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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden kedves jelen lévő tagját, meghívott 
vendégét. Külön köszöntöm Hende Csaba miniszter urat.  

Innováció és fejlesztés a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeiben 

Ahogyan a kiküldött meghívóból is látszik, a mai alkalommal a terveink szerint arról 
beszélgetnénk és arról kérnénk egy kis tájékoztatást, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
háttérintézményeihez kapcsolódóan milyen típusú innováció és fejlesztés zajlik, annál is 
inkább, mert az én szolid ismereteim szerint a történelemben mindig is a katonai és a 
hadügyekkel összekapcsolódó fejlesztések voltak legelőször azok, amelyek az újdonság 
erejével hatottak; a kérdés mindig az volt, hogy milyen ütemben és hogy tudtak azok aztán a 
civil gazdaság szférájába átszivárogni. A fejlett nyugat-európai és amerikai területeken ez 
viszonylag hamar ment, máshol kevésbé ment hamar. Ez sok szempontból akár globális 
politikai súlyponteltolódásokat is képes volt nem egy esetben okozni. Én nem állítom, hogy 
Magyarország ebből a szempontból a globális súlyponteltolódásokat befolyásolni képes 
tényező lenne, de azért azt gondolom, nem mellékes, hogy itt is, e területen körülbelül hogy 
állunk, és mi az, ami akár a katonai és onnan nézve vagy arról az oldalról pedig a civil 
területekre át tud úgy kerülni, hogy annak nagyon komoly hatásai lehetnek. 

Én tisztelettel erre kértem miniszter urat, hogy erről tartson egy rövid tájékoztatót, és 
természetesen utána erről beszélgetünk, mindaddig, amíg a dolgok nem kerülnek abba a 
kategóriába, amit úgy szoktak mondani, hogy hadititok. Köszönöm szépen.  

Miniszter úr, tessék parancsolni! (Michl József megérkezik az ülésre.) 
 

Dr. Hende Csaba tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelettel 
köszöntöm az eseti bizottságot. Nagy megtiszteltetés, hogy beszámolhatok egy viszonylag 
kevés reflektorfényt kapó területről, ez pedig a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség szervezeti keretei között folyó kutatás-fejlesztési tevékenység. 

Mielőtt ennek a részleteire rátérnénk, és megvilágítanám azt az alapkérdést, amit elnök 
úr is föltett, hogy tudniillik mi az, ami ebből tisztán katonai, és mi az, ami kettős 
felhasználású fejlesztés, mégis engedjék meg, hogy egy-két szót a hadiiparról általában hadd 
mondjak. 

Magyarországon a rendszerváltozás idejében egy viszonylag fejlett hadiipari szektor 
működött számos termelő és javító vállalattal, 35-40 ezer munkahelyet jelentett ez a szektor. 
A Varsói Szerződés és a KGST - teszem hozzá - gyakorlatához hasonlóan egy, a szovjet 
fegyverrendszerek megfelelő részeire specializálódott hadiiparról van szó, amely nemcsak a 
hazai igényeket elégítette ki, hanem ahogy az Ikarus meg a Videoton, buszt meg autót vagy 
televíziót gyártott az egész Varsói Szerződés számára, ugyanúgy ezek a hadiipari vállalatok is 
az egész úgymond béketábort ellátták a termékeikkel. 

A Varsói Szerződés felbomlásával ez az ipar is lehanyatlott, lényegében nyom nélkül 
megsemmisült. 

Az ezt követő időszak, amely tulajdonképpen nagyvonalakban még ma is tart, a 
meglévő eszközök, készletek felélésének az időszaka. Ezen azt kell érteni, hogy a Varsói 
Szerződés idejéből örökölt, döntően szovjet haditechnikai eszközeinket használtuk, 
használjuk döntő részben a mai napig, leginkább a kannibalizmusnak elkeresztelt módszer 
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alapján. Vagyis ha a rengeteg, sok helikopterből - mert valaha 150 ezer katonai helikoptere 
volt az országnak - valamelyik elromlik, akkor egy már korábban elromlott gépből, ha lehet, a 
szükséges alkatrészt kibányászták, és így kannibál módon fölélve a készleteket, eszközöket 
jutottunk el a mai napig. 

Mi jellemzi a jelenlegi helyzetét a magyar haderőnek? Egyfelől az, hogy egészen 
kiemelkedő személyi kvalitásokat mutató állománya van. Ha itt tudománnyal foglalkozó 
emberek között vagyunk, el kell azért mondani, hogy a hivatásos tisztek között a két-három 
diploma nem ritka. A minap találkoztam egy tiszttel, öt felsőfokú nyelvvizsgája van. Valóban 
holtig tanulnak, mint a jó papok. Ez egy nagyon helyes hozzáállás. Ez odavezet, hogy például 
a Magyar Honvédség angol nyelvi képessége, kompetenciája meghaladja a NATO saját 
felmérése szerint az olasz haderő ilyen átlagát. Tehát jobban beszél a magyar katona angolul, 
mint az olasz katona, az az olasz katona, aki 1945-től minimum - a kicsi gyerek is az óvodától 
- folyamatosan angol nyelvre van fogva. Tehát azért ez egy nagyon pozitív dolog. 

A másik oldalon meg ott vannak azok a technikai eszközeink, amelyek a mondott 
módon - ebben az időszakban most épp a helikopterek vannak soron, de aztán szépen jön a 
többi is - elérik az életciklusuk végét, vagyis azt a fizikai korlátot, amikor már tovább nem 
javíthatók, amikor már egyszerűen szétesnek, mert megjavítani sem lehet őket a koruk miatt. 

Az előttünk álló 10 év tehát - és erről szól a tízéves haderő-fejlesztési tervünk is és az 
ehhez rendelt költségvetési garanciák - a Magyar Honvédség hadfelszerelésének a 
megújításáról kell hogy szóljon. Ez egy elengedhetetlen szükségszerűség, ez egy vastörvény, 
mert az idő vasfoga megette a régi eszközeinket. Ebben a folyamatban a lehető legnagyobb 
szerepet kívánjuk szánni az újjáélesztendő magyar hadiiparnak. 

Elég könnyű belátni, hogy amennyiben egy adott haditechnikai eszközt - beszéljünk 
most egy páncélozott szállító harci járműről - mondjuk 100 ezer euróért lehet megvásárolni 
külföldről, akkor az a 100 ezer euró a magyar költségvetésben a magyar adófizetők pénzéből 
külföldre kerül, az ottani ipart erősíti, ott teremt munkahelyet, az ott fizetett bérekből és elért 
jövedelmekből egy külállam részére fizetnek adót, és így tovább, és így tovább.  

Ha ugyanezt a járművet mondjuk Magyarországon képesek lennénk előállítani, és 
vajon miért ne lennénk… Ne feledjük el, hogy a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár 1904 óta 
beszállítója a Magyar Honvédségnek, és olyan páncélozott eszközöket szállított a két 
világháború között is, mint a Botond és a Toldi, és ott gyártották azokat a PSZH-kat is, 
amelyekből még előfelvételis sorkatonaként mi magunk is ki-beugráltunk. Nos, ha 100 ezer 
euróból idehaza elő lehet állítani ugyanezt, akkor látszólag ugyanannyiba került a 
költségvetésnek. Ámde magyar ember kapott munkahelyet, kapott fizetést, amiből szja-at 
kapott, amikor elment a fizetéséből vásárolni a boltba, rögtön megfizette a most 27 százalékos 
áfát, nyugdíjjárulékot fizet a munkáltatója is, fönntartják az egészségügyi rendszert, a 
munkáltató társasági adót fizet az elért jövedelme után. Egyszóval a szakértők számításai 
szerint a kifizetett 100 ezer eurónak mintegy 50 százaléka, tehát a pénz fele visszafolyik 
különböző jogcímeken az állami költségvetésbe. Ez azt jelenti, hogy látszólag ugyanannyiba 
került az eszköz, de mégis a felébe került a magyar adófizetőnek. Ezért volna fontos, hogy ha 
ebben az elkerülhetetlen folyamatban minél jobban tudnánk támaszkodni a hazai ipar 
termékeire. 

Természetesen ennek nagyon komoly gátjai vannak. Ilyen a technológiai fejlettség, de 
még inkább a széria nagysága. A Magyar Honvédség egy kicsi haderő, és egyedül a belső 
piacra, a belső fogyasztásra nem feltétlenül célszerű és gazdaságos mindent maguknak 
gyártani, sőt egészen biztosan nem az, egy más részében pedig technológiai okokból nem 
vagyunk képesek erre. 

Itt jön a haditechnikai fejlesztések kérdése, mert bizony technológiailag is 
lemaradtunk. Ami volt nekünk a rendszerváltozásig, az egy generációval ezelőttig szovjet 
technikára beállított hadiipar volt. Ezen a világ igen jelentős mértékben túllépett. Olyan 
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technológiai újítások vannak, csakúgy, mint a világtörténelemben végig, amelyek a civil 
világba, a civil felhasználásba majd csak később fognak átkerülni. De mégis meg kell tennünk 
minden erőfeszítést, hogy a lemaradást csökkentsük, és költséghatékonyan tudjon a magyar 
ipar hozzájárulni - összhangban a kormány munkahelyteremtő politikával is - a haderő 
újrafegyverzéséhez. 

Engedjék meg, hogy e rövid bevezető után rátérjek azokra a fejlesztésekre, amelyek 
jelenleg folyamatban vannak. Erről kapott a bizottság egy igen szűkszavú, kétoldalas 
összefoglalót. Engedjék meg, hogy a szűken haditechnikai, csak katonai felhasználásra 
kevesebb súlyt fektessek a rövid beszámolómban, és inkább a kettős felhasználású 
termékekről szóljak majd, azokról a már elkészült, már bemutatott eszközökről, eljárásokról, 
amelyek már a jelenben is és a jövőben is a polgári lakosságot ugyanúgy tudják szolgálni. 

Kiemelném a géppuska- és gépkarabély-fejlesztési és modernizációs 
tevékenységünket, amely a szárazföldi csapataink felszereléséhez elengedhetetlen. 
Ugyanilyen lényeges, hogy nagyon jelentős képességeink vannak a HM Arzenál 
Elektromechanikai Zrt. keretei között. Ismert a tájékoztatóban, hogy négy zártkörű 
részvénytársasága van a Honvédelmi Minisztériumnak, és ezek megfelelően specializálódva 
vannak. Egyik a biztonságtechnikai, számítástechnikai kérdések, a másik a rakétatechnikai, a 
harmadik a kommunikációs eszközök és a negyedik a páncélos technika kezelésével 
foglalkozik. 

A radarmodernizálás kapcsán meg kell említeni, hogy ennek nagyon nagy jelentősége 
van és lesz a jövőben is. Itt bizonyos exporttevékenységünk is van. Görögországban, Kréta 
szigetén nyertünk el egy igen jelentős tendert, és az Arzenál Részvénytársaság a görög 
légvédelem radarrendszereinek a korszerűsítésében is részt vesz. 

Megemlítem, hogy nanotechnológián alapuló, a magas hőmérsékleten a radarsugárzást 
elnyelő sajátságú anyagok fejlesztésével is foglalkozunk a Haditechnikai Intézet keretében a 
svéd […forsvarec] Material Workkel együttműködésben. Itt arról van szó, hogy a magas 
hőmérsékletű repülőgéprészek, így elsősorban a Gripenek - ami svéd-magyar közös 
érdekeltség - hajtóművei nagyon nagy mértékben a felforrósodottság miatt verik vissza a 
radarsugarakat, tehát igen távolról észlelhetővé válnak, ha csak nincsenek egy olyan anyaggal 
bevonva, ami elnyeli, lopakodó üzemmódra teszi képessé ezeket a repülőgépeket. Nos, ez a 
fejlesztés is pillanatnyilag folyamatban van. 

Nemrégiben mutattuk be azt a két új tűzszerészjárművet, amelyet a Rába Jármű Kft.-
vel közösen a Gödöllőn székelő HM Currus Zrt. fejlesztett ki speciális tűzszerészi feladatok 
ellátására. Az előtalált robbanóeszközök biztonságos elszállítására kialakított járművekről van 
szó. 

Jelenleg folyik egy prototípusjármű gyártása, ez a Csatlós fedőnevű vegyi 
sugárfelderítő gépjármű. Ez egy Mercedes Benz G280-as terepjáró gépkocsi platformjára 
kerül kialakításra.  

Fontos és érdekes katonai fejlesztés a Meteor 3MA jelű célrepülőgép modernizálása. 
A légvédelmi rakétacsapatok számára szükséges célanyagot biztosítani, amelyre az 
éleslövészeteiket végre tudják hajtani. Ezek megfelelő méretarányban miniatürizált, de 
alacsonyabban repülő eszközök, hogy a cél terjedelme, észlelhetősége, egyéb sajátosságai 
megegyezzenek a valós feladattal. Nos, egy sajátos robottechnológia adaptálásával, 
integrálásával és továbbfejlesztésével előállítottuk ezt az új célanyagot. Ez évben a 
Lengyelországban végrehajtandó Mistral rakétaalakulatunk, győri alakulatunk éleslövészetén 
fog debütálni ez az eszköz, és ha jól „viselkedik”, jól szerepel, akkor a nemzetközi 
értékesítése is lehetségessé válik. 

Csak fel akartam villantani néhány olyan kérdést, ami katonailag fontos és bizonyos 
üzleti sikerrel is kecsegtet a jövőben. 
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Részletesebben szeretnék beszélni a kettős felhasználású termékfejlesztési 
tevékenységünkről, ami sok esetben a katonai technológia melléktermékeként jön létre, más 
esetben pedig eo ipso a kettős felhasználás teljes mértékben kézenfekvő. 

Először is pilóta nélküli robotrepülő programunkról szólnék. A HM EI Zrt. és a HM 
Currus Zrt. koprodukciójában álltak elő ezek a robotrepülőgépek, amelyeket a tavalyi év 
során ugyancsak bemutattunk. Manapság sokat hallunk a drónokról, amelyek közül meg kell 
különbözteti a csapásmérő eszközöket. Mi ilyeneket nem gyártunk, ezek felderítő feladatra 
alkalmas repülőgépek, amelyek háromféle kialakítását, változatát is létrehoztuk. 
Hangsúlyozom, hogy teljes egészében magyar szellemi termék, magyar műszaki talentum, és 
magyar gyártás a gondolattól a megvalósításig, tehát minden hazai földön történt. A piacon 
egyébként kaphatóak hasonló eszközök, de azoknak az ára a saját magunk által előállított 
termék árához képest 30-40 százalékkal minimum magasabb. Tehát jó reményünk van arra, 
hogy komoly piacot fogunk találni ezeknek az eszközöknek. 

El kell mondani, hogy ami az igazi újdonsága, hogy rendszert tudtunk fejleszteni, tehát 
a felderítő repülőgépeknél egy mobil repülésvezetési pont. Egy kis teherautót tessék 
elképzelni, amely mint egy légi irányító központ tud működni ezeknek a nem túl nagy, 
néhány méteres terjedelmű repülő eszközöknek a vezetésében. 

A három típusnak van fedőneve is: Ikrának, Borának és Kormoránnak hívják. A 
legmodernebb robotika van beszerelve ezekbe a gépekbe, és legmodernebb képalkotó 
eljárások, beleértve az infrakamerát és az éjjellátó képességet is, rendelkezésre állnak.  

Hallatlan nagy a jelentősége harcászati szempontból ennek a képességnek az 
aszimmetrikus harc viszonyai között, mert mondjuk Afganisztánban nem olyan háború folyik, 
hogy a két sereg föláll egymással szemben a harctéren és egymásnak rontanak, hanem a 
lázadók, a felkelők, az ellenséges oldal pokolgépeket telepít a konvojaink útjában, azokat 
felrobbantja, amikor ezáltal megállásra kényszerítette a konvojt, akkor tűz alá veszi több 
irányból a járműveket, és lehetőleg próbálja pusztítani az erőinket. Nagyon lényeges, hogy a 
konvojok útvonala fölött, őket megelőzve ezek a felderítőgépek akár többször is végigrepülve 
részletesen pásztázhatják a területet, gyanús mozgást, gyanús tárgyat, pokolgépet. 
Nagyfelbontású kamerákról van itt szó, nagyon pontos információkat és valós idejű 
információkat tud közvetíteni ez a rendszer, és ily módon az erők megóvása tekintetében 
eredményeket tudunk elérni. 

Hogy mire használható mindez a polgári életben? El se lehet mondani, mennyi 
mindenre. Ugyanígy területek átvizsgálására, eltűnt személyek felkutatására, határvonalak 
felügyeletére, illegális migránsok megfigyelésére. De gondolhatunk akár vadrezervátumok 
vagy tengerekben halrajok állapotának megfigyelésére. Gondolhatunk arra, hogy a különféle 
vonalas infrastruktúrai létesítmények gyakran meghibásodnak, hosszú, több száz kilométeres 
szakaszai vannak egy-egy földgáz- vagy kőolajvezetéknek, azt észleli a rendszer, hogy 
valahol probléma van, vagy leszakadt a vezetéke a nagyfeszültségű összeköttetésnek, 
elektromos hálózatnak, de hogy pontosan hol van a hiba, hogy hova kell kiküldeni pontosan a 
segélycsapatot, hogy mielőbb elhárítsák, azt egy ilyen repülő segítségével nagyon olcsón, 
nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan meg lehet tenni. Tehát ezért mondom én azt, hogy ez 
az a fejlesztésünk, amely már kézzelfogható valóság, és amelynek a külföldi értékesítése 
irányába is jelentős lépéseket próbálunk tenni. Ez nagyon perspektivikusnak tűnik számunkra. 

Végezetül szeretném itt megemlíteni… Nem is, azt hagyom a végére. 
Jelenleg folyik két jelentős járműfejlesztési projekt, amely polgári felhasználású is 

lehet. 3,5 tonna teherbírású tehergépkocsik moduláris felépítménycsaládját fejleszti a Currus 
Zrt. szóló és nyerges változatban is, amelyben ponyvás, billenőplatós, dobozos, vízszállító, 
orvosi, kisállatszállító, sőt még rabomobil változaton is dolgoznak a szakértők. Az 
együttműködő partnerek itt a Ford, illetve az Iveco. 
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Aztán a Volvóval együttműködésben folyik egy moduláris belső felépítményű busz 
fejlesztése is. Többféle kivitel lesz megteremtve: személyszállító kivitel, sebesültszállító 
kivitel, orvosi vizsgáló kivitel - és itt már nagyon komoly a civil felhasználási lehetőség -, 
illetve törzs és tárgyaló kivitel. Ezek is lényeges ügyek. 

De a legfontosabb, amit az országban egyre több helyen láthatnak, ez az AsR10 jelű 
konténerizált víztisztító, víztározó és vízkiadó berendezés. Mint ismert, Magyarország számos 
településén, elsősorban és főként Délkelet-Magyarországon az ivóvíz arzéntartalma jelentősen 
meghaladja az egészségügyi határértéket. Ez a határérték nem olyan régen még szigorításra is 
került. Mindenesetre az EU-csatlakozáskor Magyarország vállalta, hogy legkésőbb 2012 
decemberéig biztosítja minden magyar állampolgár számára az egészséges ivóvizet. 

Bizonyára számos kísérlet történt a megelőző időszakban ennek a kérdésnek a 
megoldására, de tény, ami tény, a kormány megalakulásakor ezek semmiféle kézzelfogható 
eredményt még nem tudtak felmutatni. Az idő azonban vészesen fogyott, és az a veszély 
fenyegetett, hogy amennyiben 2012. december 15-ig Magyarország nem teljesíti a 
csatlakozáskor vállalt kötelezettségét, és nem biztosít egészséges ivóvizet a lakosságnak, napi 
100 ezer euróig terjedő, korlátlanul ismételhető EU-s bírságnak teszi ki magát.  

Ebben a helyzetben volt az egy valóban mentő gondolat, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium EI Zrt. nevű vállalata birtokába jutott egy szabadalomnak, egy magyar 
szabadalomnak, amelyet 100 százalékban megszerzett időközben, és amelyet a világ 
valamennyi jelentős régiójában le is védettünk azóta. Ez egy rendkívül költséghatékony és 
korszerű eljárást lehetővé tevő szűrőanyag, úgynevezett szorbens anyag, amely megköti az 
arzénon kívül a vízben található számos más mérgező anyagot és vegyületet is, méghozzá 
olyan hatékonyan, hogy 2-3 évente kell csak kicserélni a szűrő betétanyagát. 

Most itt van a dolog lényege, hogy mi is ez a szűrőanyag. Ez egy gabonaipari 
melléktermék, tehát olyasmi, amit a szemétbe szoktunk kidobni a búza, árpa, rozs 
feldolgozása során. Ez egy speciális hőkezelésen megy keresztül, egyfajta aktív szénné válik, 
és ez az aktív szén az, ami voltaképpen a mérgező anyagot megköti.  

A találmány és az ebből előállított termék nagy nemzetközi figyelmet váltott ki. Épp 
ma reggel olvastam egy jelentést, hogy India érdeklődik egy regionális víztisztító projekt 
kapcsán a Honvédelmi Minisztérium eme terméke iránt.  

Ennél is fontosabb azonban, hogy a kormány döntése alapján a Honvédelmi 
Minisztérium kapta meg a feladatot, hogy oldja meg az ideiglenesen egészséges ivóvízzel 
ellátást valamennyi érintett településen. Itt mintegy kétszáz víztisztító, víztározó és vízkiadó 
berendezésről beszélhetünk, az Alföldön láthatóak már itt-ott ezek a kék színű konténerek. A 
jövő héten fogom az ötvenedik ilyen berendezést felavatni. 

Ezt úgy kell elképzelni, hogy a települések közterületein állítjuk fel egyelőre ezeket a 
berendezéseket, oda kell menni hozzá, és akkor a saját kis edénybe lehet korlátlan 
mennyiségben helyben felszínre hozott, de a szűrőn keresztül egészségessé tett ivóvízhez jutni 
a lakosoknak. Az időbe nagyon beszorultunk, mert itt bármennyire is gyorsítottuk a 
folyamatot, a nulláról kellett indulnunk 2010-ben, kis időt az is igénybe vett, amíg a kormány 
szembesült a 2012-ben bekövetkező fenyegető problémával, és hosszú-hosszú, féléves 
próbaüzemet is végre kellett hajtani Szeghalmon, ahol naponta mérési eredményekkel kellett 
dokumentálni és igazolni azt, hogy valóban a töredékére viszi le, az engedélyezett 10 
mikrogramm/literhez képest 1-2 mikrogramm/literre csökkenti le az arzéntartalmat ez a 
berendezés. Összehasonlításul: korábban 50 mikrogramm/liter még megengedettnek 
számított. Most már szinte teljesen ki kell vonni az arzént a vízből. 

Ezért került sor arra, hogy amíg ez év június 30-ával bezárólag minden érintett 
településen föl tudjuk állítani az ideiglenes vízkiadó automatát, addig a még ellátatlan 
részekre a honvédség lajtos kocsikkal szállít és így biztosítja a vízhez jutást a lakosság 
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számára. Tehát a vízosztás addig történik, amíg mindenütt föl nem állítjuk ezeket a 
konténereket. 

Az igazi és a végleges megoldás természetesen az lesz, amikor majd otthon a csapból 
arzénmentes ivóvíz folyik mindenkinek, ez a célunk, ezt azonban csak a következő lépésben 
lehet megoldani. 

Nagyon sokat segít mindebben az, hogy az Európai Unió igen jelentős, 100 milliárd 
forintot meghaladó forrást tart nyitva ennek a problémának a végleges kezelésére. Azokból a 
berendezésekből, amelyeket mi kifejlesztettünk, megfelelő technológiai beruházásokat 
követően - mert hát a vízműveknek fogadni kell tudni ezeket a berendezéseket, nyilván 
eltérőek a kapacitásigények - lehet majd többet, nagyobbat, testre szabottat készíteni az adott 
vízmű, az adott település számára.  

Természetesen szándéka van a Honvédelmi Minisztériumnak arra, hogy miután az 
ideiglenes vízellátást ilyen frappánsan megoldotta, indulni a cégével a végleges megoldást 
célzó pályázaton is, és az így befolyó európai uniós források - mondjuk így - fedezethányadát, 
azt a hasznot, ami ezzel így képződik, a haderő korszerűsítésére kívánjuk majd fordítani. 
Tehát a hadsereg először segít a civileken, és aztán a civilek visszasegítik ezt pénzügyileg az 
Európai Unió segedelmével a honvédségnek. 

Jelentem, befejeztem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Akkor a bizottság tagjainak megnyílik a 

lehetőség kérdést, véleményt, észrevételt megfogalmazni az elhangzottakkal kapcsolatban, a 
témát illetően. (Jelentkezések.) Tessék parancsolni, alelnök úr, Bana alelnök úr! 

 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Először is 
köszönöm a részletes beszámolót. A kérdésem egy olyan területet érintene, amely nem került 
elő a beszámoló során. Nemrégiben, talán pont egy hete történt meg az új híradó- és 
informatikai központ avatása, ahol szó esett a kibernetikai védelem fontosságáról. Ennek 
kapcsán kérdezném miniszter urat, hogy milyen eszköztárral rendelkezünk ezen a területen, 
illetve milyen távlati célokat tűzött ki maga elé a tárca, tekintettel arra, hogy mindannyian 
tudjuk, hogy az ilyen jellegű támadások már ma is nagy kockázatot jelentenek és a jövőben ez 
mindenképpen csak fokozódni fog. Tehát erről szeretnék néhány mondatot hallani miniszter 
úrtól.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm én is. Miniszter úr, ha megengedi, megpróbálunk összegyűjteni 

néhány kérdést. Pakucs elnök úr, tessék parancsolni! 
 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 

Köszönöm szépen. Pakucs János vagyok. A hadiipar meg a civil szféra egymással erős 
kölcsönhatásban van, általában katalizáló erővel vannak egymás irányába, mindkét irányba. 
Ennek erősítése érdekében emlékszem, 1999-2000-ben a Honvédelmi Minisztérium területén 
létrejött egy kutatás-fejlesztési és innovációs tanács, amely tanács tagjainak a fele a 
Honvédelmi Minisztérium tagjaiból volt, döntően egyenruhások, a másik fele a civil szféra 
területén volt. A tanács tárgyalta meg negyedévente, félévente azokat a kutatási programokat, 
ahol a civil szférának volt feladata és lehetősége, és fordítva, és biztosította az átjárást, tehát 
az együttműködésben résztvevők révén biztosított egy szorosabb és gyorsabb átjárás a civil 
szféra és a honvédelmi szféra kutatásai és a gazdaság gyártásai között.  
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Annak ellenére, hogy az elmúlt egy-két évben egy ilyen klaszter szerveződött 
Magyarországon a honvédelmi ipar területén és ez működik, ez egy magasabb szintű 
egyeztető fórum volt, ahol vezető szakemberek voltak mind a Honvédelmi Minisztérium 
részéről, mind a gazdasági szféra részéről. Én úgy éreztem abban az időben magam - tagja 
voltam a tanácsnak -, hogy egy nagyon erős katalizáló hatással és koordinációs szerepkörrel 
bírt. Nem látni most a helyét vagy nem látni a nyomát egy ilyen magas szintű koordináló 
szervező erőnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel, felvetés? (Jelzésre:) 

Spaller képviselő úr! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy van-e 

arra lehetősége a Honvédelmi Minisztériumnak, a hadseregnek, hogy azokat az egyedi 
kutatásokat, azokat az egyedi ötleteket fölkarolja, amelyek esetleg fölmerülnek különböző 
emberekben, ugyanis tudjuk, hogy az innovációnak van egy olyan szakasza, amikor már az 
ötletnél több, kicsit kézzelfoghatóbb dologról van szó, de azért a részletek kicsiszolása még 
sok bizonytalanságot rejt. Általában is van egy olyan vákuum, ami általában el szokta nyelni 
ezeket az ötleteket és kutatásokat. Van-e erre lehetősége egy ekkora szervezetnek, hogy 
ezeket megfinanszírozza, kidolgoztassa és utána hasznosítsa? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hadd kérdezzem már, hogy hány további kérdés lenne, csak annak 

ismeretében, hogy adjuk-e meg a szót előbb miniszter úrnak, vagy pedig… (Jelentkezések.) 
Látom, hogy Michl képviselő úr, Korányi úr. Akkor először megkérném miniszter urat, hogy 
az elhangzott három kérdésre válaszoljon, és utána egy újabb kört nyitunk. Jó? Köszönöm 
szépen. 

 

Dr. Hende Csaba válaszai 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Megpróbálom 
rendkívül röviden, bár Bana képviselő úr kérdése egy regényt indít az emberben.  

A kibernetikai védelem, cyber defence angol szóval most egy divatszó, de sajnos több 
ennél. A valóság az, hogy létrejött egy új hadszíntér. Ez teljesen új történelmi fejlemény. Az 
emberiség, mióta létezik, háborúzik, a háború örök kísérőjelensége a társadalmaknak és a 
népeknek. Mindig az Isten alkotta térben folytak ezek a háborúk, a szárazföldön, a vízen, a víz 
alatt, a levegőben és a világűrben, mert hát katonai műveletek ott is zajlottak vagy azok 
előkészületei. 

Most először a virtuális térben, az ember alkotta kibertérben zajlanak műveletek, 
megdöbbentő erők feszülnek egymásnak. Egy felmérés szerint a kínai néphadsereg százezer 
hackert képezett ki és alkalmaz. Nem számoltam meg darabra, de komoly anyagban és 
jelentésben olvastam ezt. Az Egyesült Államok egy külön kibervédelmi - hadd maradjunk 
ennél a magyar szónál - parancsnokságot állított föl egy igen magas rangú, igen tekintélyes 
személy, Alexander tábornok vezetése alatt. Magam is személyesen ismerem a tábornok urat. 

A NATO 2011 novemberében Lisszabonban tartott csúcstalálkozóján elhatározták a 
szövetség tagjai, hogy a fenyegetésekre és az akkor már zajló valós műveletekre figyelemmel 
kidolgozzák a NATO kibervédelmi stratégiáját is.  

Ismert, hogy Észtország közigazgatását, bankrendszerét néhány évvel ezelőtt porig 
rombolták egy itt most megnevezni nem kívánt ország hackerei, akik részben a 
titkosszolgálat, részben a hadsereg állományában működtek. Összefüggött ez egy bizonyos 
emlékmű főváros közepéből való kitelepítésének a bejelentett szándékával. Hogy minek mi 
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lehet a következménye, csak azért mondom, ki van ez próbálva. Azóta Észtország élenjár a 
szövetségen belül a kibervédelmi munkálatokban. 

Egy úgynevezett centre of excellence-t, egy kiválósági központot is létrehoztak 
Tallinn mellett, amelybe a NATO valamennyi nemzete delegált szakértőket, magyar katona is 
dolgozik ott. Én magam január végén látogattam meg ezt a központot. Nagyon érdekes munka 
folyik ott, többek között az engem szakmailag érdeklő jogi megközelítések szempontjából is, 
mert hát ha egyszer ez egy új hadviselési forma, ha ez egy új hadszíntér, akkor a háború joga, 
a nemzetközi jog szabályainak az érvényesülését is meg kell vizsgálni.  

Egy sor elemi kérdés merül fel a kibernetikai hadviseléssel kapcsolatban, például mi 
minősül háborús jellegű támadásnak. Azt az evidens példát szokták fölhozni, hogy egy 
atomerőművet le lehet bombázni, rakétát lehet rá indítani vagy tüzérségi eszközzel meg lehet 
támadni. Persze akkor világos, hogy egy akár Csernobil típusú katasztrófát kiváltó katonai 
akciónak mik a következményei, és ez bizony casus belli, tehát vitathatatlan, mert mi a 
különbség egy atombomba ledobása meg egy atomerőmű felrobbantása között. Semmi. Lehet 
ez terrorcselekmény, szóval sokféle módon lehet.  

Sajnos lehet ezt kibernetikai eszközökkel is, hiszen olyan bonyolultak az 
atomerőműveknek… De beszéljünk a vízművekről, hogy egyszerűbbet mondjunk, 
közlekedési rendszerek, vasutak, energiaszolgáltatók, az életünk minden területén, a 
tejszállítást is a bevásárlóközpontokba számítógépek programozzák és ütemezik. 
Bankrendszer. Ha be lehet dönteni egy ország bankrendszerét, akkor nagyon hamar ott 
találjuk magunkat, mint a ciprusiak, hogy nem tudnak hozzáférni a pénzükhöz, ez belső 
nyugtalanságot, akár polgárháborús helyzetig menő feszültséget tud okozni. Szóval szinte 
felmérhetetlen károkat lehet okozni. De mégis mikor éri el ez a fenyegetés azt a határt, amikor 
hagyományos eszközökkel is lehet válaszolni az agresszornak, egyáltalán kideríthető-e, ki az 
agresszor, hogy az most egy Anonymus-csoport vagy egy állam áll mögötte? Elképesztően 
bonyolult és érdekes terület ez. 

Most adták ki, már januárban készen volt, de még nem publikálták a Tallinn Manual 
nevű jogi kézikönyvet, amely tulajdonképpen a háborúk jogát, a genfi jogot emeli át és 
adaptálja a kibertér műveleteire. Nyilván ezt a joganyagot még nagyon sok nemzetközi 
fórumon meg fogják vitatni, és vélhetőleg majd az ENSZ fogja valamikor nemzetközi 
egyezményként elfogadni és ratifikálásra ajánlani a tagállamoknak. 

Reggelig lehetne erről beszélni, elnézést kérek önöktől, hogy untatom. 
A magyar erőfeszítésekről elkészült a kibervédelmi stratégiája a Magyar 

Honvédségnek. Ennél több is elkészült, az új híradó- és informatikai központunkat avattuk fel 
néhány nappal ezelőtt, amire Bana képviselő úr utalt. Ez egy közel 800 millió forintos 
beruházásból létrejött olyan belső kommunikációs és informatikai rendszer, amely a mai 
tudásunk szerint - mert ez is olyan, hogy mindig újabb és újabb módszerek jönnek - teljesen 
védett a kibertámadásoktól.  

Sokat kellene most erről beszélni, hogy a kibertérben folyó műveletek csak kisebb 
részben irányulnak a katonai rendszerek ellen. Itt emlegettem az atomerőmű kérdését. Az 
ismert, hogy a Stuxnet nevű vírussal az iráni atomprogramot több alkalommal is igen 
súlyosan megzavarták, ott robbanást nem idéztek elő, de elméletileg az is elképzelhető, és 
akkor rögtön ott vagyunk már a hadüzenet kérdésénél. 

A területek nagy része tehát a civil világ, sőt a nem állami szféra keretébe tartozik. 
Ezért is olyan bonyolult az állami szintű védekezés megszervezése, hiszen sem a bankok, sem 
pedig a bevásárlóközpontok, sőt bizonyos közlekedési cégek sem állami érdekeltségűek, tehát 
a magántőkével is együtt kell működni, illetve bizonyos hatósági fellépésre is szükség van. A 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet Zala Mihály vezérőrnagy úr vezetésével és a KIM 
alárendeltségében a központi szerve Magyarországon ennek, a honvédelem és a Honvédelmi 
Minisztérium területén pedig a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Honvéd 
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Vezérkar Híradó, Informatikai Csoportfőnöksége foglalkozik részleteiben ezekkel az 
ügyekkel.  

Körülbelül kielégítő? Mert szívesen még, csak megy az idő. (Bana Tibor: Persze, jó. 
Köszönöm.) Köszönöm szépen. 

Pakucs János úrnak nagy tisztelettel jelentem, hogy nem látni a nyomát, tetszett 
említeni. Hát valóban nem, mikor én hivatalba léptem, ez a szervezet már nem létezett. Ez 
valahol elillant, elpárolgott menet közben, nem tudom megmondani, hogy hol és mikor, de 
köszönöm a javaslatot, meg fogjuk fontolni, ez egy kitűnő gondolat, és ezek szerint 
előzménye is van, amit fel lehet kutatni, és arra tudjuk építeni a jövőbeni tevékenységet. Hálás 
lennék, hogyha Pakucs elnök úr segítene nekünk ebben. Majd meg fogjuk keresni, ha 
megengedi. 

 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: Még csak 

annyit, hogy végigtárgyalta a honvédelmi kutatás-fejlesztési, innovációs stratégiát, benne volt 
a honvédelmi szféra és a civil szféra, és a honvédelmi szférán belül több egység működött, 
ezek összehangolására kialakult egy egységes honvédelmi k+f innovációs stratégia. Ez is 
egyik eredménye volt ennek a bizottságnak. Bocsánatot kérek. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Én köszönöm, és örülök, hogy felhívta rá 

a figyelmemet. 
Spaller képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy igen, és ez nemcsak egy elvi 

lehetőség, hanem jól mutatja, hogy például az arzénmentesítő szabadalom is egy 
magánszemély szabadalma. Bekopogott hozzánk. Honnan indul a dolog? Itt nagyon szépen 
jön az összefüggés a civil és a katonai képességek között. A víztisztítás egy elemi katonai 
feladat. A műveleti területen, háború idején, vegyileg, biológiailag vagy éppen 
sugárszempontból bekövetkezett szennyeződés esetén is meg kell próbálni nyilván a harcoló 
erőket egészséges ivóvízzel ellátni, illetve mindenkit, a harcolókat is meg a civileket is el kell 
tudni látni egy rendkívüli állapotban, egy háborús helyzetben.  

A Magyar Honvédségnek van egy Szentesen települt jelentős víztisztító kapacitása. Itt 
szűrőberendezésekre is gondolni kell, és gondolni kell automatizált mobil berendezésekre, 
amelyek - egyszerűen mondom - zacskós vizet képesek szinte korlátlan mennyiségben 
előállítani, ami könnyen szállítható, mobil, a katona zsebre vágja, a fogával föltépi, megissza. 

Tehát tőlünk nem volt idegen, és nyilván nem véletlenül hozzánk jött be ez a feltaláló 
annak idején. Hangsúlyozom, ez 2008-ban történt, mielőtt még az a vád érne, hogy az elődök 
érdemeit próbáljuk kisajátítani. Elkezdtek vele beszélgetni, érdekes volt a szabadalom, egy 
részébe beszállt a Honvédelmi Minisztérium, egy része maradt a feltalálóé. Különösebben 
semmi nem történt 2010-ig. Amikor leltárt csináltuk, mondom, Jézus Mária, víztisztító 
szabadalom, mit kezdjünk ezzel, és akkor találkoztunk az alföldi arzénmentesítési 
problémával is. Így született a gondolat. Kivásároltuk a feltalálót, és ő köszöni szépen, nagyon 
rendesen megkapta a szellemi terméke ellenértékét, és ma ott tartunk, hogy immár 49 helyen 
egészséges ivóvizet tud a magyar katona a magyar civilnek arzénmentesen biztosítani. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Michl képviselő úr jelentkezett. Ki volt még? Bocsánat. 

(Jelzésre:) Korányi úr. Tessék, képviselő úr! 
 

További kérdések, észrevételek 

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Én az innovációs 
kérdéskörnek egy másik területére szeretnék átkalandozni, arra, ami nagyon pénzt nem hoz, 
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viszont a civilek és a honvédség együttműködésének meg együttélésének szerintem egy 
nagyon fontos területe, ez pedig a katonai lőgyakorlatok, lövészetek végrehajtása. 

Miniszter úr nagyon jól ismeri a mi problematikánkat. Mellékállásban Tata 
polgármestereként is kérdezem ezt. Van egy nagyszerű csapat nálunk, komoly laktanya, 
komoly együttműködés van a város és a honvédség között. Viszont a lövészeti gyakorlatok 
továbbra is azt a nehézséget hordozzák, hogy - finoman fogalmazva - békeidőben is meg kell 
hogy éljük a háborút ott folyamatosan. 

A helyi laktanya tábornoka többször is beszélt nekem arról, hogy fejlesztés alatt van - 
nem tudom, milyen szinten áll vagy milyen módon lehet ezt hasznosítani - egy olyan eszköz, 
ami tulajdonképp a valóságos fegyverek használatával ugyanazt szimulálja, mintha 
ténylegesen kilőnék azt a lövedéket, és a célzómunkát, a célzást ugyanolyan nagyszerűen 
lehet vele gyakorolni. Egy nagy előnye van, hogy semmi hangja nincs. Az lenne a kérdésem, 
hogy ennek a fejlesztésében hol tartunk, és mikor tudjuk ezt fölavatni Tatán a lőtéren, vagy 
milyen módon tudjuk ezt egyre inkább a polgári lakosság örömére is hasznosítani.  

A többi eszköz pedig nagy öröm nekünk is, a választókerületemben van olyan 
település, ahol komoly arzéngond van, Kocs nevű településen például. Ott ugyan a vízmű 
igyekszik egy másfajta megoldással segíteni, de föl fogom rá hívni a figyelmüket, hogy azért 
azt vizsgáljuk meg, hogy nem egyszerűbb-e ennek a továbbfejlesztésével esetleg majd 
megoldanunk az arzénmentesítést, amihez meg külön is gratulálunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, de Dézsi professzor úr is jelentkezett, és azt elfelejtettem az 

előbb mondani, utána megadom a szót Korányi úrnak. 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Elnézést kérek. 

Ebben a témakörben nagyon nehéz hozzászólni bármihez, legalábbis nekem. Az 
mindenképpen egy lényeges dolog, hogy Magyarországnak mi a szerepe a katonai 
honvédelemben, így mondom, hogy katonai. Ezt nem is gondolom én, de itt volt egy javaslat 
arra, hogy használjuk fel azokat a tudományos eredményeket és innovációs tapasztalatokat, 
azoknak a szakembereknek a tudását, akik segítenék a magyar honvédelmet. Én is azon 
vagyok, hogy ez elmaradt, és ez mindenképpen Magyarországnak egy komoly értéke, hogy 
ilyen értékes szakemberek vannak, tudományos szakemberek.  

Itt több kérdésről volt szó. Nem lehet ezt részleteiben megbeszélni. Régen volt persze, 
hiszen még az is volt, hogy Magyarország csináljon atombombát legelőször az ’50-es 
években. Mi kaptunk dúsított uránt, és a többi, sőt fejlesztettünk is dúsító berendezéssel, és a 
többi. De hát akkor és azért világos volt az, hogy a végén azért esetleg probléma lenne az, 
hogy Magyarországnak is van atombombája. 

Én most csak egy dolgot szeretnék említeni, mert nem érdemes többet, itt nem erről 
van szó, hogy a lézerek használata nagyon fejlődésben van, és főleg éppenséggel itt, hogy 
lövedékeket csinálni, és a többi, végül nem szükséges az a sok külön probléma, arra oda kell 
világítani erősen, aztán az elvégzi a dolgát.  

Ezt én mindenképpen javasolnám, van itt egy szellemi tőke Magyarországon, és 
megfelelő elővigyázattal, és a többi, ami ide természetesen kell, érdemes legalábbis 
megpróbálni azt, hogy ezek állítsák össze azt, hogy mivel erősíthetik Magyarország 
honvédelmét. Az is kérdés persze, hogy mi Magyarország honvédelme, de elnézést, ez 
csúnyább, amit én mondok, úgyhogy én ezt javasolnám szintén. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Korányi László úr! Elnézést, annyit hadd mondjak még 
elöljáróban, hogy az Innovációs Hivatal elnökhelyettese Korányi úr, Mészáros Györgyöt 
váltotta a bizottságban. Tessék parancsolni! 

 
KORÁNYI LÁSZLÓ, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Elnök Úr! Igazából csak egy viszonylag új kormányzati 
elképzelést szeretnék elmondani, ahol, azt gondolom, a honvédelem egy fontos szereplő lehet.  

Közismert tény, hogy azokban az országokban, ahol jelentős honvédelmi beszerzések 
vannak, ezek a beszerzések föl tudják és föl is lendítik az innovációt, a hazai innovatív ipart. 
Tulajdonképpen ezt valamilyen módon szimulálni szeretnék, és erre a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal közösen dolgoz ki koncepciót, aminek majd 
nyilván törvényi háttere is kell hogy legyen. Ez az úgynevezett kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés, angol nevének a rövidítése ez a PCP, pre-commercial procurement, 
aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy olyan speciális közbeszerzési folyamat legyen, 
ahol valóban nem késztermékeket, hanem egy adott szervezet által specifikált igényekre egy 
fejlesztés eredményeként jöjjön létre a termék. Erre a mai közbeszerzési törvény ilyen módon 
nem alkalmas. Ezt egyébként az EU-ban is belátták, és már jó néhány országban elkezdték 
ennek a kipróbálását, sőt EU-programok is vannak arra, hogy ezt a kicsit bonyolultabb, talán 
bizonyos esetben költségesebb folyamatot, ami persze más módon nem is nagyon oldható 
meg, még EU-s forrásokkal is támogatják.  

Tehát szeretnénk, hogy ez a fajta beszerzés, közbeszerzés Magyarországon is 
elinduljon, és azt gondoljuk, hogy ebben az egyik fontos partner a honvédelmi tárca lehet, és 
van is egyébként a hivatal és a minisztérium között egy keretmegállapodás. Ennek az egyik 
fontos tartalmi megtöltő lehetősége lehetne, hogy megvizsgálni, mik azok a beszerzési 
igények, ahol ezt a folyamatot le lehetne játszani, ahol ki lehetne próbálni, és modellezni 
lehetne. Úgyhogy ebben szeretnénk együttműködni, és majd megfelelő kollégákat összehozni, 
hogy ezt néhány helyen először még tulajdonképpen ilyen tesztként szeretnénk kipróbálni, és 
aztán juthat el a dolog oda, hogy a törvényi hátteret is ennek megfelelően alakítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Nagy István képviselő úr jelentkezett még. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 

Magyarország gazdasági helyzete, ereje és természetesen geopolitikai fekvése is indokolja 
azt, hogy beszéljünk arról, hogy milyen a Magyar Honvédség innovatív lehetősége és szerepe. 
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e a Honvédelmi Minisztériumnak olyan programja, amely 
azokat a képességeket, szellemi tevékenységet tudja ösztönözni, vagy azokat a fiatal 
kutatókat, mérnököket magához tudja vonzani, amelyek innovatív termékeikkel, ötleteikkel 
tudják segíteni magát a védelmi képességét Magyarországnak, és természetesen aztán a civil 
szférába áttekintve a gazdasági erejét is, hiszen ez végtelenül fontos, mert nem tudunk akkora 
méretű hadsereg lenni, ami méreténél fogva olyan hatást tud elérni, mintha a szellemi 
képességeinket tudjuk ebben latba vetni. Tehát van-e erre program? 

A másik pedig, az iránt érdeklődnék, amennyiben ez szabad, hogy mindaz, ami a 
szellemi tőkéből ered, minden, ami az innovációból ered, az körülbelül hány százalékkal 
segíti a Magyar Honvédség költségvetését, munkáját, ha lehet tudni ezt a számot, és mi a cél a 
jövőben ezt elérni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a miniszter úrnak. Engedje meg, hogy 

egy nagyon rövid kérdést én magam is feltegyek. Ez egyébként csak arra vonatkozik, hogy az 



 16 

utóbbi hetekben arról szóltak a hírek, hogy a magyar kormány sikeres tárgyalásokat folytatott 
többnyire ázsiai országokkal, és az együttműködésnek mindenhol fontos és kitüntetett szerepe 
volt a vízgazdálkodás kérdése. Ez összefügg-e már egészen konkrétan a hazai víztisztító 
rendszerek sikerével, vagy a kettő között ilyen szoros összefüggés nem mutatható ki? 

Köszönöm szépen. Miniszter úr, tessék parancsolni! 
 

Dr. Hende Csaba reflexiója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Michl József 
polgármester úrral nagyon szoros, nem is barátságot, hanem testvéri viszonyt ápolunk. 
Családon belül szokott lenni civódás. Szeretjük, tiszteljük egymást, Tata imádja a katonáit, el 
se tudnánk képzelni, hogy bezárjuk a tatai dandár laktanyáját, meg hát azért nagyon-nagyon 
sok száz, sőt ezres nagyságrendű munkahelyet jelent a honvédség jelenléte a városban. 
(Bartos Mónika és dr. Bácskai János távozik az ülésről.) Másfelől viszont kétségtelen, hogy a 
katonák csörömpölnek ott a nagy vasakkal, lövöldöznek, és időnként kellemetlen hallgatni. 
Sajnos lábujjhegyen nem tudjuk kiképezni a katonákat, sem pedig suttogva. Az őrmesterek is 
ordibálnak. Rettenetes ez a zaj.  

A laktanya - az agostyáni lőtérről van szó -, amelyet használunk, mintegy száz éve 
még a Monarchia idejéből származóan katonai lőtér, ezt fontos lerögzíteni, nem most kezdett 
a magyar katonaság ott ilyen kellemetlen zajkeltő tevékenységbe. Ezzel együtt is mindent 
elkövetünk azért, és köszönöm, hogy ezt mindig el is ismeri a város és a szomszédos község 
vezetése is, hogy lehetőleg olyan időpontokban rendezzünk lőgyakorlatot, amikor a 
legkevésbé zavarjuk a lakókat, még véletlenül se éjszaka, még véletlenül se késő délután vagy 
kora este, hanem akkor, amikor a legtöbben azért a munkahelyükön vagy az iskolájukban 
vannak. 

Saját pénzünkből most éppen egy zajvédő erdősáv telepítése történt meg. Sajnos még 
pár évet várni kell, amíg azok a fák megnőnek, de hát ha 30 évvel ezelőtti elődömnek jutott 
volna eszébe, akkor most már nem lenne akkora zaj. Jó szándékban, jóakaratban nincs hiány.  

Az a rendszer, amiről a tábornok úrtól hallhatott polgármester úr, a Marcus rendszer, 
az valóban ügyes. Mint a számháború, a katonák lőnek egymásra, és az elektronikus rendszer 
észleli, hogy volt-e találat, nem volt, akkor sípol egyet, le kell feküdni, tehát teljesen mint a 
számháborúban gyerekkorunkban. Ragyogó költségtakarékos módszer. Nem lehet minden 
harceljárást gyakorolni vele sajnos, nem lesz lehetséges, és kézi fegyverekre vonatkozik, tehát 
a harckocsik robaját nem fogjuk tudni ezzel megoldani. Használják egyébként ezt a rendszert, 
ez nem fejlesztés alatt áll, ez használatban van a Magyar Honvédségnél. 

Dézsi professzor úr említette a magyar atombombát. Persze nekem is Moldova György 
híres könyve jut eszembe, amely nemzeti sajátosságainkat kifigurázva arról szól, hogy ha a 
magyar atombombát kifejlesztik, az nem lerombolna, hanem felépítene mindent, mert pont az 
ellenkezőjére szokott sikeredni, mint aminek szántuk. 

A lézertechnikáról. Használjuk a lézertechnikát. Említettem a géppuska- és 
gépkarabély-modernizációt. A modern célzóberendezések lézeres célmegjelölést 
alkalmaznak, filmekben is látjuk, hogy ráteszik a piros pontot az illetőre, hogy érezze a 
törődést. Most ezek modern fegyverek, nem kell célozni, rá kell tenni a piros pontot, és oda 
fogsz lőni. Tehát ezeknek ez a lényegük. 

A csapásmérésre alkalmazandó lézerekkel kapcsolatban nagyon előrehaladott 
kutatások, sőt eredmények vannak. Én magam láttam egy zártabb körben egy filmet egy 
amerikai hadihajóra telepített lézerágyúról, amelyről lelőttek egy harci repülőt. Ez a rendkívül 
erős energianyaláb meg tudja semmisíteni a repülő eszközt. Tehát valahol valóban erre van a 
jövő. 
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Korányi László úrnak azt tudom mondani, hogy eddig is nyitottak voltunk az 
együttműködésre, ezután is természetesen a hivatallal messzemenőkig kooperálni fogunk. 

Nagy István képviselőtársam. Fiatal kutatók magunkhoz vonzása nem célunk, hiszen 
mi kutatóintézetet nem tartunk fenn. A Haditechnikai Intézet, amely a Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal részeként működik, bizonyos részterületeken valóban folytat kutatást, de 
leginkább a lőkísérleti állomásainkat üzemelteti Táborfalván és másutt, ahol az új eszközök 
rendszeresítése előtti vizsgálatokat, illetve a javítás utáni hitelesítéseket végzik elsősorban. 

Nem is gondolom, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak kellene kutatóintézetet 
létrehozni alapkutatási céllal, arra a Magyar Tudományos Akadémia van hivatva 
Magyarországon. Sokkal inkább az együttműködést kell megteremteni a tudományos 
alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a gyártás és a végfelhasználó, a honvédség között.  

A hadiipar fejlesztésére vonatkozó elgondolásaink a kissé mesterkélt Hadik-terv nevet 
viselik, teljes nevén hadfelszerelési és iparkorszerűsítési terv. Azért találtuk, hogy pont Hadik 
András nevét lehessen betűszóként kiadni. Ez az átfogó elgondolás természetesen kitér az 
innovációs együttműködésre is, és valóban, ahogy itt már elhangzott Pakucs professzor 
részéről, a Honvédelmi Minisztérium négy részvénytársaságának az alapítói szerepvállalása 
mellett létrehoztunk egy hadiipari klasztert, amihez most már sokkal könnyebben lehet 
kapcsolódni, és ez a bizonyos híd a kutatás, gyártás és a felhasználás között a klaszteron 
keresztül teremthető meg legcélszerűbben. Egy következő alkalommal esetleg a hadügytervet 
is szívesen részletesen bemutatom. 

Nem tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy az innováció hány százalékban segíti a 
költségvetésünket. Nincs ilyen számadat a birtokomban.  

Pósán elnök úr kérdésére. Ezek az ázsiai országban kötött vízügyi együttműködési 
megállapodások nem függnek össze közvetlenül a mi arzénmentesítő technológiánkkal, de 
szeretnénk, hogy majd összefüggjenek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy a meghívást 

elfogadta, és bízom benne, hogy a következő alkalommal, amikor ismét sikerül összejönni, 
akkor szintén tartalmas beszélgetést folytatunk. Itt egy ajánlat már el is hangzott, hogy milyen 
lehetséges témát illetően. Köszönöm szépen még egyszer. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Még annyit, hogy nagyon szívesen, 

nagyon szeretném nagy szeretettel meghívni a bizottságot bármelyik hadiipari vállalatunkhoz, 
akár a Currus Zrt.-hez, ahol a víztisztító berendezés gyártási folyamatát tudnánk bemutatni, 
akár a drónjaink röptetését is szívesen átélhetővé tennénk a bizottság tagjai számára, 
amennyiben erre igény van. Én kérem, hogy a parlamenti titkárságon keresztül az elnök úr 
jelezze felénk ezt, és bármely időben állunk rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úrnak ezt a meghívását, felajánlását. Azt 

vélelmezem, hogy szerintem fogunk is élni ezzel a lehetőséggel. Köszönjük szépen még 
egyszer, és köszönöm a bizottságnak is a megjelenést. További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


