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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 1. számú, az elmúlt
nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságának ülését megnyitom.

Elsőként a határozatképességet szeretném megállapítani. A jelenléti ív szerint öt fő
személyesen jelen van, így az albizottságunk határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz
képest nincs változás, azaz a napirendi javaslat a következő: egyes, a Honvédelmi
Minisztériumot és a Magyar Honvédséget érintő nyilvánosságra került korrupciós ügyek
hatásának vizsgálata. Kérdezem az albizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslattal
egyetért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 5 szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a
napirendet. Köszönöm.

Egyes, a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget érintő nyilvánosságra
került korrupciós ügyek hatásának vizsgálata

Az elnök bevezetője

Áttérünk az elfogadott napirendi pontunk megtárgyalására. Elsőként tájékoztatom a
tisztelt albizottságot, hogy ülésünkre az albizottság tagjain túl a Honvédelmi és rendészeti
bizottság valamennyi tagját is meghívtam. Javaslom, hogy a megjelent bizottsági tagoknak a
hozzászólási jogot albizottságunk szavazza meg. Kérdezem az albizottság tagjait, ki az, aki a
hozzászólási jog megadását támogatja valamennyi bizottsági tag képviselőtársunk számára.
Kérdezem az albizottságot, ki az, aki egyetért a javaslatommal. (Szavazás.) Egyhangúlag
támogattuk. Köszönöm szépen.

Tisztelt Albizottság! Elsőként dr. Budai Gyula, az elszámoltatási és korrupcióellenes
kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos úr tájékoztatóját fogjuk majd
meghallgatni. Ezt követően került volna sor a meghívott Oláh János dandártábornok
meghallgatására. Szeretném tájékoztatni az albizottságot, hogy tábornok úr átvette a meghívót
a keddi nap folyamán, bíztunk abban, hogy megjelenik a parlamenti albizottság ülésén; úgy
látszik, erre sajnos nem kerül sor.

Tisztelt Albizottság! A kormánybiztos úr a hét elején tájékoztatott engem arról, hogy
megkereséssel fordult a legfőbb ügyész úrhoz a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar
Honvédséget érintő korrupciós ügyek vonatkozásában. Az általa kezdeményezett megkeresés
anyagát hétfőn rendelkezésemre bocsátotta. Ezt követően konzultáltam a legfőbb ügyész
úrral, majd a Budapesti Katonai Ügyészség vezetőjével. A Budapesti Katonai Ügyészség
vezetője rendelkezésemre bocsátott egy összefoglaló dokumentumot, amely tartalmazza, hogy
a 2010. január 18-án elrendelt nyomozás során gyanúsítottként kihallgatottak listáján 17
személyről, többségében katonatisztről van szó. A gyanúsítás esetükben a Btk. 252. §-a
szerint büntetendő, költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, melyet bűnszervezet tagjaként követtek el.

Megadom a szót dr. Budai Gyula kormánybiztos úrnak. Kérem, hogy az üggyel
összefüggésben ítélje meg azt, hogy milyen nagyságrendű kár érhette adott esetben a
Honvédelmi Minisztériumot, s kérem kormánybiztos urat, az albizottságot tájékoztassa
megállapításairól. Kormánybiztos úr, öné a szó.
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Dr. Budai Gyula tájékoztatója

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A kormánybiztosság körülbelül két és fél hónapja folytat vizsgálatot az
úgynevezett HM vesztegetési botrány vonatkozásában, amelynek keretében nemcsak a
vesztegetési ügyet, hanem Fapál László volt közigazgatási államtitkár megbízási szerződéseit
és a későbbiek során ingatlanszerzéseit is vizsgáltuk.

A vesztegetési ügy vizsgálata során elkészítettünk egy jelentést, amelyet a tavalyi
évben Hende Csaba miniszter úrnak átadtam, s ebben konkrétan meghatároztuk azokat a
tábornokokat, magas rangú tiszteket, akik konkrétan, tevőlegesen részt vettek a vesztegetési
ügyben, illetőleg meghatároztuk azokat a gazdasági társaságokat, amelyek megbízási
jogviszonyban álltak a Honvédelmi Minisztériummal, s az ezen megbízási jogviszony
keretében kapott vállalkozói díjból esetenként 40-50 százalékot juttattak vissza a különböző

elvégzett munka kapcsán az ügyben gyanúsítottként szereplő személyeknek.
A Katonai Ügyészség valóban ebben az ügyben lassan egy éve folytat eljárást.

Információim szerint 2011. január 19-én a Budapesti Katonai Ügyészség a nyomozást
befejezte, és az ügyben vádemelési javaslat várható.

Ezen vizsgálatunk során jutott olyan információ a birtokunkba, amelynek alapján az
ügy egyik fő gyanúsítottja, Oláh János dandártábornok terhelő vallomást tett Fapál László
volt közigazgatási államtitkárra, akivel szemben a Katonai Ügyészség gyanúsítotti
meghallgatást foganatosított, őrizetbe vette, majd elrendelték az előzetes letartóztatását.
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza, miszerint egy alkalommal Oláh János dandártábornok
12 millió forintot vitt Fapál László államtitkárnak, aki a jegyzőkönyv szerint egy piros
whiskysdobozban ebből 4 millió forintot Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszternek adott
át. Ezt követően, tekintettel arra, hogy a Budapesti Katonai Ügyészség ebben a témakörben
semmilyen nyomozást nem folytatott, s ahogy korábban elmondtam, Juhász Ferencet még
tanúként sem hallgatta meg, Polt Péter legfőbb ügyész úrhoz fordultam 2011. február 17-én,
átadva neki azokat az iratokat, amelyek az állításomat, illetve az általam elmondottakat
tartalmazza, és kértem, tisztázzák Juhász Ferenc szerepét.

Jelen pillanatban a legfőbb ügyész úrtól semmilyen visszajelzést nem kaptam. Várom,
hogy tájékoztassanak abban a kérdéskörben, hogy amennyiben megalapozott a gyanú a
vesztegetési ügyben, melyik hatóságot fogja kijelölni az eljárás lefolytatására.

Ezzel párhuzamosan szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni, hogy a mai nap
büntetőfeljelentést tettem hivatali visszaélés és hűtlen kezelés bűntette miatt Fapál László
lakásszerzése tekintetében. Ugyanis alaposan feltehető, hogy a magyar államot Fapál László
ingatlanszerzése vonatkozásában több mint 40 millió forint kár érte, és ebben a volt miniszter
tevőlegesen részt vett azáltal, hogy olyan jellegű felmentést adott Fapál László tekintetében,
amely az én álláspontom szerint nem volt megadható.

Ezért megtettük a mai napon a büntetőfeljelentést. Úgy gondolom, hogy a két ügyet a
Központi Nyomozó Főügyészség egy ügyként fogja kezelni, és az eljárást ebben az ügyben is
le fogja folytatni.

Vizsgálatot folytatunk a továbbiakban Fapál László megbízási szerződései
tekintetében is, ugyanis miután Fapál László közigazgatási államtitkár megbízatása 2006.
május 31-én megszűnt, 2006. június 1-jétől két nagy összegű megbízásos jogviszonyt kötött
vele a Honvédelmi Minisztérium: az egyiket a HM 500 ezer forint értékben, a másikat pedig a
Zrínyi Akadémia szintén 500 ezer forint értékben, tehát Fapál László jogi tanácsokért
körülbelül egymillió forintot vehetett fel. Már most szeretném jelezni, hogy ebben az ügyben
hiányoznak azok a teljesítési jegyzőkönyvek, amelyek alapján az elvégzett munka igazolható
lenne. Ennek alapján ebben az ügyben is meg fogjuk tenni azokat a szükséges lépéseket,
amelyek jelen esetben elvárhatók.



- 7 -

Ennyiben szerettem volna tájékoztatni a tisztelt bizottságot. Amennyiben az ügyre
vonatkozóan olyan kérdés van, amire tudok válaszolni, akkor állok a bizottság rendelkezésére.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, kormánybiztos úr. A bizottságot kérdezem, kinek van
esetleg kérdése a kormánybiztos úrhoz. Tóth Gábor képviselő úr!

Hozzászólások, reflexiók

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kiegészítő javaslattal
szeretnék élni, ugyanis szent meggyőződésem, hogy a most tárgyalt és elővett ügyek csak a
jéghegy csúcsa. A 2006-os országgyűlési választási kampány idején megkeresett - eléggé
érdekes körülmények között - a HM egyik ezredese, aki a táskájában több száz HM-
ingatlannak a dossziéjával jelentkezett, és közölte, hogy ezen ingatlanok úgymond értéke
relatív és adott esetben értékesítésre kerülnek, bérlés és egyéb formában lehet ezekhez majd
megfelelő trükkökkel hozzájutni. Akkor én megkérdeztem a tisztelt urat, hiszen az időszakban
is én országgyűlési képviselő és ennek a bizottságnak tagja voltam, hogy egyáltalán tudja-e,
hogy kivel beszél, és miután pont a választási kampányban voltunk, nem volt egyértelmű
részemről, hogy ez egyfajta politikai provokáció akar-e lenni a kampány keretében vagy
tényleg egy komoly üzleti ajánlat.

Tisztelettel szeretném a kormánybiztos úrnak javasolni, hogy a nevezett időszakban az
illetékes miniszter úr illetékessége idejében történt privatizációkat - a tábornoki üdülőktől
kezdődően az egyéb HM-ingatlanokig - érdemes volna átfésülni és megnézni, hiszen
gyanítható, hogy a Fapál-féle ügy csak úgymond a bohócok kategóriája, minthogy úgy néz ki,
hogy az elmúlt években ezeknek a korrupciós ügyeknek csak a bohócai ülnek, az igazi
komoly felelősei nem.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánybiztos úr, öné a szó.

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen a kérdést. A képviselő úr
nyitott kapukat dönget, ugyanis a kormánybiztosság több vizsgálatot folytat a Honvédelmi
Minisztériummal kapcsolatban, ennek egyik szelete a HM ingatlanértékesítéseinek a
vizsgálata. Amiről most beszélünk, az egyébként valóban csak a jéghegy csúcsa, az egy ügy,
tekintettel arra, hogy a megbízási szerződések keretében került nyilvánosságra ennek a nagy
értékű lakásnak a megvásárlása, de vizsgálatot folytatunk a szoftverbeszerzések, a Nyír-Uncia
Kft. és nagyon sok gazdasági társaság tekintetében, amelyek az elmúlt időszakban
szerződéses viszonyban álltak a Honvédelmi Minisztériummal. Tehát vizsgáljuk azokat az
ingatlanügyeket, amelyeket a Honvédelmi Minisztériumhoz köthetünk.

ELNÖK: Még egy olyan kérdést szeretnék feltenni, kormánybiztos úr, hogy
behatárolható-e az az időpont, hogy valójában ezek az úgynevezett bűncselekmények mikor
kezdődtek el, nagyjából időben mikortól és körülbelül meddig.

Szeretném én is elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán a legfőbb ügyész úrral több
mint fél órát beszélgettünk az ügy kapcsán, a katonai ügyészségen összesen másfél órát
hallgattam az ügyészeket, és megdöbbentőnek tartom azt, ami folyt a Honvédelmi
Minisztérium háza tájékán. Pontos összeget ők se tudtak mondani, de több száz millió
forintról beszéltek, illetve most fésülik össze ezt az összeget, hogy valójában mennyi
folyhatott ki.

Ezért szeretném kérdezni, hogy van-e esetleg valamilyen olyan konkrétum a
kormánybiztos úr birtokában, ami tudná segíteni az albizottság munkáját.
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DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Elnök Úr! Elöljáróban szeretném elmondani,
hogy úgy gondolom, ez az ügy az elmúlt húsz év legnagyobb korrupciós ügye, szerintem az
ügyészség képviselői ezt a véleményemet alá tudják támasztani. Jól szervezett, jól működő,
hogy úgy mondjam, maffiamódszerekre emlékeztető módon történt a pénzek átadása, illetve
igen jelentős számban vettek részt benne magas beosztású tisztek. Az én információim szerint
a bűnszervezet mint minősítő körülmény a vesztegetési ügyben megáll, és a Katonai
Ügyészség ebben a körben is folytatott eljárást. A mi információink szerint a cselekmények
jelentős része 2005-2006 vonatkozásában merültek fel. Az általunk lefolytatott vizsgálat
ezeket az időpontokat határozza meg, de vannak olyan cselekmények, amelyek 2007-re
nyúlnak át.

Ugyanezt tudom elmondani a cégek vonatkozásában, kifejezetten olyan cégek
szerepelnek benne, amelyek a médiában több alkalommal nyilvánosságra kerültek, Toma-
Bau, Kurucz Zrt. és sorolhatnám azokat a cégeket, amelyekről egyébként a média már több
alkalommal tudósított különböző visszaélések vonatkozásában. Ezek a cégek, ezek a
gazdasági társaságok mint kifizető ügynökségek - ha finoman akarok fogalmazni ebben az
ügyben - a mi vizsgálatunk alapján felmerültek. Ezekre vonatkozóan mi valamennyi iratot a
Honvédelmi Minisztériumtól bekértünk; természetesen az iratmennyiség elég nagy, ezért a
vizsgálatot még nem tudtuk teljes mértékben befejezni. Amivel a tisztelt bizottság most
foglalkozik, az valóban csak egy szelete annak a korrupciós ügynek, amiről most beszélünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van-e még a bizottsági tagok részéről? (Senki sem
jelentkezik.) Nincs.

Azt tudom elmondani, ahogy a felvezetőmben is elmondtam, hogy a Honvédelmi és
rendészeti bizottság összes tagját meghívtam a mai bizottsági ülésre, így Juhász Ferenc
miniszter urat is meghívtam annak reményében, hogy adott kérdésekre esetlegesen tudjon itt
válaszokat adni és védekezni; megmondom őszintén, hogy teret és lehetőséget szerettem
volna biztosítani itt a meghívás keretében. Valószínűleg konzultálni fogok az albizottság
tagjaival, és akkor nem mint a bizottság tagjaként, hanem meghallgatásra fogjuk meghívni
Juhász Ferencet. Itt azért olyan vádak, illetve olyan gyanúk merültek fel, amelyek az ő
minisztersége ideje alatt történtek. Úgy gondolom, hogy a honvédelmi törvény 51. §-a elég
egzaktan és elég egyértelműen fogalmaz: a miniszter egy személyben felelős a Honvédelmi
Minisztérium és a honvédség vezetéséért, irányításáért és annak rendjéért.

Megmondom őszintén, fel szerettem volna tenni egy olyan kérdést a miniszter úrnak,
hogy érez-e erkölcsi vagy akár politikai felelősséget a tekintetben, hogy az ő ideje alatt
gyakorlatilag ilyen gyanús ügyek voltak. Most már mondhatom azt, hogy miután 17 embert
megvádolt az ügyészség és vádemelési szakban van, azt gondolom, ezekre választ kell majd
kapnunk, hogy az ő miniszterségének időszaka alatt mik történtek, hol történtek vagy tudott-e
egyáltalán ezekről az eseményekről.

Ha több kérdés nincs a kormánybiztos úrhoz, akkor elengednénk... (Jelzésre:)
Bocsánat, van? Dr. Kocsis Máténak, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnökének adom
meg a szót.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én azt gondolom, Juhász Ferenc képviselőtársunk
nagyon sok mindenre válaszolt azzal, hogy ma itt nem jelent meg. Ezt azért tartom végtelenül
udvariatlan dolognak, mert arról volt még a héten információnk, hogy eljön. S ez nemcsak a
bizottság tagjaival szemben tiszteletlen viselkedés, hanem a sajtó képviselőivel és a
közvéleménnyel szemben is. Csak biztatni tudom elnök urat a bizottsági ülés jövő heti
ismételt megtartására és egy erőteljesebb meghívásra.
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Én is készültem számtalan kérdéssel, s bár nagyon fontosnak tartom azokat a
gondolatokat, amelyeket kormánybiztos úr elmondott, mégiscsak úgy lett volna kerek és
érdemleges ez a mai bizottsági ülés, ha Juhász Ferenc képviselőtársunk megjelenik. Úgyhogy
ezúton is kérem, amennyiben nincs titkolnivalója, legyen szíves megjelenni a jövő heti
ülésünkön, s nem a bolondját járatni velünk is és a magyar közvéleménnyel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, van-e még esetleg kérdés. Tóth
Gábor képviselő úr!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem lenne egy kiegészítő
javaslatom a jövő heti meghívással kapcsolatosan. Érdemes lenne meghívni a Juhász urat
követő hadügyminisztert is, hogy az ő idejében felmerült kételyekkel mennyire volt tisztában,
tudott-e róla, s ha igen, akkor miért nem intézkedett, hiszen itt a felelősség valamilyen szinten
áthúzódik arra az időszakra. Ugyanis itt, ebben a helyiségben mondtam el az előző négyéves
ciklus honvédelmi bizottsági tagjaként ezeket a dolgokat, és semmi nem történt ennek
kivizsgálására. Tehát felmerül a felelőssége az azt követő miniszternek is és az apparátusának
is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e esetleg még
valakinek kérdése. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szeretném az albizottság tagjait megkérdezni és egyben döntését kérni a következő
kérdésben. 2004 decemberében a Magyar Honvédség egy An-26-os szállítógépet szerzett be.
Ezzel kapcsolatban szokásunk az, hogy minden egyes levelet, amelyet a honvédelmi miniszter
úrnak írok mint bizottsági elnök, ezt a bizottság jóváhagyásával teszem. Ezzel a beszerzéssel
kapcsolatban engedélyezi-e az albizottság, hogy megkeressem dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter urat? Kérem, szavazzunk erről! (Szavazás.) Egyhangú egyetértés, köszönöm szépen.

A képviselő úr felvetése kapcsán, miszerint meghallgassuk-e Szekeres Imrét, azt
gondolom, a következő bizottsági ülésünkön sor fog kerülni ennek a megbeszélésére.

Amennyiben nincs több kérdés, kormánybiztos úr, köszönöm szépen a megjelenését, a
sajtó kedves munkatársainak az érdeklődését.

Az albizottság ülését bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc)

Csampa Zsolt
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Prin Andrea és Szűcs Dóra


