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Napirendi javaslat

1. Tóth András vezérőrnagy, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltjének kinevezés
előtti meghallgatása
(A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 14. § (4) bekezdés
h) pontja alapján)

2. Domján László dandártábornok, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgató-jelöltjének
kinevezés előtti meghallgatása
(A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 14. § (4) bekezdés
h) pontja alapján)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke

Demeter Ervin (Fidesz), a bizottság alelnöke
Lezsák Sándor (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP) Demeter Ervinnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Cserháti Tiborné dr. főosztályvezető-helyettes
Józsa Edina titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár
Tóth András vezérőrnagy, főigazgató-jelölt (Katonai Felderítő Hivatal)
Domján László dandártábornok, főigazgató-jelölt (Katonai Biztonsági Hivatal)

Megjelentek

Márki Gábor (Honvédelmi Minisztérium)
Szajlai Mónika titkárságvezető (Honvédelmi Minisztérium parlamenti
titkárság)
Földváry Gábor titkárságvezető (Honvédelmi Minisztérium)
Kelemen Tas (Honvédelmi Minisztérium VPF)
Dr. Sáska Zoltán Attila (Honvédelmi Minisztérium parlamenti titkárság)
Dr. Harka Dóra (Védelmi kabinet, Fidesz)
Fráter Olivér szakértő (Védelmi kabinet, Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 38 perc)

Elnöki megnyitó

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat,
elkezdenénk a mai bizottsági ülésünket.

Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Cserháti Tiborné főosztályvezető-
helyettes asszonyt, aki az elkövetkezendő időben a bizottsági főosztályról segítségünkre lesz a
bizottság munkáját illetően, illetve Józsa Edina kolléganőt, aki a bizottság titkárnőjeként fog
segédkezni a bizottságnál.

Első körben a határozatképességet állapítanám meg. Jelen van Demeter képviselő úr,
Lezsák képviselő úr, Molnár Zsolt képviselő úr, Mile képviselő úr, az elnök, és Móring József
Attila képviselő urat Demeter Ervin képviselő úr helyettesíti (Demeter Ervin: Kovács Zoltánt
pedig Lezsák képviselő úr.) Csak nem írta még alá a képviselő úr, de akkor Kovács Zoltán
képviselő urat pedig Lezsák Sándor képviselő úr helyettesíti, így a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A kiküldött meghívó szerint a mai napon két napirendi pontot tárgyalunk. Az első
napirendi pont Tóth András vezérőrnagy, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltjének
kinevezés előtti meghallgatása a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 14. §
(4) bekezdés h) pontja alapján, a második napirendi pontként hasonlóan kinevezés előtti
meghallgatás következik, Domján László dandártábornok úr, a Katonai Biztonsági Hivatal
főigazgató-jelöltjének meghallgatását javasolom, szintén e törvény 14. § (4) bekezdés
h) pontja alapján.

Kérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e a napirendet. (Szavazás.) A bizottság
egyhangú döntéssel fogadta el a napirendet.

Tisztelettel köszöntöm a bizottság volt elnökét, Simicskó István államtitkár urat, Tóth
András vezérőrnagy urat, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltjét, Domján László
dandártábornok urat, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgató-jelöltjét és Márki Gábor urat a
Honvédelmi Minisztérium részéről.

Tóth András vezérőrnagy, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltjének
kinevezés előtti meghallgatása (A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 14. § (4) bekezdés h) pontja alapján)

Megadnám a szót államtitkár úrnak, aki nyilván ajánlani szeretné Tóth András
vezérőrnagy urat, majd pedig a vezérőrnagy urat kérnénk meg arra, hogy röviden ismertesse a
Katonai Felderítő Hivatallal kapcsolatos elképzeléseit, programját. Ezután a képviselőknek
lehetőséget adnék arra, hogy kérdezzenek, egy következő körben pedig véleményt
nyilvánítsanak.

Államtitkár úr, vezérőrnagy úr, önöké a szó.

Dr. Simicskó István felvezetője

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a
szót, elnök asszony. Külön köszönöm, hogy elnök asszony ilyen rövid időn belül összehívta a
nemzetbiztonsági bizottság ülését. Ahogyan azt ön a bevezetőjében mondta, valóban az előző
minőségemből és beosztásomból adódóan is tudom, hogy milyen nehéz feladat rövid időn
belül a bizottságot összehívni, ezért külön köszönöm, hogy ön ezt megtette.
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Azt hiszem, közismert tény, köztudomású, hogy azért vagyunk ma itt, mert a
honvédelmi miniszter úr a hét elején a nemzetbiztonsági törvény felhatalmazása alapján
eljárva javaslatot tett a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok új főigazgatóinak személyére. A
törvény alapján a nemzetbiztonsági bizottság a főigazgató-jelölteket kinevezésük előtt
meghallgatja.

A miniszter úr irányítói jogkörében járt el, a főigazgatók kinevezésére és felmentésére
vonatkozóan a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 11. § (2) bekezdés j) pontja
alapján fogalmazott meg javaslatokat a miniszterelnök úr irányában.

Engedjék meg, tisztelt képviselő urak, tisztelt bizottság, tisztelt elnök asszony, hogy a
döntés hátteréről is néhány szót hadd szóljak önöknek. Itt két fontos katonai titkosszolgálatról
van szó, illetve ennek a két fontos intézménynek az igencsak fontos két főigazgatójáról – új
főigazgatókról van szó. A Katonai Biztonsági Hivatal a tevékenységi körében kiemelt
jelentőségű feladatokat lát el, egyrészt a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar
Honvédséggel kapcsolatos elhárító tevékenységet végzi, másrészt a minisztériumot és a
honvédséget veszélyeztető szervezett bűnözéssel kapcsolatos információgyűjtés is feladata.
Adott esetben a kormányzati és katonai vezetési objektumok biztonsági védelme is feladata
lehet; terrorfenyegetettség elhárítása is feladata, akár a kormányzatra, akár a minisztériumra
vagy a honvédségre vonatkozóan.

A Katonai Felderítő Hivatalnak is rendkívül fontos tevékenységi köre van: bizonyos
kormányzati döntésekhez szükséges információkat szerezzen meg, és időben juttassa el a
kormányzati döntéshozók felé. Sőt, a honvéd vezérkar hadászati, hadműveleti tervező
munkájához szükséges információkat is igyekszik biztosítani, illetve a külföldön szolgáló
magyar katonáink, katonai szervezeteink, létesítményeink számára is biztonsági védelmet kell
nyújtania.

Ebből a rövid felsorolásból azt szerettem volna érzékeltetni – hogy egyértelműen
kiderüljön mindannyiunk számára –, hogy milyen szorosan kapcsolódik a katonai
titkosszolgálatok tevékenysége a kormányzati munkához, a honvédelmi politika szakmai
irányításához.

A miniszter úr pontosan ezért beszélt, talán éppen ebben a bizottságban, arról, hogy a
honvédség célját, működését tekintve az elmúlt években bizonyos fokig utat tévesztett, és úgy
gondolom, hogy az előttünk álló időszak új honvédelmi politikát igényel, úgymond, új
útvonaltervezést igényel.

Még indokoltabbá teszi a kinevezéseket, a személyi változásokat az a számunkra nem
túl kedvező - akik egyébként a honvédelem ügyéért elkötelezettek, és azt hiszem, hogy a
bizottság tagjai, akik itt vannak, és államtitkár asszony is, gondolom, az elmúlt időszakban
államtitkárként is meg a honvédelmi bizottság tagjaként, alelnökeként is elkötelezett -, hogy
ami itt az elmúlt években zajlott, korrupciógyanú és számos botrány, ezzel szemben fel kell
lépnie az új kormánynak.

Nem tehetjük meg azt, hogy behunyjuk a szemünket, és nem hozunk személyi
döntéseket. Pontosan azért, mert elsőrendű és kiemelt célunk a honvédelmi vezetők
tekintélyének a helyreállítása, és ezen keresztül az egész honvédség tekintélyének,
presztízsének a visszaállítása. Szeretnénk, ha ismét nemzeti intézménnyé válna és nagy
társadalmi megbecsülésnek örvendene a Magyar Honvédség és a honvédelem egész ügye.

Szeretném hangsúlyozni, elnök asszony és tisztelt bizottság, hogy bár új vezetőkről
van szó, azonban régi, tapasztalt katonákról van szó, széles körű tudással, tapasztalattal,
szakmai felkészültséggel rendelkeznek, jelenlegi beosztásukban is megbecsült katonai
vezetőkről van szó, mind Tóth András vezérőrnagy úr esetében, mind pedig Domján László
dandártábornok úr esetében.

Bevezetésként ennyit gondoltam elmondani. Amennyiben elnök asszony lehetőséget
ad, akkor átadnám a szót elsőként a vezérőrnagy úrnak.
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ELNÖK: Parancsoljon!

Tóth András szóbeli kiegészítése

TÓTH ANDRÁS főigazgató-jelölt: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő Urak! Az elnök asszony arra kért, hogy röviden ismertessem a Katonai
Felderítő Hivatal további működésével kapcsolatos elképzeléseimet, programomat.

Bevezetőmben szeretném megjegyezni, hogy a Katonai Felderítő Hivatal,
megítélésünk szerint - és azt hiszem, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy más egyéb külső

tényezők megítélése szerint is -, alapvetően eredményesen és jól hajtja végre a feladatát.
Ennek megfelelően megítélésem szerint radikális változtatásokra a közvetlen közeljövőben
nincsen szükség. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy mint minden más szervezetnél,
a Katonai Felderítő Hivatalnál is ne lehetne a szakmai munka hatékonyságát, a
tevékenységünk minőségét jelentős mértékben javítani. Ehhez a szükséges lépések megtételét
természetes módon tervezem.

Napjainkban a hivatalunk előtt álló legfontosabb feladatnak talán azt tekintem, hogy a
válságövezetekben szolgálatot teljesítő erőink biztonságával összefüggő információk
megszerzése terén az adatszerző, az elemző-értékelő és a jelentő munkánkat jelentős
mértékben javítani tudjuk.

Nem új keletű feladatról van itt szó, hiszen az elmúlt időszakban és különösen az
elmúlt három évben már komoly lépéseket tettünk ezen a területen. Az afganisztáni misszió
mellett komoly létszámban van jelen a hivatalunk. Tizenhárom fővel képviseltetjük magunkat
a hadszíntéren, különböző parancsnokságok mellett. Munkatársaim feladata elsődlegesen az,
hogy információkkal lássák el a hadszíntéri parancsnokokat, illetőleg egy összekötő kapcsot
képezzenek a szövetséges erők felderítő rendszerei és a kint lévő magyar erők vezetése
között.

A humán erővel folytatott adatszerzés mellett jelentős hangsúlyt helyeztünk a
technikai képességeink fejlesztésére, hiszen az elmúlt év során kihelyezésre került egy
rádiófelderítő képesség, berendezés, amely most már lassan egy éve eredményesen hajtja
végre a feladatát. Sajnálatos módon egyelőre csak a Pol-e-Khomriba települt magyar tábor
közvetlen környezetében tud a tábor biztonságával összefüggő információkat gyűjteni, és
tekintve a biztonsági helyzetre, feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy ezen a téren jelentősen
előrelépjünk.

Ennek megfelelően lépéseket fogunk tenni, hogy a közeljövőben egy mobil
rádiófelderítő állomás is kihelyezésre kerüljön, és azt működtessük a hadszíntéren. A humán
erővel végzett adatszerzés terén a fejlesztést elsősorban az indokolja, hogy a kihelyezett
erőink meglehetősen széttagoltan települnek Afganisztán területén, és ahhoz, hogy minden
kihelyezett erő mellett megfelelő biztosítást tudjunk garantálni, további erők kihelyezésére
van szükségünk.

Ahhoz, hogy ez a tevékenységünk, ez a továbblépési irány beváltsa a hozzá fűzött
reményeket, feltétlenül szükséges az, hogy a jelenleginél is lényegesen szorosabbra fűzzük a
honvéd vezérkarhoz fűződő kapcsolatainkat. Jelenleg is rendelkezünk tartalmas
együttműködési megállapodással, amely alapján ez a kapcsolat működik, de a napi feladatok
sokrétűsége feltétlenül azt indokolja, hogy a kapcsolatainkat napi szinten is szorosabbra
fűzzük az eddigieknél. Ennek számos lehetősége kínálkozik, a lényeget mindenféleképpen az
kell képezze, hogy a két szervezet közötti kommunikáció gyorsabb, közvetlenebb,
hatékonyabb legyen.

Ha áttérek a hadműveleti, harcászati tevékenység hírszerző támogatásának kérdéséről
a hadászati felderítés témakörére, ugyancsak azt kell jeleznem – és ha programról beszélünk,
a programba megjeleníteni –, hogy további hatékonyságnövelésre van szükség a hadászati
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szintű adatszerzés területén úgy a technikai, mint az emberi erőforrásokkal végzett felderítés
vonatkozásában. Különösen fontos feladat ez számunkra az értékelő, jelentő, tájékoztató
munka tekintetében is.

Azért mondom ezt, mert jelen pillanatban a jelenleg működő rendszerünk – bár
megítélésem szerint rendkívül hasznos és értékes információkkal látja el a felhasználók körét
– nagyon sok olyan elemet tartalmaz, ami nem kerül megfelelő módon felhasználásra. Néha
kicsit úgy tűnhet, hogy l’art pour l’art módon jelentéseket készítünk; valójában az általunk
készített jelentések jelentős hányada nem mindig találkozik a felhasználók aktuális
információigényével. Ezen a jövőben feltétlenül módosítani szükséges, és ennek az útja egy
közvetlenebb, interaktívabb kapcsolattartás a felhasználók körével; úgy azokkal a
felhasználóinkkal, akik a kormányzati vagy éppen a törvényhozás szintjén tevékenykednek,
mint a honvéd vezérkar, illetve az összhaderőnemi parancsnokság égisze alatt működő
felhasználóinkkal.

A szakmai feladatok mellett jelentős hangsúlyt kívánok helyezni a támogató
tevékenység működésének javítására is. Ezen belül elsősorban a vezetés dinamikusabbá
tételét értem, feltétlenül szükségesnek látok bizonyos fiatalítást a hivatal állományában. Ez
meglehetősen szűk kört kell hogy érintsen, az állományunk átlagéletkora 37-38 év körül
mozog jelen pillanatban, tehát összességében nem idős az állományunk. Ugyanakkor
érzékelhető, hogy bizonyos pozíciókban jelentős szerepet kaptak olyan kollégák, akik bár
általunk nagyon nagyra becsült és értékes munkát végeznek, a továbbiakban nem feltétlenül
élveznék az állomány bizalmát.

Feltétlenül szükségesnek tartom és ide, a támogató feladatok közé sorolom a belső
biztonsági helyzetünk további megerősítését. Az elmúlt három évben ezen a területen jelentős
lépéseket tettünk: megerősítettük a biztonsági főosztályunk tevékenységét, igazgatósággá
szerveztük át, és határozott elképzelésem, hogy ennek az igazgatóságnak a jövőben
lényegesen nagyobb szerepet szánunk a hivatal életében a belső biztonság, az ellenőrzés
hatékonyságának a fokozásában.

Elnök asszony, jelentem, ennyiben kívántam összefoglalni az elképzeléseimet a
hivatal további működéséről.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván kérdést
feltenni.

(Jelzésre.) Mile képviselő úré a szó.

Kérdések

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen ezt a
részletes és tartalmas beszámolót, csak apró kérdéseim lennének.

Említette, hogy mindenféleképpen szükség technikai fejlesztésekre, és ehhez
kapcsolódik, hogy a hatékonyságnövelésről is beszélt, főleg a hadászati felderítés területén,
ahol szintén technikai és humánerőforrás-bővítésre is van szükség. Hogyan állunk a
forrásokkal, lesz- ehhez megfelelő mennyiségű pénz, anyagi forrás is, ismervén a helyzetet?

Még egy kérdés: a fiatalítás szükségszerűségét említette. Milyen színvonalú az
utánpótlás, és mennyire vonzó ez a terület a fiatalok számára? Mennyire megbecsült ez
anyagilag, tehát mennyire várható, hogy valóban minőségi utánpótlás, fiatalítás következik be
az elkövetkezendő időszakban?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Molnár képviselő úr!
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni
vezérőrnagy urat, hogy a főigazgatói felkérése előtt készült-e az elmúlt időszakról
összefoglaló jelentés, illetve hogy ennek a jelentésnek az elkészítésében részt vett-e,
vezérőrnagy úr. Illetve milyen szerkezeti változtatásokat tervez a szolgálatnál a következő
időszakban, különös figyelemmel a katonai attasékra? Lehetséges-e, hogy ez adott esetben
átkerülne a közigazgatási államtitkári szintre? Erre lennék kíváncsi a vezérőrnagy úr részéről.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter alelnök úr.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tábornok úr, az lenne a kérdésem,
hogy hogyan áll a Katonai Felderítő Hivatal költségvetés. Tehát a jelenlegi költségvetéssel
tudnak-e működni, vagy szükséges valamilyen módosítás?

Köszönöm.

ELNÖK: Nekem is lenne pár kérdésem a tábornok úrhoz. Az első kérdésem az lenne,
hogy az ön személyi beszélgetésén kik voltak jelen és milyen minőségükben.

Említette, tábornok úr, a fiatalítás kérdését. Bár megjegyzem, a fiatalság egy állapot és
nem erény, a fiatalság ráadásul – sajnos – gyorsan múló állapot. Azt szeretném megtudni a
tábornok úrtól, hogy létezik-e lista arra vonatkozóan, amit ön kapott, hogy kiket kell a
Katonai Felderítő Hivatalból ilyen korosztályi alapon eltávolítani.

Molnár képviselő úr már jelezte, én is érdeklődnék, hogy igaz-e, hogy az attaséi
hivatalok kikerülnek a KFH alól. De azért azt még megkérdezem, hogy kit kíván delegálni –
nyilván a miniszterrel megvitatva – a moszkvai katonai attaséi helyre.

A képviselő úr is jelezte, hogy folyamatos beszámolás volt mindig, hiszen ön
főigazgató-helyettesként azért a Katonai Felderítő Hivatal munkáját teljes mértékben átlátta,
annak részes volt. Nem is véletlen, hogy azzal kezdte a mondandóját, hogy eredményesen és
jól végzi a KFH a tevékenységét. Ön azt jelezte, hogy a honvéd vezérkarral szoros kapcsolatot
szeretne kialakítani. A törvény szerint ez ma is feladata a Katonai Felderítő Hivatalnak. Akkor
ezek szerint eddig nem volt ilyen kapcsolat mondjuk a KFH vezetése és a vezérkar között?

Jelezte azt is, hogy meg kívánja emelni a válságövezetekben szolgálók létszámát. Ezt
a hivatal jelenlegi munkatársaival kívánja végrehajtani, vagy növelni kívánja-e a hivatal
létszámát, és erre milyen összeg áll rendelkezésre?

Végezetül – és talán ezt az elején kellett volna mondanom – bár az önök
meghallgatása folyik, azért én köszönetet szeretnék mondani az ön elődjének, Madarász
Károly altábornagynak, aki, azt gondolom, kiválóan végezte a munkáját. Ahogy ismerem az
önök tevékenységét – hiszen pár napja még azért a Honvédelmi Minisztérium államtitkára
voltam –, ennek a hivatalnak a vezetője és a helyettese nagyon jól tudtak együttműködni.

Tábornok úr, öné a szó.

Dr. Simicskó István válaszai

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Ha megengedi,
elnök asszony, akkor egy-két szempontot az elején azért – hiszen politikai természetű
kérdések is felmerültek – elmondanék. Egyrészt szeretném hangsúlyozni, hogy mi a
törvényesség alapján jártunk el és fogunk eljárni a jövőben is, és ha ilyen természetű kérdések
felmerülnek önben, az baj, mármint ami a KFH belső állományára vonatkozott, hogy bárki
adott volna bármilyen listát. Mindig távol állt tőlünk, és nem a mi időszakunkra volt jellemző
az úgynevezett B-listázás sem, ezért szeretném ezt visszautasítani. Nincsenek ilyen listák, és
nincsenek ilyen politikai megrendelések.
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A személyi döntéseknél pedig, egy ilyen fontos intézménynél, mint a Katonai
Felderítő Hivatal – csakúgy, mint a Katonai Biztonsági Hivatal –, a törvény alapján a
főigazgatók tesznek javaslatot a helyettesekre is, és a személyi állomány vonatkozásában is ők
hozzák meg ezeket a döntéseket, ők tesznek javaslatot ilyen személyi változtatásokra. Tehát
ez az egyik szempont, amit szerettem volna tisztázni.

Ami pedig a személyi beszélgetést illeti, azt hiszem, hogy természetesen nincs ebben
titok, hogy kik vettek ezen részt. Az érintettek vettek részt ezen a személyi beszélgetésen.
Nyilván a főigazgató-jelölt úr is részt vett ezen a beszélgetésen, a miniszter úr is részt vett,
hiszen ő maga tartotta és kezdeményezte ezt a személyi beszélgetést, nemcsak a főigazgató-
jelölt úrral, hanem másokkal is. Maga a miniszter úr a törvény alapján eljárva kezdeményezte
ezeket a személyi elbeszélgetéseket.

A szakmai kérdésekre pedig annyit még hadd mondjak, hogy Madarász Károly volt
főigazgató úrral egyezik a véleményünk, valóban szerintem is törvényesen és tisztességesen
végezte a munkáját, elismeréssel szolgálati nyugdíjba helyezésre kerül, tehát szeretném
hangsúlyozni, hogy nyilván mint katonaembert, mint vezetőt, mint főigazgatót
megbecsüléssel küldjük el nyugdíjba. Úgyhogy az ő nevéhez ilyen típusú korrupciógyanú és
más nem tapad. Tehát minőségileg más az ő felmentése, mint mondjuk, nem mondok példát,
de más helyeken azért nem feltétlenül így működött minden.

Úgyhogy ez is mutatja, hogy önmagában a hivatal munkájával szemben az új vezetés
nem fogalmazott meg jelentős mértékben kritikát. Ezért is gondolt Hende Csaba miniszter úr
az egykori helyettes személyére, hogy egyfajta folytonosság legyen, és a katonaszakmaiság
ebben a felderítőmunkában is tetten érhető legyen.

Tábornok úré a szó.

Tóth András válaszai

TÓTH ANDRÁS főigazgató-jelölt: Köszönöm. Jelentem, a hatékonyságnövelő
intézkedések forrásai tekintetében azt tudom elmondani, hogy ahogy utaltam is rá, az elmúlt
három év során rengeteg lépést kezdtünk meg, ami ebbe az irányba hat. Technikai területen is
eljutottunk odáig, hogy azok a berendezések, amelyekre támaszkodva a jövőben ezt a
hatékonyságot mi növelni szeretnénk, nagyobbik hányadban a rendelkezésünkre állnak. Tehát
pénzügyi ráfordításokat a jövőben nem igényelnek.

Ami a humán erőforrások alkalmazását illeti, és az ezen a téren jelzett hatásfoknövelő
intézkedéseket, ugyancsak az a helyzet, hogy én látok tartalékot a jelenlegi állományunkban.
Tehát nem tervezek semmiféle létszámnövelést, nincs is ehhez megfelelő forrás a jelen
pillanatban. Tehát a meglévő erőkkel kívánjuk a feladatokat végrehajtani, és inkább belső
feladatátcsoportosítással, a feladataink fókuszainak áthelyezésével, a fontosabb feladatokra
való fokozottabb összpontosítással akarjuk ezeket a kérdéseket megoldani.

Ami az utánpótlást illeti. Megítélésem szerint a hivatalunk állományában jelen
pillanatban jelen vannak azok a személyek, akikre a jövőt alapozni lehet. Tehát ezen a
területen ugyancsak nincsen szükség arra, hogy kívülről hozott munkatársakkal, emberekkel
pótoljuk azoknak a személyeknek a hiányát, akik távozni fognak a jövőben, akár normál
nyugdíjazási rendjüket elérve, akár azért, mert már jelentősen túllépték a nyugdíjkorhatárt, és
úgy dolgoznak a hivatalunkban.

Elhangzott egy kérdés, hogy készült-e összefoglaló jelentés. Igen, készült egy
összefoglaló jelentés, ami a hivatal átadásának-átvételének az alapját képezi. Ennek a
jelentésnek az összeállításában személy szerint nem vettem részt, de a jelentést láttam,
véleményeztem, tehát kész vagyok aláírni azt az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ami erre az
összefoglalóra alapul. Ez gyakorlatilag minden olyan kérdést tartalmaz, ami releváns az
átadás-átvétel tekintetében.
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A szerkezeti változásokat illetően annyit tudnék mondani, hogy mint említettem is, a
hatékonyságnövelést sokkal inkább a feladatok megközelítése vonatkozásában próbálom
elérni. Szerkezeti átalakítást azért nem tartok szükségesnek, mert mint mondtam, az elmúlt
három évben, különösen 2008-ban végrehajtottunk egy olyan jelentős átalakítást, amelynek
eredményeként a támogató szervezetek rovására megerősítettük a szakmai szervezeteinket. És
úgy érzem, hogy ez a struktúra a közvetlen közeljövőben minden további nélkül biztosítja azt,
hogy eredményes munkát végezzünk.

Ami a katonai attasék alárendeltségének a módosulását illeti, meg kell mondjam, hogy
én nem hallottam ilyen információt, hogy átkerülne. Nem tudom, hogy ez minek a
következménye, én ilyet nem hallottam. Egy dolgot látni kell. A katonai attasé hivatalok
kettős feladatot látnak el. Egyfelől a Magyar Köztársaság, a Magyar Honvédség
katonadiplomáciai tevékenységének a letéteményesei, másfelől viszont a Katonai Felderítő
Hivatal adatszerző képességének is részét képezik. Éppen ezért erősen megfontolandó, hogy
ez az alárendeltségben feltételezett változás megvalósuljon-e vagy ne a jövőben. Tekintettel
arra, hogy én nem hallottam erről a kérdésről, ennél többet ezzel kapcsolatban itt most nem
kívánnék, nem is tudnék elmondani.

Költségvetésünk helyzete. A Katonai Felderítő Hivatal gyakorlatilag 2003 óta komoly
költségvetési problémákkal küzd. A költségvetési problémáink lényegét nem feltétlenül a
források hiánya jelenti, hanem az, hogy a költségvetés rendelkezésre bocsátásának a módja, az
előirányzatok rendelkezésre bocsátásának a módja nem teszi lehetővé a korrekt, precíz, pontos
tervezést.

Gyakorlatilag arról van szó, hogy 2003 óta, amikor a hivatalunk egy komoly
átalakításon ment át, amikor költségvetési megvonások miatt jelentős leépítésekre került sor,
választania kellett az akkori vezetésnek a között, hogy olyan szintre csökkenti le a hivatal
létszámát, ami a rendelkezésre bocsátott költségvetési források mellett is működni fog, avagy
bízva abban, hogy évközben további támogatásra nyílhat lehetőség, megpróbálja a
működőképességet megőrizni. Az akkori vezetés a működőképesség megőrzése mellett
döntött. Azt hiszem, hogy ez az akkori döntés helyesnek bizonyult a későbbiek során.

Sajnálatos módon viszont a Magyar Honvédségnél működő bázistervezési rendszer
miatt a költségvetésünk minden évben az előző évi költségvetésnek az inflációval növelt
mértékére terjedt ki. Magyarul ez azt jelentette, hogy az a hiány, ami az első évben
generálódott és keletkezett az akkori döntés miatt, ezt hordozzuk magunkkal mind a mai
napig. Tehát minden évet egy jelentős költségvetési forráshiánnyal kezdünk, ami eléri most
már gyakorlatilag az éves működési költségeink 30 százalékát. Ennek ellenére azt kell
mondjam, hogy mindezidáig évközi pótlólagos pótelőirányzatokkal, egyéb források
biztosításával a hivatal működőképességét fent lehetett tartani, és gyakorlatilag igaz ez a
2010-es évre is. Viszont feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ezen a helyzeten valamilyen
formában módosítsunk, finomítsunk, mert az a tény, hogy az éveknek mindig jelentős
hiánnyal indulunk neki, és nem látjuk a végkifejletet, nem látjuk, hogy évközben milyen
forrásokhoz juthatunk még hozzá, az tervezhetetlenné teszi a feladat-végrehajtást.

A személyi beszélgetéssel kapcsolatos kérdésre államtitkár úr megadta a választ, úgy
érzem. Amit a magam részéről hozzátennék a fiatalítás kérdéséhez, hogy amikor én
fiatalításról beszéltem, két dolgot tartottam, illetve tartok csak szem előtt. Az egyik a
hivatalunk állományának a jogos elvárásai, a másik pedig a hatékonyság és a
működőképesség fenntartása. Ez azt jelenti, hogy kész vagyok számos olyan lépés
megtételére, ami javítja a hivatal működőképességét, a vezetés hatékonyságát, de egyetlen
olyan lépést nem kívánok megtenni, ahol egy személyi döntéssel akár csak egy részét is
veszélyeztetném a feladat-végrehajtás minőségének, hatékonyságának.

Azt hiszem, hogy az attaséhivatalok alárendeltségével kapcsolatban is már elmondtam,
amit el tudtam mondani.
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Elnök asszonynak volt egy kérdése, hogy mi a helyzet a Katonai Felderítő Hivatal és a
honvéd vezérkar együttműködését illetően. Mint mondtam elöljáróban, van a két szervezet
között egy együttműködési megállapodás. Ezt az együttműködési megállapodást mi
folyamatosan betartottuk, ugyanúgy, ahogyan a honvéd vezérkar is betartotta. Az idők
azonban változnak, a feladatrendszer is jelentős mértékben változott, és az együttműködési
megállapodásban foglaltak sok tekintetben már nem fedik le azokat az igényeket, azokat az
együttműködési formákat, amelyekre a jelen pillanatban szükség van.

Amikor megköttettek ezek az együttműködési megállapodások, a missziós
tevékenységünk volumene lényegesen kisebb volt, a Katonai Felderítő Hivatallal szemben
támasztott hírszerző, támogatási, biztosítási igény lényegesen kisebb volt. Ma ebben az új
helyzetben az a tény, hogy minden misszió mellett a Katonai Felderítő Hivatal működtet
valamiféle szervezetet vagy egy-egy személyt, akin keresztül a kapcsolatot a kihelyezett
erőkkel tartani tudjuk, ez olyan helyzeteket is eredményezett, amiknek a kezelése a
továbbiakban ad hoc alapon már nem folytatható. Tehát valamilyen formában rögzíteni kell
ezeknek a helyzeteknek a kezelését, és a legjobb módja ennek az, hogyha az
együttműködésünkben – úgy intézményesített formában, mint a gyakorlati munka
vonatkozásában – új elveket fektetünk le, és közelítjük egymáshoz a két szervezet szemléletét.

Megítélésem szerint ez a legfontosabb, hogy a szemléletünk közeledjen egymáshoz,
mert a Katonai Felderítő Hivatal arra tekintettel, hogy nem része a Magyar Honvédségnek –
bár katonák vagyunk, és igyekszünk katonák maradni –, óhatatlanul távolodik, távolodunk a
katonai realitásoktól. Ahhoz, hogy ez a gyakorlati munkánkban ne legyen érzékelhető,
feltétlenül szükséges, hogy napi kapcsolatot ápoljunk a Magyar Honvédséggel; szorosabbat,
mint amit eddig ápoltunk. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt kielégítő mind ez ideig ez az
együttműködés, hiszen azt kell látnunk, hogy a feladatunkat eredményesen tudtuk
végrehajtani, és a honvéd vezérkar sem jelezte, hogy az igényelt információkat, a döntésekhez
szükséges adatokat ne kapták volna meg a hivatalunktól, vagy bármiféle fennakadás
mutatkozott volna.

Ami Madarász altábornagy úr személyét és tevékenységét illeti, annyit tudok
elmondani, hogy az altábornagy úr személyét és munkáját rendkívül nagyra becsülöm.
Kiválóan tudtam vele együttműködni, és mindaz, amit a programban vázoltam, valamilyen
formában – úgy érzem – folytatása annak a munkának, amit közösen kezdtünk el az
altábornagy úrral.

Jelentem, ennyit tudok elmondani ezekről a kérdésekről.

ELNÖK: Köszönöm szépen, tábornok úr. Nézek a képviselőkre, van-e további kérdés
vagy vélemény. (Jelzésre.) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Csak, hogy jól értettem-e, tábornok úr: a költségvetésre
vonatkozó kérdésemre az volt a válasza, hogy a költségvetésből a feladatokhoz szükséges
forrás 30 százaléka hiányzik?

TÓTH ANDRÁS főigazgató-jelölt: Akkor nem volt teljesen precíz, ahogyan
megfogalmaztam a válaszomat. Igen, költségvetésről beszéltem, és itt eleve ketté kell
választanunk a dolgot. A személyi kiadások vonatkozásában a teljes költségvetési keret
mindig is a rendelkezésünkre állt, és ez a jelentősebb, nagyobb hányada a költségvetésünknek.
Az a 30 százalék, amiről beszéltem, a dologi kiadásaink fedezetére vonatkozik, és ezen a
területen mutatkozott – jellemzően minden év elején – egy 30 százalékos hiány.

Ez nem azt jelenti, hogy ez a hiány év végén is fennállt, vagy pedig meggátolta volna
a feladatok végrehajtását, mert év közben – csak sajnos tervezhetetlen módon –
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pótelőirányzatok, bevételek előirányzatosítása formájában ezeket a pénzeket végül is
megkaptuk.

ELNÖK: Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Akkor leegyszerűsítem. Szükséges-e módosítani a
költségvetésünket, vagy nem? Tehát ezzel a költségvetésnek el tudnak-e működni év végéig,
vagy sem?

TÓTH ANDRÁS főigazgató-jelölt: 2010-re mintegy 150 millió forintos forráshiány
generálódásával számolunk jelen pillanatban, tehát végül is, ilyen szempontból indokoltnak
látnám a módosítását, és amit még ennél is sokkal fontosabbnak tartanék, az az, hogy a
bázistervezési szemléletet kellene változtatni a jövőben, hogy egyszer és mindenkorra a
költségvetési tervezés során a hivatal reális kiadásait vegyék figyelembe a tervezéssel
foglalkozó kollégák, munkatársak.

ELNÖK: Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Köszönöm.

Vélemények

ELNÖK: Vélemények következnek. (Nincs jelzés.) Ha nincs, azért én mondanék
véleményt.

Nyilván jól ismerjük egymást a tábornok úrral, hiszen három évig a Honvédelmi
Minisztérium államtitkáraként dolgoztam, a tábornok úr pedig a KFH főigazgató-helyettese
lett – éppen talán 2007. július 1-jén (Tóth András: Igen.) –, tehát egy időben kerültünk a
minisztériumba.

Azt vettem ki a tábornok úr mondataiból – különösen az utolsó részből –, hogy
tulajdonképpen ahogyan a Katonai Felderítő Hivatal működött, az korrekt és jó működés volt,
szolgálta mind a honvéd vezérkart, mind azokat, akik információkat kértek a Katonai
Felderítő Hivataltól, Madarász altábornagy úr irányításával eredményes és jó munkát végzett
a Katonai Felderítő Hivatal. Nyilván megértve – és ez nem a tábornok úrnak szól –, hogy a
jelenlegi politikai vezetés úgy kíván egy választóvonalat húzni, hogy nagyjából mindenkit, aki
él és mozog a honvédelmi tárcánál, és vezetői posztban van, azt eltávolítja, ez egy helyzet, ezt
tudomásul kell venni.

Azt is gondolom, el tudom fogadni azt, hogyha a tábornok úr azt mondja, hogy új idők
új szelei fújnak, ezért például a honvéd vezérkarral más típusú együttműködést kíván
kialakítani, bár mondjuk a törvény maga előírja, hogy a KFH egyik feladata, hogy a honvéd
vezérkar számára biztosítsa a hadászati, hadműveleti tervező munkához szükséges
információkat, tehát ez a törvény erejénél fogva kötelezettség. Azzal, hogy ezt lehet mindig
hatékonyabbá tenni, azt gondolom, egyet tudunk érteni. Azt mondta, tábornok úr, hogy
fiatalítani akar, merthogy vannak olyan kollégák, akik talán nem élvezik már az állomány
bizalmát, és őket nyilván a közeljövőben akár nyugdíjazással, akár más módon le kívánja
cserélni.

Azt gondolom, az ön szakmai pályája összességében azt mutatja, hogy ön egész életét
ezen a területen töltötte, rendkívüli szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Mi nem azért nem
fogjuk önt támogatni, és én személyesen nem azért fogok nemmel vagy tartózkodással
szavazni, mert azt gondolom, hogy ön nem alkalmas erre a feladatra – ezt szeretném
hangsúlyozni –, hanem azért, mert azt gondolom, az a módszer, ami 24 óra alatt lefejezte a
Magyar Honvédség teljes vezetését, elfogadhatatlan módszer. Örültem volna – mert nagyon
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örülök, hogy előttem az utódom, illetve az elődöm, Simicskó államtitkár úrral nyilván
váltottuk egymást a különböző posztokon, és örülök, hogy ő van itt –, de nem bántam volna,
ha maga a honvédelmi miniszter jön ide, és mondja el, hogy a Magyar Köztársaság két ilyen
rendkívül fontos intézményének a vezetésében – és ez majd főleg a KBH-ra lesz igaz – miért
kellett ilyen radikális változtatást végrehajtani. (Meggyes Tamás megérkezik az ülésre.)

A tábornok úr mondta, hogy látta azt az anyagot, ami az átadás-átvételhez készült. Ez
nem az az anyag – vagy nem tudom, olyan anyag-e, és kérem, bólintson –, ami egyben
beszámoló az új miniszter számára? (Tóth András: Nem.) Tehát csak egy átadás-átvételi
dokumentum készült, akkor ezek szerint nem készült egy olyan írásos beszámoló, melyet az
új politikai vezetés asztalára letettek volna, és arról szóban referáltak volna akár ön, akár
Madarász altábornagy úr.

Úgyhogy összességében, bár mondom, én személyesen azt gondolom, hogy ön
főigazgató-helyettesként is jó munkát végzett, és mindig megadta azokat az információkat a
hivatal számomra és nyilván másoknak is, amelyek a munka elvégzéséhez szükségesek
voltak, de az a módszer nem fogadható el, ahogyan ez történik.

Mivel más nem jelezte, hogy… (Jelzésre.) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Radikális változás történt vagy nem
- hát akkor beszéljünk az általános részéről. Ha ott radikális változás történt, meglátásom
szerint, minden ok és indok megvan arra, hogy a Magyar Honvédségnél radikális változás
történjen. De nekünk ennél könnyebb a helyzetünk, minthogy általánosságban kelljen
beszélni.

A Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltjét hallgatjuk meg, ahol nekem az
ellenkezője derült ki a dolognak. Ha én jól tudom, egy nyugdíjas korban lévő vezetője volt a
Katonai Felderítő Hivatalnak, akit a helyettese váltott, és arról beszélt itt, hogy
tulajdonképpen fő vonalaiban eddig is részt vett a Katonai Felderítő Hivatal munkájában, és
hasonlóan kívánja, nyilván nem pont ugyanúgy, mert egyikünk sem egyforma, még ha a patkó
azonos oldalán is ül. Ez normális és helyes.

Tehát én az ellenkezőjét olvasom ki a Katonai Felderítő Hivatal esetében, hogy egy
viszonylagos folytonosság tapasztalható. Tehát ne próbáljuk azt mondani, hogy itt valami eget
rengető változás történt, mert becsapjuk azt, aki ezt elhiszi, mert gondolom, ezt senki nem
mondhatja komolyan.

Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Államtitkár Úr! Szavaznánk a jelölt alkalmasságáról. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy támogatja-e a tábornok úr Katonai Felderítő Hivatal főigazgatói posztjára
való kinevezését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt.
Köszönjük szépen, tábornok úr.

Domján László dandártábornok, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgató-
jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása (A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 14. § (4) bekezdés h) pontja alapján)

Áttérünk a következő napirendi pontra, ahol Domján László dandártábornok, a
Katonai Biztonsági Hivatal főigazgató-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása a téma.
Hasonló módszerrel mennénk. Először államtitkár úr szólna néhány szót, aztán nyilván
tábornok úr a saját elképzeléseit mondja el a KBH-t illetően.
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Dr. Simicskó István szóbeli kiegészítése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót,
elnök asszony. Szeretném jelezni, amire ön is utalt, hogy Hende Csaba miniszter urat szívesen
látta volna itt, a bizottság ülésén, azonban egyszerre két helyen nem lehet a miniszter úr,
tekintettel arra, hogy 13 órától a Honvédelmi és rendészeti bizottság kezdte meg az ülését,
ahol szintén kinevezés előtti meghallgatásokra kerül sor az új vezérkari főnök úr személyére
vonatkozóan, valamint az itt mellettem helyet foglaló két tábornok úrnak is ezt követően ott
van majd dolga. Ezért szeretném bejelenteni, hogy Tóth András tábornok úr most távozna,
amennyiben erre lehetőséget ad, és átmenne most a honvédelmi bizottság ülésére.

ELNÖK: Természetesen, és jobbulást kívánok tábornok úrnak. (Tóth András:
Köszönöm.)

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Ez már a
rendcsinálás során…(Derültség.)

ELNÖK: Eltörték a tábornok úr karját? (Dr. Molnár Zsolt: Gumilövedékkel, biztos.)

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A viccet félretéve
Domján László dandártábornok úr önéletrajzát bizonyára megkapták a bizottság tagjai,
elolvashatták azt, hogy milyen gazdag és széles körű katonaszakmai tapasztalatokkal
rendelkezik, több ízben volt parancsnok, több helyen, úgyhogy egy kiválóan felkészült fiatal
tábornokról van szó.

Annyit még talán engedjen meg, hogy az elnök asszony észrevételéhez hozzátegyek,
hogy nyilván a mai ülés nem alkalmas arra, hogy a honvédség általános helyzetét, állapotát
értékeljük, a két főigazgató-jelölt vonatkozásában tartja mai ülését a bizottság. Azt hiszem,
hogy amely hírek az elmúlt időszakban egyébként napvilágot láttak a honvédség vagy a
minisztérium környékéről, azok mindenképpen egyfajta társadalmi elvárást is
megfogalmaznak felénk. A társadalmi akarat szerintem nem más, mint az, hogy ebben a
morális válságban igenis változásra van szükség, új emberekre van szükség, ezért semmiféle
radikalizmus nem lelhető fel ezen döntések mögött, semmiféle B-listázás nem lelhető fel e
mögött, hanem egyszerűen azon társadalmi akarat érvényre juttatása, amelyre egyébként a
választások során is felhatalmazást kapott a kormány.

Átadnám a szót a tábornok úrnak, tisztelt elnök asszony.

Domján László szóbeli kiegészítése

DOMJÁN LÁSZLÓ főigazgató-jelölt: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Tizennégy éves korom óta vagyok a Magyar Honvédség kötelékében. Az elmúlt 32
esztendőben a megküldött biográfiámnak megfelelően láthatták, hogy parancsnoki, vezetői,
nemzetközi törzs tapasztalattal rendelkezem, oktatói, kiképzői és egyéb más területeken
dolgoztam mindeddig az elmúlt évek során, előző beosztásomban pedig a Magyar Honvédség
nemzetközi szerepvállalásával, a nemzetközi válságkezelés, válságreagálás, nemzetközi
fegyverzetellenőrzés területeivel foglalkoztam különböző beosztásaimban. Ennek
megfelelően természetesen közvetlen, közvetett kapcsolatban voltam a Katonai Biztonsági
Hivatal tevékenységével, munkatársaival, és természetesen beosztásomból és a honvédséghez
való tartozásomból jómagam is érzem, látom, tapasztalom azokat a területeket, ahol maga a
hivatal a maga eszközeivel olyan támogatást tud nyújtani a Magyar Honvédség, a Honvédelmi
Minisztérium vezetési és irányítási rendszerének, amely mindenképpen a preventív funkcióját
erősíti.
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Az első pont, amit stratégiai célként tűzök ki magam elé, az, hogy a hivatalnak
működésében, szervezeti egységében idomulnia kell a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség működéséhez, szervezetéhez és mindenképpen reagálnia kell, képesnek kell lennie
azon kihívások megválaszolására, és azon belül kompetenciáját érvényesíteni a katonák
védelme, a szervezetek nemzetbiztonsági védelme érdekében, amelyekkel mint a társadalom
része szemben áll, illetve napi működése során találkozik, találkozhat.

Mindez azért nagyon fontos, hogy egy kompakt szerves része legyen, és erősítse ezen
kompetenciáját a Magyar Honvédség szervezetében, hogy a belső rendet, a fegyelmet, a
morált erősítsük, hiszen ez egy erősen hierarchikus szervezet, amely számtalan olyan
kockázati tényezőt hordoz magában, amely nemzetbiztonsági tényező. Kiemelt területként
tekintem a Katonai Felderítő Hivatallal együttműködésben a külföldön szolgálatot teljesítő

katonáink nemzetbiztonsági védelmét, és az ő felkészítésüket azokra a várható esetleges
kémtevékenységekre, amelyekkel ők a műveleti területen sokszor egyedül, izoláltan,
nemzetközi környezetben, egy többnemzeti törzsben akár szembesülhetnek.

Afganisztán, egyéb más műveleti területekről óriási műveleti igények jelentkeznek új
technikai eszközök beszerzésére, új eljárások azonnali foganatosítására az erők, eszközök és a
személyeink, katonáink védelmére. Ezt NATO területen force protectionnak nevezzük. Ennek
megfelelően erre gyorsan kell reagálnia a honvédség, a tárca vezetésének, és ez generálja azt a
rendkívül tempós, dinamikus helyzetet, amelyben a képességek beszerzése, közbeszerzés, a
hadiipar működtetése mind olyan tényező, amelynek a hivatalban mindenképpen megerősített
jelleggel helyen kell lennie. Továbbá abból a fő célból, hogy a törvényességet maximálisan
betartsa, de ezzel ne hátráltassa a beszerzések gyors végrehajtását, éppen, még egyszer, a
katonáink, a feladataink védelme érdekében.

Nagyon fontosnak tartom továbbá, hogy ahogy a hivatal működése során idomul a
tárca és a Magyar Honvédség működéséhez, szervezetéhez, rendszeréhez, a tervezések során,
a rövid és középtávú tervek során lássuk azokat a főbb pontokat, főleg a nemzetközi
tevékenységünk során, amelyek a hivatal működése tekintetében kritikusnak, illetve kiemelt
fontosságúnak bizonyulnak.

Egy példát hadd mondjak, a jövő év első felében a Magyar Köztársaság az Európai
Unió soros elnöke. Rengeteg delegáció fog Magyarországon megfordulni, rengeteg programot
várunk itthon és külföldön egyaránt, erre a szolgálatnak készen kell lennie, és az év hátralévő

időszakában kiemelt fontosságúként kívánom kezelni az erre való felkészítést és felkészülést.
Összességében úgy látom, hogy a jelenlegi biztonsági környezetben, ebben a

dinamikusan változó, aszimmetrikus, kockázati tényezőket magában hordozó környezetben a
hivatal a megfelelő válaszokat meg tudja adni. Mindenképpen fontos, hogy egy preventív, a
megelőzésre összpontosító, egy proaktivitásképességgel és készséggel rendelkező intézmény
a flexibilis, a gyors reagálóképesség hatásával képes legyen azokra a kritikus
krízishelyzetekre és területekre összpontosítatni, ahol ezek a kihívások éppen születnek,
illetve kialakulóban vannak, természetesen a törvény által előírt területeken és
kompetenciában. Úgy gondolom, mindezek elérése érdekében ezeknek a jellemzőknek kell
érvényesülnie a hivatal humánerőforrásában, személyi állományában, illetve természetesen
azokban a képességekben, amelyekkel ezt nap mint nap meg tudjuk valósítani. A képességek
tekintetében különösen fontosnak tartom az informatikai képességeink továbberősítését,
éppen azért, hogy a mai nap, a modern kor kihívásait a megfelelő technikai feltételekkel
tudjuk fogadni, megelőzni, illetve felderíteni.

Ezek azok a főbb stratégiai pontok, amelyeket a hivatal vezetőjeként el kívánok érni,
meg kívánok valósítani, és amelyhez kérem a tisztelt bizottság támogatását is.

Köszönöm, jelentem, befejeztem.
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ELNÖK: Köszönjük szépen tábornok úrnak a felvezetést. Kérdezem a képviselő
urakat, van-e valakinek kérdése. (Jelzésre.) Lezsák képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, válaszadás

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Tábornok
Úr! Ön rendkívül zaklatott időben kerül a Katonai Biztonsági Hivatal élére. Vélhetően ebben
támogatni fogja a bizottság.

Megkerülhetetlen a kérdés, hogy abban a súlyos erkölcsi válságban, ami sújtja ma a
Magyar Honvédséget, azokban a korrupciós ügyekben tehetett volna-e valamit a Katonai
Biztonsági Hivatal. Megtett-e mindent? Hogyan látja ezt, hiszen helyettese volt a hivatal
vezetőjének, főigazgatójának? Mi az, amit meg kellett volna tenni, vagy ön milyen
intézkedéseket tervez a jövőben annak érdekében, hogy újra makulátlan helyzetbe kerüljön a
Magyar Honvédség.

Ezzel kapcsolatos, itt egy korábbi bizottsági ülésen felmerült a romagyilkosságokkal
kapcsolatban bizonyos szempontból a Katonai Biztonsági Hivatal érintettsége. Ezzel
kapcsolatban mit tud nekünk elmondani?

A harmadik kérdésem itt is, mint a korábbi meghallgatáson, a Katonai Felderítő
Hivatallal kapcsolatban, a költségvetéssel kapcsolatos. A költségvetést mennyiben tartja
reálisnak, terveznek-e változást a munkakörülmények javítására? Hiszen sok olyan jel
érkezett korábban is, hogy bizony erős, súlyos gondok vannak. Milyen költségvetési
módosításra készül, tábornok úr?

Ennyi, nagyon röviden.

ELNÖK: Tábornok úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Elnézést, csak
annyit hadd mondjak, hogy valóban jogos Lezsák Sándor képviselő úr kérdése, hogy
helyettese volt Domján tábornok úr a főigazgatónak, de 3 napja, tehát június 1-jétől a
helyettese, ezért nyilván a hivatal eddigi működéséről szűkebb információkkal rendelkezik.

DOMJÁN LÁSZLÓ főigazgató-jelölt: Tisztelt Képviselő Úr! Jelentem, az erkölcsi
válsággal, a morális helyzettel kapcsolatban előbb elmondottaknak megfelelően katonaként
azt látom, hogy ez leginkább akkor erősíthető, ha rend és fegyelem uralkodik a hadseregen
belül. Kiszámítható, tiszta viszonyok között, a törvényesség keretein belül, tervezhető munka
és pályamodell mellett dolgoznak az embereink, megbecsülésben és vezetettséggel, mindenki
tudja a feladatát. Katonaként én ezt gyakoroltam, ezt tapasztaltam akár külföldön, akár itthon,
és úgy gondolom, ez a leghatékonyabb orvosság a jelenlegi rendszerre. Ezért említettem azt,
hogy a prevenció, a törvényesség helyreállítása, a rend biztosítása mindenképpen fontos, és
nagyon fontos az a mentális cél is, hogy igenis, az embereknek a pályájuk során megfelelő

sikerélményük legyen, és megfelelő szakmai célokat elérve elégedettek legyenek
önmagukkal, a munkájukkal, a körülményeikkel, azzal a környezettel, azzal a
munkakörnyezettel, ahol élnek, ahol dolgoznak.

Ahogyan az államtitkár úr is elmondta, két napja jelentem meg a hivatal
állományában, ez idő alatt tájékozódtam a hivatal működéséről, feladatairól, helyzetéről.
Tájékozódtam, és természetesen ebből adódik az is, hogy a költségvetés tekintetében azt a
jelentést kaptam, hogy a hivatal a jelenlegi feladataihoz szükséges erőforrásokkal rendelkezik.
Természetesen a következő napokban az egyik fő feladatomnak tekintem, hogy ebben a
tájékozódást, a tudást még jobban elmélyítsem, és ennek megfelelően kívánom a megfelelő
körülményeket, feltételeket mind a humán, mind pedig az anyagi-technikai oldalról biztosítani
azon célok elérése érdekében, amiről már korábban beszéltem.



18

Jelentem, befejeztem.

ELNÖK: Molnár Zsolt képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni
dandártábornok urat, hogy a főigazgatói felkérés előtt készült-e a miniszter úr számára akár
írásbeli, akár szóbeli részletes jelentés az elmúlt évek eseményeiről, tapasztalatairól, mielőtt
önt erre felkérték volna. Illetve amennyiben készült szóbeli vagy írásbeli jelentés, részt vett-e
ebben, dandártábornok úr? Valamint, van-e személyi elképzelése arról, hogy amennyiben
főigazgatói kinevezést kap, hogy ki lesz az ön helyettese?

Ez a kérdésem.

ELNÖK: Tábornok úr!

DOMJÁN LÁSZLÓ főigazgató-jelölt: Köszönöm. Képviselő úr, jelentem, én a
felkészülésem, illetve a tájékozódásom során egy jelentést olvastam el, amely a hivatal 2006-
2010. április 30-a közötti időszak működését öleli fel. Azt, hogy ezt a jelentést esetleg
továbbították-e, jelentették-e a miniszter úr részére, nincs információm. Nem tudom, és a
jelentés készítésében nem is vettem részt.

Ki lesz a helyettesem? Természetesen a törvény értelmében a helyettes személyére
nekem kell a miniszter úrnak javaslatot tennem. A rendelkezésemre álló rövid időben olyan
szakembert kerestem, aki ismeri a hivatal kompetenciájához tartozó műveleti kérdéseket,
ebben megfelelő tapasztalata van, és ennek megfelelően képes arra, hogy a vezetésem alatt az
operatív ügyeket kézben tartsa és vigye. Jelen pillanatban egy ilyen személy van, Horváth
József nyugállományú dandártábornok úr.

Jelentem, befejeztem.

ELNÖK: Alelnök úr! (Jelzésre.) Nincs kérdése. Tábornok úr, akkor én szeretnék most
öntől kérdezni.

Ha valaki az önéletrajzát végigolvassa, akkor látja, hogy dolgozott külföldön,
személyügyi és logisztikai főnökhelyettesként, de leginkább mint műveleti központost
ismerhettük meg önt azzal együtt, hogy az idén került a dandártábornoki pozícióba, és került
Székesfehérvárra törzsfőnökhelyettesnek. Tehát valóban, ahogy államtitkár úr felvezette,
nagyon fiatal tábornok, pár hónapos tábornoki kinevezéssel rendelkezik.

Az teljesen természetes, hogy szakmai pályája során találkozott a Katonai Biztonsági
Hivatal munkatársaival, de azért más találkozni a Katonai Biztonsági Hivatal munkatársaival -
én is találkoztam -, és más ismerni, tapasztalatokkal rendelkezni a katonai elhárítás terén. Ha a
tábornok úr felvilágosítana engem, hogy konkrétan milyen szakmai tapasztalatokkal
rendelkezik a katonai elhárítás területén, azt megköszönném.

Korábbi bizottsági ülésen, még az előző ciklusban ez a bizottság beszélt arról, és ha jól
emlékszem, alelnök úr is akkor említette, hogy a szélsőségek kiszorítása a Magyar
Honvédségből vagy előszűrése - és ezt tábornok úr is említette, hogy a szűrés, az előzetes
felmérés rendkívül fontos. Nyilván az a jelenség, amivel az elmúlt években a Magyar
Köztársaság megküzdött, hogy félkatonai szervezetek masíroztak a Magyar Honvédséghez
kínosan hasonlító egyenruhákban vagy nem hasonlító egyenruhákban, de katonai módon
jártak el, szóval ez a probléma megjelenik a Magyar Honvédség esetében is.

Ön mint a Katonai Biztonsági Hivatal leendő főigazgatója, hogyan értékeli azt, hogy a
honvédelmi miniszternek a Honvédelmi Minisztériumba történő bevonulásakor, valószínűleg
a meghívotti körnek a tagja volt az a Für Lajos, aki a Magyar Gárda egyenruháját több
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alkalommal felvette, és részt vett gárdisták avatásán, illetve Wittner Mária képviselő asszony,
aki a Magyar Gárda zászlóanyja címet viseli.

Ön jelezte, hogy az ön helyettese Horváth József nyugállományú dandártábornok, a
Nemzetbiztonsági Hivatal volt operatív főigazgató helyettese. Erről a Horváth Józsefről
beszélünk. Nyilvánvalóan tudja, hogy amikor a nyugállományú tábornok úr távozott a
Nemzetbiztonsági Hivatalból, akkor különböző cégek tulajdonosa lett, és azt is tudja, hogy az
UD Zrt. néven elhíresült e bizottság napirendjén volt. Tehát van olyan, aki a leendő
főigazgató-helyettes gazdasági érdekeltségéről többet tud ebben a bizottságban, hiszen, ha jól
tudom, Esztergomban is van olyan cég, ahol jelen van a tábornok úr.

Ráadásul a nyugállományú tábornok úr az én tudomásom szerint - de javítsanak ki, ha
tévedek - jelenleg perli a magyar államot. Ön hogyan látja ezt összeegyeztethetőnek azzal az
operatív főigazgató-helyettesi pozícióval, amellyel meg kívánja bízni a nyugállományú
tábornok urat?

Nyilván az ő múltja kötődik a rendszerváltás előtti állambiztonsági szervekhez.
Beszámolna nekünk akkor erről részletesen? Hiszen, ha ön jól ismeri az ön helyettesét, és
olyan embert keresett, ön azt mondta, tábornok úr, aki alkalmas az operatív főigazgató-
helyettesi poszt betöltésére, nyilván akkor ön jól ismeri a nyugállományú tábornok urat,
hiszen azért kérte föl, ez az ön jogosítványa. Ismeri-e ön a kinevezendő vagy felkérendő
főigazgató-helyettesnek a rendszerváltás előtti időszakban folytatott tevékenységét?

Végezetül azt szeretném megkérdezni ebben a körben, hogy milyen egyéb személyi
változtatásokat tervez a Katonai Biztonsági Hivatalban.

Öné a szó.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Engedje meg, elnök
asszony, hogy röviden azért én is válaszoljak, mielőtt tábornok úrnak átadnám a szót. Nyilván
a tábornok úr majd az ő felkészültségéről, szakmai tapasztalatairól fog szólni. Azért szeretnék
emlékeztetni arra, hogy az önéletrajzban is egyértelmű, hogy pszichológiai, pedagógiai és
katonaszakmai felkészítésben, képzésben folyamatosan részt vett a tábornok úr, és több ízben
volt parancsnok, és nyilván a külföldi missziók során, amely esetekben ő is parancsnokként
vagy parancsnokhelyettesként szolgált, rendszeresen kapcsolatot tartott és ismerte és ismeri
magát a katonai elhárítást, és nyilván azokat a személyeket is, akik ezt a tevékenységet
végezték.

Hogy Für Lajos volt honvédelmi miniszter úr, az Antall-kormány honvédelmi
minisztere, és Wittner Mária ’56-os szabadságharcos miért vett részt az új honvédelmi
miniszter úr beiktatása során, azt hiszem, hogy ez a miniszter úr hatásköre; szíve joga, hogy
miért döntött amellett, hogy kiket hív meg. Mondjuk, meghívhatta volna, mit tudom én, Keleti
urat is vagy régebbi honvédelmi minisztereket is, a rendszerváltás előttieket is, de azt hiszem,
hogy nagyon fontos, hogy egyrészt, gondolom, miniszter úr, bár nem hatalmazott fel arra,
hogy az ő nevében nyilatkozzam, de ő maga is pont akkor dolgozott és szolgált a Honvédelmi
Minisztériumban, amikor Für Lajos volt a honvédelmi miniszter, a Jogi Főosztályt vezette,
valamint Für Lajos miniszter úrnak volt a kabinetfőnöke, ráadásul MDF-es politikusok voltak
abban az időszakban, tehát azt hiszem, hogy senki nem kifogásolhatja azt, hogy Für Lajos volt
honvédelmi miniszter úr részt vett ezen az ünnepségen.

Mint ahogy Wittner Máriával kapcsolatosan is szerintem azok az észrevételek eléggé
sajátosak és furcsák. Egy országgyűlési képviselő valamint egyébként ’56-os
szabadságharcos, egy halálra ítélt személy, aki köztiszteletben áll, miért ne vehetett volna
részt ezen az ünnepségen? Tehát én nem hinném, hogy ezzel bárkinek bármilyen gondja
lehetne.

Horváth József személyére vonatkozóan pedig hadd mondjam el, hogy ha valaki
perben áll, még ha haragban áll valakivel, még ha a magyar állammal is, akkor sem kizáró
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tényező az, hogy valamilyen fontos állami tisztséget betöltsön. Jogállamban élünk, és ha
valakit jogsérelem ért, amit majd persze eldönt a bíróság, nehogy hátrány érje még ezen kívül
is. Tehát azt hiszem, hogy ez egy teljesen elfogadható és evidens személyi döntés lesz.

Szeretnék utalni arra - ha már itt elnök asszony beszélt arról, hogy itt milyen politikai
tisztogatás zajlik, és milyen radikális módon történnek a személycserék. Szeretném önt
emlékeztetni, hogy 2002-ben többek között pont Horváth József volt az, akit elsőként
eltávolítottak eléggé radikális módon az ő főigazgató-helyettesi beosztásából, pedig szakmai
kifogás nem nagyon merült fel vele szemben. De hát az egész hazai titkosszolgálati vezetést
lefejezték egy fél pillanat alatt. Tehát lehet, hogy nem 24 óra volt, lehet, hogy 48 volt, de az
biztos, hogy elég gyorsan és radikálisan meghozták ezeket a döntéseket. Tehát nem hiszem,
hogy ilyen területen bármilyen szemrehányás érhetne minket.

Annak pedig, hogy a főigazgató-jelölt úr, Domján László dandártábornok úr a
rendszerváltás előtt ismerte-e Horváth Józsefet, szerintem végképp nincsen köze ahhoz, hogy
tudnak-e együtt dolgozni vagy nem.

ELNÖK: Nem ez volt a kérdés.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: De nyilván majd ő
erre akkor válaszol.

Arra szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy a bizalmat adják meg ennek a fiatal
tábornoknak, aki egy nagyon nehéz időszakban egy kemény munkát elvállal, és aztán, ha
bármilyen kifogás felmerül, természetesen jogosan lehet ezt felvetni, de adjuk meg a
lehetőséget és a bizalmat annak, hogy elkezdhesse a munkát, hiszen erre szüksége van az
országnak, a Magyar Honvédségnek és nyilván a Katonai Biztonsági Hivatalnak is. Tehát
előre elvenni a kedvét és szemrehányást tenni azért, amit még nem is, tehát nem is rontott el
semmit, akkor miért tesszük mindezt.

Természetesen megígérem azt, hogy ha bármilyen igény merül fel a bizottság részéről,
nemcsak a törvény alapján, hanem egyébként emberileg is, meg államtitkári minőségemben is
bármikor állunk a bizottság rendelkezésére, mind a két főigazgató úr jelenlétében vagy külön-
külön is tájékoztatást adunk folyamatban lévő ügyekről.

Öné a szó, tábornok úr.

DOMJÁN LÁSZLÓ főigazgató-jelölt: Elnök asszony, jelentem, valóban nem
mindegy, hogy együttműködni a biztonsági szolgálatok szakembereivel, bármilyen
környezetben, vagy velük dolgozni abban a környezetben, azt a szakmai tevékenységet
végezni. Viszont azt kívánom hangsúlyozni, hogy láttam azt a környezetet, hiszen én is abban
éltem, abban szolgáltam, hogy ők milyen körülmények között milyen feladatot látnak el.

Úgy érzem, ez az élmény, ez a tapasztalat az, amely nekem azokat a kihívásokat
mutatja, hogy a szolgálatoknak és azoknak a szaktiszteknek, akik a megfelelő helyen
dolgoznak, milyen napi tevékenységet kell végrehajtaniuk, mire kell összpontosítani, és ami a
legfontosabb: milyen fontos szerepe van a biztonsági tiszt és a parancsnok
együttműködésének, annak milyen fontos elemei vannak. Ennek időzítése, tartalma rendkívül
fontos a nemzetbiztonsági védelem, a katonák biztonságának szavatolása érdekében.

Valóban nincs ilyen tapasztalatom, olyan szakmai tapasztalatom, amely azt mutatná,
hogy operatív ügyekben jártas lennék, viszont tudom, érzem – ha lehet így fogalmazni – azt a
megrendelői igényt, hogy az a parancsnok, az a vezető, az a katonai biztonsági miliő és
környezet, amelyben ők dolgoznak együtt a katonákkal, mit igényel, hogyan működik, milyen
kihívásokkal szembesül. Ezt rettentő fontosnak tartom.
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Azt, hogy az említett felvonuláson kik vettek részt vagy kik nem, nem tudom
kommentálni, jómagam nem is tartózkodtam akkor Magyarországon, nem is tudom, hogy az
esemény hogyan történt, hogyan zajlott.

A helyettesem tekintetében, mint ahogy említettem, olyan szakembert kellett magam
mellé találni, aki képes a szakmai, operatív ügyeket vezetni, és a megfelelő szakmai háttérrel
rendelkezik. Az elmúlt időszakban meggyőződtem arról, hogy Horváth József nyugállományú
dandártábornok úr ellen a tavaly július 6-án kelt bírósági határozat alapján nem folytatnak
semmiféle vizsgálatot, teljes mértékben felmentésre került.

Egyéb személyi változtatások tekintetében – mint ahogy elmondtam – azon stratégiai
célok elérése érdekében, hogy a hivatal képes legyen a jelenlegi kor kihívásaira megfelelő
aktivitással, reagálókészséggel, gyorsreagáló-készséggel választ adni, azokat megelőzni,
ehhez olyan felkészült szakemberek szükségesek, akik mind szakmai felkészültségben,
elkötelezettségükben, morális helyzetükben, akár nyelvtudásukban is képesek ennek
megfelelni. A hivatal vezetői posztjának elfoglalását követően fogom a szervezetet – mint
struktúrát – áttekinteni, és ennek megfelelően a személyi döntéseket meghozni. Számomra ez
a legfontosabb, hogy azok az elvek, amelyeket az előbb említettem, érvényesüljenek mind a
struktúrában, mind a humánstratégiában.

Jelentem, befejeztem.

ELNÖK: Vannak-e további kérdések? (Jelzésre.) Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Engedje meg, államtitkár úr,
hogy először néhány mondatban reagáljak azokra, amelyeket ön elmondott. Államtitkár úr, én
nagy tisztelője vagyok az ön munkásságának, hívő baloldali emberként, ráadásul a sportért
elkötelezett politikusként különös szimpátiával figyelem, de most nagyon rossz gyakorlatot
honosít meg, államtitkár úr, ha ez így megy tovább, hogy ön más helyett válaszol más
kérdésre, mint ami fel lett téve. Tisztelettel, Für Lajos és Wittner Mária egyébként valóban
nem vitatottan köztiszteletnek örvendenek, de nem az volt a probléma, hogy ők miért vesznek
részt Hende Csaba miniszter úr kezdő munkanapján, amikor a Honvédelmi Minisztériumot az
első munkanapján meglátogatja, és átveszi a tárcát. Azzal van probléma, hogy Wittner Mária
és Für Lajos, akik egyébként munkásságuk és élettapasztalatuk alapján valóban
közbizalomnak örvendenek, azonban ezt némileg beárnyékolja a Magyar Gárdával fennálló
rendkívül intenzív kapcsolatuk.

Ez önmagában még mindig nem lenne akkora baj, hogyha nem a honvédelmi
miniszter kvázi beiktatásán egy olyan szervezetet képviselnének, amellyel nemcsak az a
probléma, hogy szélsőjobboldaliak, mert ez érzelmi és ideológiai kérdés, de az már probléma,
hogy ez a szervezet a Magyar Honvédség és a magyar rendőrség konkurens szerveként lép fel,
és ahogy elnök asszony mondta, ebben az egyenruha-viselés csak egy szimbólum. Azonban
olyan feladat- és hatásköröket kíván a Magyar Gárda biztosítani, amelyek néha látszólagos
értelemben természetesen a köz szolgálatát próbálják segíteni, hiszen az árvízvédelemtől
kezdve a véradásig vannak olyan dolgok, amelyekben a Magyar Gárda látszólagos
tevékenysége akár még segítő szándékú is lehetne, de valójában ez csak fedi azt a
tevékenységet, hogy államhatalmi, sőt a fegyveres szervekkel konkuráló hatásköröket
gyakorolnak. Ennek az egyik szimbóluma magának az egyenruhának a viselése, amely
valóban sokszor katonai, félkatonai jelleget mutat.

Tehát a kérdés arra irányult, hogy ebben a kontextusban hogyan értékelik Wittner
Máriának és Für Lajosnak a hivatalos módon való részvételét ezen a beiktatáson, és nem
általában azzal van probléma, hogy ők közel állnak Hende Csaba miniszter úrhoz, hiszen
ezzel önmagában semmi probléma nincs. Egyébként pedig Wittner Máriával és Für Lajossal
sincs probléma, de az „úgy általában” mellett a konkrét helyzetben a Magyar Gárdával való
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intenzív kapcsolat igenis felvet ilyen típusú problémákat, amelyek – hangsúlyozom – pont a
Magyar Honvédség és a magyar rendőrség feladat- és hatásköreit próbálják meg köztudomású
módon elszipkázni.

A Horváth tábornok úrra vonatkozó személyi javaslatával kapcsolatban pedig engedje
meg, főigazgató-helyettes úr, főigazgató-jelölt úr, hogy azt mondjam, azt mondjuk, ön arra
választ adott, és azt nem is vitatjuk, sőt nem is nagyon állítottuk soha – hiszen ebben a
teremben még Tóth Károly alelnök elnöklésével szóba kerültek az UD Zrt. ügyével
kapcsolatos kérdések –, hogy bármiféle jogi, különösen büntetőjogi problémák lettek volna
ebben az ügyben. Egyszerűen az a kérdés merül fel teljesen logikusan, hogy a köztudomásúan
nagyon jó utánpótlással rendelkező Magyar Honvédség és azon belül a közbizalomra érdemes
szolgálatok tekintetében a nagyszámú alkalmas személy közül – nem venném azt a
bátorságot, hogy konkrét személyeket mondjak, hiszen ehhez nem értek, és nincs is
információm erről, de abban biztos vagyok, hogy a nagy legitimitással és közbizalommal
rendelkező katonai szolgálatok esetében – talán érdemes lett volna kicsit több időt eltölteni
annak a mérlegelésével, hogy feltétlenül – és hangsúlyozom, nem jogi értelemben, tehát értjük
azt, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, nem is állítottuk, és azt gondolom, nem
is gondoltuk, hogy Horváth úrral ilyen probléma lenne, de azért azt érdemes felvetni, hogy
feltétlenül – az a személy-e a legalkalmasabb főigazgató-helyettesnek, akivel szemben
közbizalmi problémák vannak. Nem jogi értelemben, de mégiscsak olyan, az elmúlt évek alatt
tematizáló, morális és jogi értelemben egyaránt nehezen megítélhető, és hangsúlyozom, nem
büntetőjogi, más szempontból nehezen megítélhető ügyben nem a közbizalom erősítésére
szolgál – sajnos, azt kell mondjam – feltétlenül az ő személyi ambicionálása.

Tehát itt volt a probléma ezzel, és nem az, amire ön korrektül, de nem feltétlenül
ebben a kontextusban válaszolt, hogy talán büntetőjogi vagy bármiféle bírósági vagy
ügyészségi határozat az, ami ezt legitimálja, hanem inkább az a probléma, hogy sok személy
közül lehetne választani, és talán nem is annyira sietős, hogy ez ilyen gyorsan megtörténjen.
Ebből a szempontból kérdéses, hogy a legjobb választás volt-e. És nem feltétlenül csak a
szakmai alkalmasság az, ami ebben szerepet játszik. Természetesen ez is, de egy ilyen fontos
– és önök mondták, alelnök úr is, talán Lezsák alelnök úr is –, hogy nagyon fontos a katonai
területen helyreállítani a közbizalmat, és a katonai területen vélelmezett – mert egyelőre
maradjunk annál, hogy vélelmezett – káros folyamatok, amelyek az elmúlt években akár a
korrupció gyanúját is felvethették, tehát ezzel kapcsolatosan feltétlenül a legalkalmasabb
személy-e arra, hogy ez a közbizalom helyreálljon. Még akkor is, hogyha – mondom – nem
adott esetben a szakmai előélete és nem büntetőjogi kifogások, hanem egyszerűen az a józan
logika, hogy a magyar közéletet tematizálta ez elmúlt időszakban ez a kérdés, és ezért
átgondolásra javasoltuk volna, hogy feltétlenül ő-e a legjobb főigazgató-helyettes.

ELNÖK: Mile képviselő úr!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tábornok úr, csak két rövid
kérdés. Az egyik arra vonatkozna, hogy készül-e valamilyen belső vizsgálatot végigvinni,
hogy azok az ügyek, amelyek felvetődtek, végképp tisztázódjanak. Itt elhangzott a
romagyilkosságokkal kapcsolatban is esetleg a hivatal szerepe vagy bizonyos feladatvállalása.
Nem tudom, hogy ezt pontosan hogyan kell definiálni, de hát ez nem több egyelőre, mint a
bulvársajtóban és itt-ott keringő szóbeszéd, de éppen arra alkalmas, hogy gyengítse a
közbizalmat. Tehát ezek tisztázása érdekében készül-e valamiféle vizsgálatra vagy szeretne-e
ilyen vizsgálatot folytatni.

A másik kérdésem, hogy esetleg a személyi kiválasztásnál akar-e valamilyen szűrőt
beépíteni, tehát a hivatal állományába vagy a közelébe ne kerülhessenek a közeljövőben –



23

vagy soha – olyan emberek, akik esetleg később nehéz helyzetet fognak teremteni azáltal,
hogy a nevük exponálódott a hivatal kapcsán.

Köszönöm.

ELNÖK: Demeter alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Ugye az volt a legnagyobb problémánk az elmúlt
időszakban a nemzetbiztonsági szolgálatokkal - most tágítom a kört a bizottság hatáskörében -
, hogy politikai célokra használta fel az általam kevésbé tisztelt MSZP-SZDSZ-kormány.
Most főigazgató-jelöltnek feltenni egy olyan kérdést, hogy mit szól hozzá, hogy Für Lajos
részt vesz a honvédelmi miniszter beiktatásán, az én ízlésemtől távol álló. Én azt javasolnám
vagy tanácsolnám a főigazgató-jelölt úrnak, hogy nyilván illő egy kérdésre válaszolni, de
azért ne hagyja, hogy ilyen politikai deklarációkra késztessék önöket.

A negatív reklám is reklám. Tehát én arra szeretném kérni Molnár Zsolt
képviselőtársamat, aki itt hosszasan reklámozott egy a bíróság által jogerősen betiltott
szervezetet, ne reklámozza ezt, ez helytelen. A magyar bíróság jogerősen betiltotta. Ez a nagy
intenzív reklámtevékenység juttatott olyan választási eredményhez egy hozzá kapcsolódó
politikai pártot, ami majd a későbbiekben ki fog derülni, hogy nem reális ez a
propagandatevékenység, illetőleg ennek egy nagyban űzött változata. Tehát ne tegye ezt, mert
ez egy betiltott szervezet, az nem szép dolog.

Ami a leendő főigazgató-helyettest illeti, ha jól értem, itt bekerült, szerintem
helytelenül a témába, mert ebben nincsen véleményezési jogunk. Én sem véleményt akarok
mondani, de hát azért az emberi tisztesség megkívánja, hogy ne próbáljanak már kabátlopásba
keverni valakit. Mindenáron most itt Horváth Józsefre rá akarnak húzni, hú, de a közbizalom
meg izé. Mi történt? Megrágalmazták jogosulatlanul, olyan bűncselekmények elkövetésével
rágalmazták meg, amit nem követett el. Ezt az erre illetékes hatóságok kimondták.

Ebben a helyzetben szégyellje magát az, aki ezt a rágalomhadjáratot csinálta. És akkor
készek ennek a szekerét tolni, hogy hát jó, jó, de itt valami biztos nincs rendben az emberrel.
Teljesen rendben van minden az emberrel. Hangsúlyozom, nem véleményt akarok mondani,
mert nem dolgunk, de ne keltsék azt a hamis látszatot, hogy valakit kabátlopási ügybe
kevernek, meghurcolnak jogosulatlanul, tisztességtelenül, milliárdos károkat okozva egy
gazdasági társaságnak, néhány ezer embernek, és akkor utána még ezért el akarják
marasztalni. Hagyják már ezt abba! Jobb, ha az UD-ügyben hallgatnak.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mielőtt tábornok úrnak megadnám a szót, egy pár kérdést
én is szeretnék feltenni.

Azzal kezdeném, hogy értem én a sajtó jelenlétében ezeket a nagy kirohanásokat, de
alelnök úr figyelmét felhívnám arra, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény
világosan meghatározza a szolgálatok feladatait. Az tök mindegy, hogy ön azt mondja, hogy
ön nem tisztel pártokat és nyilván nem tisztel személyeket, mert a pártok személyekből állnak,
ez engem kevésbé érdekel. De azt állítani, hogy mondjuk, a parlament egyik pártja politikai
célokra használta fel vagy használja fel a szolgálatokat, szerintem azért ez túlmegy azon a
határon, ami elfogadható. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy e tekintetben próbáljuk már
megőrizni a nyugalmunkat.

Azt gondolom, hogy amikor a főigazgató-helyettes személyét kérdezi képviselő úr is
meg én is, egy dolog az, amiről Molnár képviselő úr beszélt, hogy e tekintetben tán június 1-
jén lett tábornok úr főigazgató-helyettes, és hogy 5-ével lesz ennek a szervezetnek
valószínűsíthetően a vezetője, hogy ez kicsit kevés idő ahhoz, hacsak nem ismerte a tábornok
urat a Nemzetbiztonsági Hivatalból alaposan, hogy meg tudja ítélni azt, hogy képes lesz-e ezt
az operatív főigazgató-helyettesi posztot betölteni. Erre ment ki Molnár képviselő úr kérdése.
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Hozzáteszem, hogy azért az számomra egy kicsit zavaró, hogy a Katonai Biztonsági
Hivatal vezetésével nyilván lesz egy elég frissen kinevezett tábornok, akinek, mint maga is
bevallotta, élményei vannak a katonai elhárítást illetően, találkozott velük, látta azt, hogy a
biztonsági tisztnek mit kell a parancsnok irányába teljesíteni és vissza. Ezt én is láttam, ettől
még nem leszek a katonai elhárítás szakértője.

De nyilván ön legalább a hadseregben volt. A Horváth nyugállományú dandártábornok
úr meg nem is katona. Tehát a Nemzetbiztonsági Hivatalban tevékenykedett, és az operatív
főigazgató-helyettese a Magyar Honvédség biztonsága szempontjából kiemelkedő
intézménynek egy nem katona. Azt gondolom, hogy azért mindenképpen szeretném, ha ezt
valamilyen módon kommentálná.

Azt hiszem, amikor a kérdéseimet feltettem, akkor nem véleményt kértem, hanem,
hogy kommentálja azt, hogy ha egy szélsőséges szervezetet preferáló emberek megjelennek a
Magyar Honvédség kötelékében és a Magyar Honvédség környékén, akkor a Katonai
Biztonsági Hivatal leendő főigazgatója hogyan értékeli ezt, és mit kíván tenni annak
érdekében, hogy egyébként ezek a szélsőséges elemek ne legyenek jelen a Magyar
Honvédségnél. Azt hiszem, hogy ez egy elég világos kérdés volt.

Ill ő tisztelettel jegyzem meg államtitkár úrnak, hogy 2002-ben volt valaki, volt egy
olyan vezető, akit nem távolítottak el a szolgálatok éléről. Úgy hívták, hogy Stefán Géza,
nyugállományú vezérezredes, akinek ön az utódja lesz - nagy feladat, nagy kihívás. Ő, ha
emlékeim nem csalnak, végig, 1994 óta a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatója volt, a
folytonosságot jelentette, s végezte a munkáját. Sajnálatos módon a halála volt az, ami véget
vetett ennek a folytonosságnak. Úgyhogy az az állítás, hogy 2002-ben minden szolgálat
vezetőjét kirúgták, nem állja meg a helyét.

A tekintetben is szeretném önt kérdezni, tábornok úr, hogy ön azt mondta - nyilván
abból fakad, hogy nem ismeri a Katonai Biztonsági Hivatal állományát teljes mértékben -,
hogy miután hivatalba lép fogja eldönteni azt, hogy kiket és hogyan kíván nyilván
eltávolítani. Azt szeretném megkérdezni, hogy önt is ez a fiatalítás típusú gondolat vezeti-e,
ami vezényli itt a jelenlegi honvédelmi vezetést sok tekintetben, mert más tekintetben nem
hiszem. Pontosan tudjuk, hogy három volt vezérkari főnök, akik nem a fiatalság jelképei,
nyilván a tapasztalat, a bölcsesség jelképei, azok azok, akik támogatják a miniszter urat, és
segítik ezeknek a döntéseknek a meghozatalában. Az egyikükből ráadásul még közigazgatási
államtitkár is lett. Tehát a fiatalítás e tekintetben azért így féllábas. Szeretném megkérdezni,
hogy ön is ebbe a fiatalítási irányba kíván-e elmenni.

Végül államtitkár úrnak szeretném mondani, és még egyszer feltenni a kérdést
tábornok úrnak. Én nem azt kérdeztem, hogy ismerte-e tábornok úr a rendszerváltás előtt az ő
helyettesét. Nem ezt kérdeztem. Tábornok úr június 1-jén lett a Katonai Biztonsági Hivatal
főigazgató-helyettese, a holnap naptól főigazgatója. Ez alatt az időszak alatt derült az ki, hogy
ki lesz az ő helyettese, igaz? Ezt mondta a tábornok úr, hogy ez alatt a pár nap alatt döntötte el
ön, hogy ön Horváth Józsefet fogja felkérni helyettesének. Én így értelmeztem, javítsanak ki,
ha nem így van.

Nyilván, ha ön felkér valakit, aki önt helyettesíteni fogja, aki az operatív feladatokat
fogja ellátni a Katonai Biztonsági Hivatalnál, akkor feltételezem, hogy ismeri azt az embert,
ismeri annak az embernek a jelenét és a múltját. Ezért kérdeztem öntől, hogy tudja-e ön, hogy
a rendszerváltás előtt a tábornok úr milyen feladatot látott el, milyen feladatokat végzett.

Mivel ismeri a szakmai pályafutását, azt gondolom, nem kérte volna fel, hacsak nem
instrukcióra kért fel, és ha e tekintetben is nyilatkozna, tábornok úr, hogy hogyan került ön
kapcsolatba Horváth tábornok úrral. Nyilván – gondolom – nem a sajtón keresztül, a sajtóból
ismerte Horváth tábornok urat, hanem volt személyes kapcsolata is. Vagy volt-e olyan, aki az
ön figyelmébe ajánlotta a főigazgató-helyettest?
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Ezek után, tábornok úr, öné a lehetőség, és most megkérném, államtitkár urat, hogy
először a tábornok úr válaszoljon a nagyon konkrét dolgokra. (Dr. Simicskó István: Nagyon
aranyos, elnök asszony, de engedje meg, hogy a mi munkamegosztásunkat hadd rendezzem el
én.) Tudom, hogy nagyon aranyos vagyok, államtitkár úr, de… (Dr. Simicskó István: Én sem
szólok bele, hogy kinek adja meg…) Államtitkár úr, a tábornok úrhoz intéztünk kérdéseket.
(Dr. Simicskó István: Hozzám is, jelentem, elnök asszony.) Igen.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Nos, természetesen
a tábornok úr is válaszolni fog a felvetett kérdésekre, azonban mielőtt ehhez elérkeznénk,
szükségszerűnek érzem, hogy tisztázzunk néhány alapproblémát.

Természetesen – tekintettel arra, hogy voltam ennek a bizottságnak az elnöke, és ez a
megtiszteltetés négy éven át tartott – tisztában vagyok azzal, hogy bármilyen napirendet el
lehet fogadtatni, bármilyen témát napirendre lehet tűzni, többek között a Magyar Gárdát is
megbeszélheti a bizottság, tehát egy külön napirendi pontban erre sort lehet keríteni. De nem
biztos, hogy egy főigazgató-jelölti meghallgatás során minden fontos és kevésbé fontos
kérdést meg tudunk itt most tárgyalni. Tehát szeretném, ha ezek a kérdések most elsősorban
arra irányulnának, hogy hogyan fog működni majd ez a hivatal, el tudja-e látni azokat a
feladatokat, amelyeket a törvény ráró. Szerintem el fogja tudni látni, ezért is esett a miniszter
úr választása Domján tábornok úrra.

Az, hogy Molnár Zsolt képviselő úr azt mondta, hogy én más helyett válaszolok, hát
nyilván nekem az a dolgom, hogy államtitkárként ebben a helyzetben – az előbb említett
információk birtokában – Hende Csaba miniszter úr helyett próbálok válaszolni több-
kevesebb sikerrel, természetesen őt nem tudom helyettesíteni, de igyekszem ezekre a
kérdésekre válaszolni. A miniszter úr éppen a honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén ad –
gondolom hasonló – kérdésekre válaszokat. Nem mi döntöttük el, hogy pontosan mikor
lesznek ezek a bizottsági ülések, tehát ezért próbáltunk mindenkinek megfelelni, és mindenhol
helytállni, mindenhol válaszolni az elhangzott kérdésekre. Tehát ezért tudok más helyett
válaszolni, a miniszter urat képviselem most ebben a helyzetben.

Arra vonatkozóan, hogy szélsőjobboldali elemeket – azt hiszem, így hangzott el – a
miniszter úr a beiktatására, én nem hiszem, hogy Für Lajost vagy Wittner Máriát
szélsőjobboldali elemeknek illendő nevezni, talán az ő nevükben megtehetem, hogy ezt vissza
is utasítom. Mert egyrészt nem más minőségükben vettek részt, mint amit már az előbb
elmondtam, tehát egy volt honvédelmi miniszter és egy országgyűlési képviselő, aki
egyébként – úgy mellesleg – szabadságharcos is, ’56-os szabadsághős. Úgyhogy azt hiszem,
az ünnep fényét ez is emelte. Szerintem meg hadd döntse el a választói akaratból megbízott és
kinevezett honvédelmi miniszter, hogy kiket hív meg az ő beiktatására. Tehát nem hiszem,
hogy erről különösen itt vitát kellene folytatnunk, nem hiszem, hogy ez méltó a bizottság
tevékenységéhez, működéséhez, már csak azért is mondom, hogy jó szándékú megjegyzést
tegyek. Persze sok mindent elemezhetünk és beszélgethetünk, állunk rendelkezésre, hogyha
minket érintő kérdések felmerülnek.

Sok minden elhangzott itt a döntéseink vonatkozásában, mégpedig talán Molnár Zsolt
képviselő úr és elnök asszony is említette, hogy itt közbizalmi szempontból a főigazgató-
helyettesjelölt úr esetében nagyon komoly problémák merülnek fel, Horváth Józseffel
kapcsolatban említették ezt az úgynevezett közbizalmi szempontot. Ez fontos dolog, de pont a
közbizalmi szempont mérlegelésekor talán, ha az önök egykori miniszterét említem – aki
egyébként pont alaptalanul rágalmazta meg, és indította Horváth Józseffel szemben az
eljárást, itt Szilvássy úrra gondolok –, talán közbizalom épp a most, a választások során is
egyértelműen mindannyiunk számra megnyilvánult. Talán elég sajátos ezt most itt felvetni és
a szemünkre hányni, hogy most akkor a közbizalom kivel szemben vagy ki mellett nyilvánul
meg.
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Azt hiszem, ez jó döntés a miniszter úr részéről. Szerintem a két jövendőbeli vezető,
mind a jövőbeli főigazgató úr, Domján tábornok úr, mind pedig a főigazgató helyettese, jól ki
fogják egymást egészíteni, jól együtt fognak dolgozni, és az ország biztonságát jelentős
mértékben fogják erősíteni, és nagyon sokat fognak tenni annak érdekében, hogy a Katonai
Biztonsági Hivatal renoméja, presztízse, tekintélye erősödjön, ezen keresztül pedig a Magyar
Honvédség hazai és nemzetközi megítélése is javuljon.

Tábornok úré a szó, tessék.

DOMJÁN LÁSZLÓ főigazgató-jelölt: Köszönöm. Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Jelentem, ahhoz, hogy a hivatal a megfelelő törvényességgel, megfelelő szakmai és megfelelő
közbizalmi potenciállal rendelkezzen, természetesen olyan személyi állományt kell kiképezni,
felkészíteni, ott működtetni és alkalmazni, akik minden tekintetben megfelelnek azoknak az
elvárásoknak, amelyeket a megfelelő törvények mint katonával és mint a nemzetbiztonsági
szolgálat tagjával szemben előírnak. Természetesen ennek megfelelően mindenkinek meg kell
felelnie a szolgálathoz való csatlakozáshoz szükséges belépési feltételeknek, és természetesen
ahhoz, hogy azokat a stratégiai célokat elérjük, amelyeket kitűztem magam elé, ez alapvető

követelmény.
Az hogy egy átvilágítást végzek-e a szolgálatba lépést követően, úgy gondolom,

természetes. Vannak folyamatban lévő ügyek, amelyekről mélységében nincs információm,
nincs tapasztalatom. Amennyiben azokat áttekintettem – éppen azért, mert a megfelelő

tapasztalatokat, következtetéseket mind a szervezet eddigi működésére, potenciáljára és a
gyenge és erősebb pontok az elemzésére, kimutatására vonatkozóan szükségesnek és
elengedhetetlennek tartom.

Arról, hogy szélsőséges elemek mikor, hol és milyen rendezvényen jelennek meg, azt
gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a törvény világosan és tisztán fogalmaz a szolgálat
részére, én minden tekintetben azon leszek – és elkötelezett vagyok abban –, hogy a
törvényesség keretein belül minden ilyen dologra reagálni fogok a hivatal kompetenciájába
tartozó eszközökkel és körülmények között.

A fiatalítás, eltávolítás kapcsán, elnök asszony, még egyszer azt szeretném kiemelni,
hogy olyan kollégákat, olyan törzset, olyan hivatalt, olyan csapatot kívánok vezetni, amely
szakmai kompetenciájában maximálisan megfelel a feladatának. Ez nem feltétlenül jelenti azt,
hogy ez életkorhoz köthető, alapvetően szakmai potenciálra és a rátermettségre, illetve azokra
a személyi feltételekre gondolok, amelyek az illető beosztásához, feladatához leginkább
szükségesek. Mint ahogy említettem már korábban, hivatalba lépésemet követően fogom ezt
áttekinteni, és fogok ebbe jobban belemélyedni.

Horváth Józseffel kapcsolatban, mint mondtam, ebbe a csapatba kell egy olyan
helyettes, aki a szakmai tekintélynek maximálisan megfelel – mint katona, mint vezető –,
tudom ennek lényeges szükségességét. Mert amikor egy törzs, csoport áll fel egy feladat
végrehajtására, az elengedhetetlen, hogy annak vezetője, menedzsere értsen mindenhez, ilyen
nincs, ezt megtanultam én is elég korán, tiszti pályafutásom során. Viszont úgy gondolom
katonai vezetőként, hogy ez az egyik olyan stratégiai pont, amelyre olyan ember kell, akinek a
megfelelő szakmai háttere megvan, és természetesen ő maga is rendelkezik azokkal – ha úgy
tetszik – közbizalmi erényekkel, követelményekkel, mint a hivatal bármely más szereplője,
részese. Jómagam Horváth József múltjával természetesen megismerkedtem, tájékozódom
folyamatosan, és ennek megfelelően fogom majd a döntésemet meghozni ebben a kérdésben,
és a javaslatomat megtenni a miniszter úr felé.

Jelentem, befejeztem.

ELNÖK: Demeter alelnök úr!
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Demeter Ervin ügyrendi javaslata

DEMETER ERVIN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy meglátásom
szerint mindenkinek volt lehetősége több körben is, hogy a kérdéseit feltegye, több
kérdéskörben megérkeztek a válaszok is, függetlenül attól, hogy tetszik-e valakinek a válasz
vagy nem, a válaszok megérkeztek. Azt látom, hogy egyre jobban térünk el a napirendtől,
ezért azt javasolom, hogy a vitát zárjuk le. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ezt egy ügyrendi javaslatnak venném azzal, hogy csak a kérdéskörön
vagyunk túl, és van egy véleménykör is, alelnök úr, amit, azt gondolom, hogy eddig
tiszteletben tartottunk. Én megértem az álláspontját, de azt gondolom, hogy ha az előző
jelöltnél volt egy kérdéskör, és aztán lehetett véleményt mondani, akkor ennél a jelöltnél is
tegyük ezt meg.

Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Félreértett, elnök asszony. Tehát az ügyrendi javaslatot
arra lehet tenni, hogy a napirendi pontot zárjuk le. Én nagyon sok véleményt hallottam. Én az
ön véleményét még olyan kérdésről is hallottam, ami nem ide tartozik. Tehát voltak
vélemények, de én nem a napirenden belüli szakaszok lezárására - erre nincs is lehetőségem
szerintem a Házszabály szerint. Arra van lehetőség, hogy a napirend lezárására tegyek
javaslatot, tekintettel arra, hogy mindenki feltehette a kérdését.

Köszönöm szépen, és kérem, hogy tegye fel szavazásra a kérdést.

ELNÖK: Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Úgy általában természetesen
azzal egyetértek, amit alelnök úr mondott, hogy ezt a napirendi pontot zárjuk le, már abban az
értelemben, hogy feltettünk kérdéseket, kaptunk rá választ. Szerintem is a kérdések
tekintetében ez megtehető. Azonban ügyrendi értelemben az, hogy amikor az alelnök úr úgy
gondolja, hogy szavazás előtt zárszóként összegzésre kerül a sor, hogy akkor tenni ügyrendi
javaslatot, ez szerintem a bizottság szempontjából nem egy követendő gyakorlat, mert én úgy
látom, elnök asszony is a szavazás előtti utolsó fázisban gondolta röviden összegezni a
véleményét. Ezért én azt az ügyrendi javaslatot, hogy fojtsuk bele a szót a bizottságba a
zárszó és a szavazás előtt, semmiképpen nem támogatom.

A jegyzőkönyv kedvéért pedig azért néhány olyan állításra, ami itt elhangzott, és azért
a jegyzőkönyv kedvéért egy-egy mondatban tegyük tisztába. Soha nem állította a bizottság
egyetlen tagja sem, sem Tóth Károly, sem jómagam, hogy UD Zrt.-ügyben bűncselekményt
követett volna el Horváth úr. Tehát nem rágalmaztuk meg, és nem állítottunk ilyet, sem én,
sem Tóth Károly, sem az MSZP-s bizottsági tagok.

A gárdát nem reklámoztuk, intő példaként említettük, és egyetértek alelnök úrral
abban, hogy egy szerencsétlen helyzetnek volt köszönhető…

ELNÖK: Képviselő úr! Abszolút egyetértek önnel, ámde a Házszabály szerint -
legalább a bizottság járjon el Házszabály szerint, ha a Ház nem mindig - most az ügyrendi
javaslatról kell szavaztatnom, amit Demeter képviselő úr vetett fel.

Döntés az ügyrendi javaslatról

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért azzal, hogy a véleménykör előtt lezárjuk
ezt a napirendi pontot. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 3 nem.
Akkor a napirendi pontot lezárjuk azzal együtt, hogy azért annyiban nem zárnám le a
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napirendi pontot, hogy a jelölt alkalmasságról mégiscsak szavazni kell. (Meggyes Tamás
jelentkezik.)

Képviselő úr!

MEGGYES TAMÁS (Fidesz): Ügyrendi hozzászólásra van módom? Ha ügyrendi
javaslat érkezik arra, tisztelt elnök asszony, hogy le kell zárni a vitát, akkor azonnal szavazni
kell, ön Molnár képviselő úrnak nem is adhatta volna meg a szót. Egy.

Kettő. Természetesen a vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslat a vita lezárását
jelenti, nem azt, hogy nem szavazunk a napirendről, ilyen képtelenséget én még nem is
hallottam. Tehát ne tessék ezzel félrevezetni a bizottságot vagy a megfigyelőket. Kerüljön sor
végre a szavazásra, ahogy azt Demeter alelnök úr javasolta.

ELNÖK: Illő tisztelettel jelzem a képviselő úrnak, hogy ügyrendi javaslat esetén
valamennyi frakciónak van szólásra lehetősége. Értem a kioktatást, talán lapozza fel a
Házszabályt. Ez az egyik.

A második, lehet, hogy rosszul értettem, de Demeter alelnök úr javaslata az volt, hogy
zárjuk le a napirendet. Lehet, hogy félreértettem, bocsánat.

Határozathozatal

Ezek szerint lezártuk a vitát, és szavazunk a jelölt alkalmasságáról. Kérdezem, ki az,
aki egyetért azzal, hogy Domján László dandártábornok a Katonai Biztonsági Hivatal
főigazgató-jelöltjeként támogatható. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 5 igen.
Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás. Köszönjük szépen, tábornok úr, államtitkár úr.

Több napirendi pontunk nincsen, a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 24 perc.)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Szoltsányi V. Katalin és Horváth Éva Szilvia


