonsági bizottság elől, hiszen a
Nemzetbiztonsági bizottságban pont ugyanezekkel a mandátumarányokkal, pont ugyanezek a
politikai pártok vannak jelen. Tehát énszerintem a kérelmezőnek, aki jelen pillanatban a
Belügyminisztérium, szinte mindegy politikai szempontból, hogy melyik bizottsághoz megy.
Tehát kár ez elől menekülni, minden, a parlamentben politikai képviselettel vagy frakcióval
rendelkező erővel fog találkozni.

Ezzel együtt én megerősítem abbéli véleményemet, én örülök, hogy mi is találkozunk
a TEK-es ügyekkel. Ugyanakkor azt kijelentem, és nem is szeretném magamra húzni annak az
ódiumát, illetve azt a feladatot, hogy én döntsek abban, melyik legyen az illetékes bizottság –
mert nem tudok. Nincs rá módom, nincs rá lehetőségem. Úgyhogy a legjobb szándékkal sem
tudom képviselő úr kérését akceptálni, megfogadni és végrehajtani, mert nincsenek ilyen
jogosítványaim, és kérem ennek elfogadását.

Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e kérdés, hozzászólás? Németh képviselő úrnak adom
meg a szót. Parancsoljon!

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, nagyon rövid leszek. Csak egy olyan jellegű
kérdést szeretnék föltenni, van-e arra lehetőségük az illetékeseknek, hogy mi, bizottsági
tagok, ha lezajlottak ezek a vásárlások, esetleg kimennénk és megtekintenénk, egyfajta kis
kirándulásként felfogván, ezt a központot. (Derültség.) Így Harangozó képviselőtársam is
megnyugodhat, hogy valóban be lettek ezek szerezve, nem pedig valahová máshová kerültek.
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(Iváncsik Imre: Ezt nem is feltételezzük.) Tehát az a kérdés, hogy van-e, lesz-e erre lehetőség,
hogy a bizottság kivonuljon megnézni ezeket.

Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! A bizottságnak régi terve, hogy látogatást tesz a
Terrorelhárítási Központban; hovatovább az is régi terve, hogy kihelyezett bizottsági ülést
fogunk tartani a TEK épületegyüttesében. A tavasz folyamán, amint főigazgató úr,
dandártábornok úr visszatér, akkor én ezt egyeztetni fogom vele. Képviselő úr akkor talán
még nem volt a bizottság tagja, úgyhogy ebbéli reményében szeretném most megerősíteni.

Kérdezem helyettes államtitkár urat, kíván-e reagálni még az eddig elhangzottakra.
Parancsoljon, öné a szó.

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr, nem.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés,
hozzászólás. (Nincs jelentkező.)

Szavazás a 18/2010-2014. (III.10.) számú bizottsági határozatról

Amennyiben nincs több hozzászóló, javaslom, hogy a kiosztott, 18. sorszámú
bizottsági határozattervezetről szavazzunk, melynek kapcsán felhívom a figyelmet a
határozattervezet utolsó bekezdésére. Kérdezem, ki az, aki a határozattervezet elfogadását
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)
3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nincs. A bizottság tehát 14 igen, 3 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül támogatta, és ezzel megadta a felmentést a közbeszerzési törvény
alkalmazása alól.

Tisztelt Bizottság! Napirendünk végére értünk. Megköszönöm mai napi munkájukat,
kedves vendégeinknek a jelenlétet. További szép napot kívánok!

Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 26 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


