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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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(A bizottság 14 óra 24 perckor megkezdett zárt ülésének
 - melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása.
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 14 óra 31 perc)

Tájékoztató a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2010. évi tevékenységéről

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Akkor folytatnánk a bizottsági ülést nyílt ülés keretében.

2. napirendi pont: tájékoztató a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2010. évi
tevékenységéről. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva
helyettes államtitkár asszonyt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, Zala Mihály
elnök urat, a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől, továbbá Hegedűs Tamás elnökhelyettes urat, a
Nemzeti Biztonsági Felügyelettől.

Képviselőtársaim előzetesen megkapták a Nemzeti Biztonsági Felügyelet jelentését.
Kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, elnök urat, illetve elnökhelyettes urat, hogy van-e
egyéb kiegészítenivaló ehhez a jelentéshez. (Jelzésre:) Parancsoljanak, önöké a szó.

Dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva kiegészítése

DR. BORÓKAINÉ DR. VAJDOVITS ÉVA helyettes államtitkár (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Üdvözlöm önöket! Jó napot kívánok! Elnök asszony, köszönöm a
meghívást és a lehetőséget. A jelentés a jogszabályoknak megfelelően benyújtásra került,
álláspontom szerint szóbeli kiegészítést majd az elnök úr részéről fog igényelni, a magam
részéről nem kívánom kiegészíteni. Kérem, hogy vitassák meg, és fogadják el.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr!

Zala Mihály kiegészítése

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Most már sokadik alkalommal vagyok itt, és azt hiszem,
ez egy elég különleges alkalom abból a szempontból, hogy a tavalyi év április 1-jén lépett
hatályba az a 2009. évi CLV. törvény, amely a minősített adatok védelmét immár egységesen
szabályozza hazánkban, megszűnt az a korábbi áldatlan állapot, hogy a nemzeti és a külföldi
adatok védelme egymástól jelentősen eltér, sajnálatos módon korábban éppen a nemzeti
minősített adatok kezelésének kárára.

Április 1-jét követően több változás történt, néhány dolgot ki szeretnék emelni. Az
egységes szabályozás keretein belül három kormányrendelet szabályozza a személyi, a fizikai,
a dokumentum-, az elektronikus és az informatikai biztonság témaköreit. Az elmúlt év őszén a
felügyelet a költségvetési tárgyalások során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól
egy jelentős költségvetési emelésben részesült, aminek következtében már a következő
költségvetési év - ami idén január 1-jére vonatkozik már persze - egy jelentősebb
létszámnövekedést eredményezett, a korábbi 20-ról 69 főre növekedett a létszám, illetve mód
nyílt arra, hogy a felügyelet elhelyezését is meg lehessen változtatni, és megfelelő

körülményeket lehessen biztosítani.
Két dolgot emelnék még ki. Tekintettel arra, hogy az új törvénynek az volt az egyik

sarkalatos pontja, hogy a minősített adatok darabszámát, illetve a minősített adatok
megoszlását jelentősen változtassuk, ennek az alátámasztását hivatott bizonyítani a tavalyi
statisztika. Korábban évi 700 ezer darabot meghaladta a szigorúan titkos adatok aránya, ez a
tavalyi év folyamán gyakorlatilag már megfeleződött, annak háromszáz-valahányezer
darabnak is a fele az első negyedévben keletkezett. Tehát el lehet mondani, hogy a magas
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minősítésű adatok száma elkezdett csökkenni, és egy lényegesen egészségesebb megoszlás
kezdett kialakulni.

A másik: tavaly volt egy országellenőrzésünk a NATO Biztonsági Hivatala részéről. A
NATO Biztonsági Hivatala 48 havonta ellenőrzi a tagállamokat, nálunk erre februárban került
sor, és a korábbi országjelentésekkel ellentétben, ahol kifogásolták, hogy még mindig nem
egységes a titokvédelem Magyarországon, az országjelentésben is rögzítették, hogy
Magyarországon elfogadásra került az a törvény, amely egységesen szabályozza a nemzeti,
illetve a külföldi adatok védelmét.

Köszönöm szépen, nekem ennyi lett volna.

Kérdések, észrevételek; válaszok

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Ha nincs további kiegészítés… (Nem érkezik
jelzés.) …, akkor kérdezem képviselőtársaimat, van-e felvetésük, kérdésük. (Senki sem jelzi
szólási szándékát.) Ha nincs, akkor néhány dolgot szeretnék felvetni.

Az első a képzéseikkel kapcsolatos, amit EU-s forrásból valósítanak meg. Örömmel
jelentem a bizottság tagjainak, hogy a bizottság egyik munkatársa már abszolválta a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet által kiírt ilyen képzést, a bizottság titkárnője, aki nagyon jó munkát
végez, merthogy most már tudja ezt. Én magam is áttanulmányoztam, hogy mit kérnek, én
egy kicsit bonyolultnak és soknak tartom, de nyilván ez már az én problémám.

A következőt szeretném önöknek felvetni. Én nagyon fontosnak tartom a minősített
adatok védelme kapcsán az együttműködést a különböző állami szervekkel. A jelentésükben -
 nagyon helyesen - leírják, hogy én bejelentést tettem egy cikk kapcsán minősített adat-
sértéssel kapcsolatosan. Visszaírtak nekem egy levelet, de mivel a Nemzeti Nyomozó Iroda
ebben az ügyben elkezdett vizsgálódni, én feltételeztem, hogy a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet ezekben a kérdésekben az illetékes rendőri szervekkel valamilyen módon
együttműködik. Ha esetleg tudnának nekem arról információt adni, hogy az ilyen típusú
ügyekben - amelyek eléggé megfoghatatlanok, és az én emlékeimben nem is nagyon van,
hogy ilyen ügyekért aztán történt is volna valami, ami meglehetősen nehézzé teszi ezért a
minősített adat védelmét - vannak-e ilyen típusú együttműködési megállapodásaik más állami
szervekkel! Ha vannak, akkor kikkel, ha nincsen, akkor mi ennek az indoka? Ez lenne az első

kérdésem.
Elnök úr!

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Köszönöm a kérdést. Az
együttműködés kapcsán annyit tudok mondani, hogy van együttműködésünk, ez írásban még
nem manifesztálódott. Erre volt igény több szerv részéről, elsősorban a szolgálatok részéről,
amelyek a legnagyobb titokgyártók nyilvánvaló módon. A Nemzeti Nyomozó Irodával is van
együttműködésünk.

A titoksértési ügyekről annyit kell tudni, hogy - a korábbi időszakkal ellentétben - a
jelenlegi törvény alapján a minősítőnek kell a feljelentést megtenni. A tavalyi beszámolóban
említettem a tavaly előtti évről, hogy volt egy problémánk az ügyészséggel egészen pontosan,
és igazából a törvényben ez most így lett szabályozva.

Ami titoksértési ügy-kivizsgálásunk van, az abból fakad, hogy konkrét ügyben kérnek
segítséget, tehát vagy mint szakhatóságtól, vagy mint valamilyen szakértői tevékenység
keretén belül. De ilyen jellegű megkeresést nem kaptunk.

ELNÖK: Tehát ez az igazi 22-es csapdája, merthogy én észleltem, ami szerintem
titoksértés volt, nyilván megtettem a szükséges bejelentéseket, ugyanakkor a titokgazda ő így
rázogatta a fejét arra, hogy ez az vagy nem az. És ennek következtében nincsen vizsgálat.
Ezért kérdeztem, hogy van-e ebben együttműködés önök között.
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Ön említette az új minősített adat védelméről szóló törvényt, amely komoly
határidőket szab mind a fizikai biztonság megteremtése tekintetében, mind a minősítések
tekintetében, hiszen el kellett kezdeni egy óriási munkát, ahol újra át kell nézni az anyagokat.
Az önök tapasztalata mi, mert nyilván nagyon sok szervvel vannak kapcsolatban? Általában
amerre jártunk, ott azért az adott minősítők némi aggodalommal néznek a határidők irányába,
és a legtöbb gond, ami előkerül, az általában a forráshiány ezekben a kérdésekben. Önöknek
van-e ilyen jellegű tapasztalatuk, és gondolják, hogy tarthatóak ezek a határidők, amelyeket a
törvényben megfogalmaztak?

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Először is a határidők
milyensége, mivel több átmeneti határidő van a törvényben. Ez a határidő-választás egy
politikai megállapodásnak volt az eredménye, és ez a politikai megállapodás szabályozta,
hogy akkor melyik határidőre mi legyen. Úgy gondolom, hogy ezek zömében tarthatóak. Ami
a problémát okozza, és ami miatt előfordul, hogy a költségvetési szervek egy része ezen
esetleg elakad, az a korábbi titokvédelmi struktúrából fakad. Ahogy a magyar szabályozás
jelenleg kinéz, teljesen EU- és NATO-komfort, aminek pont az a lényege, hogy nagyon kevés
magas minősítésű adat keletkezik, viszont nyilván annál több alacsony minősítésű. Ha valaki
ezt az egészséges megoszlást követi, akkor természetesen az anyagi konzekvenciák sokkal
könnyebben tarthatóak.

Itt példának említeném - mégiscsak vissza kell hogy kanyarodjak egy pillanatra a
statisztikához -, hogy abban az időszakban, amikor meghaladta az évi 700 ezret a szigorúan
titkos adatoknak a darabszáma, ugyanabban az időszakban 20 ezer körülire volt tehető a
korlátozott terjesztésűé, ami nyilván abból fakad, hogy csak a szigorúan titkoshoz volt
kötelező a C típusú ellenőrzés; az akkori úgynevezett szolgálati titok kategóriában
gyakorlatilag ellenőrzés nélkül bárki betekinthetett. Ha az az egészséges arány kialakul, hogy
néhány száz vagy akár csak néhány ezer lesz a szigorúan titkos adatoknak az aránya, és
mondjuk, a korlátozott terjesztésűé fogja ezt többszörösen meghaladni, akkor valószínűleg az
anyagi természet is másképp fog alakulni ezekben a dolgokban.

Úgy gondolom, hogy ezek a határidők így azért tarthatóak, és el kell jutnunk odáig,
hogy ez a rendszer itt is ugyanúgy tudjon működni, mint Európa más országaiban, ahol
egyébként nyilván nem véletlenül van így kitalálva a struktúra.

Köszönöm.

ELNÖK: Teljesen egyetértek önnel azzal együtt, hogy szerintem ma még illúzió azt
gondolni, hogy száz vagy ezer darab szigorúan titkos lesz. Ha csak a Nemzetbiztonsági
bizottság jegyzőkönyveire gondolok, azért az is egy szép nagy szám.

Mile képviselő úrnak adom meg a szót.

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetlen apró kérdésem
lenne. A Nyugat-Európai Unió megszűnése azért mégiscsak egy kicsikét új helyzetet
teremtett. Mennyiben kívánt ez önöktől szervezeti átalakítást, feladatok újraosztását? És
annak a dokumentumhalmaznak, ami az évek, évtizedek folyamán felgyülemlett, az
archiválása milyen rendben történik önöknél?

ELNÖK: Elnök úr!

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Köszönöm. A NYEU-val
kapcsolatosan csak annyit, hogy hosszú évek óta gyakorlatilag semmilyen anyag nem
érkezett, a NYEU névleg működött, de igazából semmilyen adatot nem kaptunk tőlünk. Nem
tudnám most megmondani így csípőből, hogy ha egyáltalán van, akkor mennyi anyagunk van.
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A felügyeletnek nyilván nincsen, tehát mondjuk úgy, hogy az új tagállamok többségével
ellentétben - még a nálunk újabbakról beszélek - nálunk a központi nyilvántartók, tehát akár
az EU, akár a NATO nem a felügyeleten vannak: az EU Központi Nyilvántartó a
Külügyminisztérium, a NATO Központi Nyilvántartó pedig a Honvédelmi Minisztérium
keretein belül működik, tehát mi efölött nem diszponálunk, ezeket ellenőrizzük évente. De
legjobb ismereteim szerint - visszatérve a kérdésre - ilyen adatok nemigen vannak hazánkban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézek képviselőtársaimra. Vélemények? Egyéb
felvetések? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor egy utolsó mondat, de ezt már
megbeszéltük az elnök úrral. Kérem, hogy legközelebb a jelentésüket úgy aposztrofálják
minősítés szempontjából, hogy az az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága számára is
alkalmas legyen, az sokat fog majd segíteni a mi munkánkban, és el fogunk kerülni néhány
vitás kérdést.

Azt gondolom, képviselőtársaim, mivel a jelentést magát alaposan megismerhettük, az
elhangzott kérdésekre, azt gondolom, mindegyikre választ kaptunk, ezért mi tudomásul
vesszük a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2010. évi tevékenységéről szóló jelentést, és
kívánunk a Felügyeletnek és minden munkatársának további jó munkát.

Köszönjük szépen, elnök úr, helyettes államtitkár asszony, elnökhelyettes úr,
köszönjük szépen.

Képviselőtársaim, miután igen jól állunk, és a honvédelmi miniszter úr 15 órára
érkezik, ezért párperces szünetet rendelek el.

(Szünet: 14.45 - 15.00)

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatnánk a bizottsági ülést a 3. napirendi
ponttal: a Házszabály 68. §-ának (4) bekezdése alapján dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter úr meghallgatása.

Tisztelettel köszöntöm miniszter urat a mai meghallgatáson. Köszöntöm továbbá Tóth
András mérnök vezérőrnagy urat, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgatóját; Domján László
vezérőrnagy urat, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatóját… Bocsánat! Orosz Zoltán
altábornagy urat, a honvéd vezérkari főnök helyettesét. Elnézést kérek! Sulyok János
dandártábornok urat, a Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal főigazgatóját; dr. Dankó Istvánt, a
Jogi Főosztály főosztályvezetőjét és Szpisják József mérnök ezredest, a Tervezési és
Koordinációs Főosztály főosztályvezetőjét.

Miniszter úr, megadnám önnek a szót, tegye meg a beszámolóját, és aztán a
képviselőknek adnánk lehetőséget, hogy kérdezzenek, véleményt formáljanak. Parancsoljon!

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter beszámolója

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Bizottság! A bőség zavarával küzdök, hogy az elmúlt egy év eseményeiből
és végzett munkájából mit említsek föl. Engedjék meg, hogy legfontosabbként mégiscsak azt
mondjam el, hogy az ország fegyveres védelmi tervét 2011. február 21-én a miniszterelnök
ellenjegyezte, a köztársasági elnök úr pedig jóváhagyta. Ez az a dokumentum, amely
foglalatát, keretét képezi a mi tevékenységünknek, és amelynek tulajdonképpen minden egyéb
történés és döntés a derivátuma, ebből a tervből következik.

Az elmúlt egy évben folyamatosan biztosítottuk az EU soros elnökségével összefüggő,
honvédelmi tárcát érintő feladatok ellátását. Engedjék el nekem, hogy részletezzem ezt az
igen sokrétű feladatot, csak annyit mondjak, hogy köszönöm minden munkatársamnak, aki
ebben a valóban embert próbáló feladatban részt vett az elmúlt hat hónapban.
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A rendkívül nehéz pénzügyi helyzet ellenére is biztosítottuk a haderő folyamatos
működését, az ország fegyveres védelmére és a nemzetközi feladatok végzésére történő
felkészülést. Folyamatosan biztosítottuk továbbá mintegy ezer katona nemzetközi misszióban
tartását, kiképzési erőforrásainkat és nemzetbiztonsági kapacitásaink jó részét is erre a
területre összpontosítottuk.

Létrehoztuk az önkéntes tartalékos rendszert, melynek keretében megkezdődött a
hadköteles korú lakosság katonai nyilvántartásának aktualizálása és az önkéntes tartalékos
rendszer fejlesztése. Jelenleg mintegy kétezer önkéntes tartalékossal rendelkezünk, szemben
az egy évvel ezelőtti 18 fővel.

2011. januárja óta a honvédségi objektumok nagyobb részének őrzés-védelmét az EI
Zrt. alkalmazásában álló önkéntes tartalékos katonák látják el, alvállalkozók bevonása nélkül.

A tisztjelöltek katonai szocializációjának biztosítása érdekében megkezdte működését
a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalja.

Átvettük a Szent Korona és a hozzá tartozó ereklyék őrzését és védelmét.
A tárca jogi képviseleti tevékenységét külső ügyvédi irodák bevonása nélkül, HM

főosztályi szinten látjuk el, szemben a korábbi rendkívül költséges megbízási gyakorlattal.
Elvégeztük a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átvilágítását, stabilizáltuk

működését, és megkezdtük a felkészülést a nemzeti közszolgálati egyetembe történő
integrációra.

Visszaszorítottuk a tárcánál az előző időszakban tapasztalható korrupciós
folyamatokat, kiépítettük a belső ellenőrzés hatékony rendszerét, kivizsgáltuk és kivizsgáljuk
a gyanús ügyeket, alapos gyanú megléte esetén valamennyi ügyben feljelentést tettünk. Mind
ez idáig negyvenötrendbeli, jórészt folytatólagosan elkövetett bűncselekmény miatt került sor
ismeretlen tettesek ellen ügyészségi feljelentés megtételére.

Az átvilágítás során mintegy 15 ezer oldal átvilágítási anyag keletkezett. Magukból az
iratokból következtek azok a bűncselekmények, az a negyvenötrendbeli különböző

bűncselekmény, amelyek miatt ezeket a feljelentéseket kénytelenek voltunk megtenni.
A honvédség erői eredményesen működtek közre 2010 tavaszán-kora nyarán az árvízi

védekezésben, és 2010 őszén a vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolásában is
jelentős módon, mértékben vettünk részt az újjáépítésben is, például a kolontári híd
felépítésére hívnám fel a figyelmüket.

Átvilágítottuk a tárca gazdasági társaságainak a vezetési struktúráját is. 2011 második
felétől megkezdjük az új működési struktúra felállítását.

Ugyan nem nálunk realizálódik, de közünk van hozzá, és nemzetgazdasági
szempontból lényeges, hogy a használaton kívüli honvédségi ingatlanok értékesítéséből az
MNV Zrt., vagyis a költségvetés 7,7 milliárd forint bevételt realizált az elmúlt időszakban.

Teljesítettük a nemzetközi fegyverzetkorlátozási és egyéb egyezményekből fakadó
kötelezettségeinket.

Erősítettük a honvéd hagyományok ápolását.
Felállítottuk a Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatalt. Ennek keretében

döntés született a harmadik háromdimenziós radarunk telepítési helyszínéről.
A honvédelmi nevelés erősítése érdekén folytatjuk a „KatonaSuli” programot.
És végül megemlítem, hogy a budapesti Honvédkórházban mintegy 1 millió 600 ezer

beteg ellátását biztosítjuk.
Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy a következő időszak stratégiai jelentőségű

tervezett feladatairól szóljak. Az új alaptörvény megalkotásában való, nézetem szerint
hathatós - majd Gulyás alelnök úr megmondja - közreműködést követően haladéktalanul
hozzáláttunk az új honvédelmi törvény kidolgozásához, melynek részletes vitája a mai napon
zajlott le. A katonák jogállásáról szóló új törvényt is, valamint az összes kapcsolódó
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végrehajtási szabályt meg fogjuk alkotni ez év december 31-éig, és így 2012. január 1-jével a
teljesen megújult, komplett honvédelmi joganyag hatályba tud lépni.

Részt veszünk a nemzeti biztonsági stratégia aktualizálásában, az új nemzeti katonai
stratégia megalkotásában, az új humánstratégia és a katonai életpályamodell kialakításában,
valamint az ehhez kapcsolódó szolgálati nyugdíjrendszer átalakításában.

Kidolgozzuk a honvédség tízéves, 2012-21. időre szóló stratégiai és rövid távú terveit.
Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan 2012. január 1-ig

kialakítjuk a munkáltatói kompenzációs rendszert, valamint elvégezzük a kapcsolódó
szervezési, infrastrukturális, kiképzési, informatikai és más hasonló feladatokat.

A nemzeti közszolgálati egyetem megalakításával kapcsolatos feladatokat elvégezzük
szintén január 1-ig. Kialakítjuk az egyetem egykaros struktúráját, és annak integrálását az
egyetemi szervezetbe, és általánosságban erősítjük a honvédelmi nevelést az oktatási
intézményekben.

A budapesti Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ a hadrendbe integrálásra
kerül, biztosítjuk költséghatékony működését, és ezzel párhuzamosan átalakítjuk a katona-
egészségügyi rendszert.

Tovább folytatjuk a háromdimenziós radarberuházás megvalósításával kapcsolatos
feladatainkat. A honvédség nyelvképzési rendszerét koncepcionálisan átalakítjuk a hiányzó
nyelvi képességek mielőbbi teljesítése érdekében. Gondoskodunk a szerződéses legénységi
állomány utánpótlásáról a költségvetési létszám és erőforrás függvényében. Nagyon fontos új
feladat, hogy a Magyar Honvédség hálózatbiztonságának megerősítését célzó kezdeti
képességet, illetve az arra vonatkozó koncepciót kialakítjuk, és ezzel megtesszük az első

lépéseket a cyber defence, a kibernetikai védelem gyakorlatba való átültetése területén.
Nagyon fontos törekvésem, hogy csökkentjük a szükségtelen bürokráciát, és a nem stratégiai
szintű döntéseket alacsonyabb vezetői szintekre fogjuk telepíteni. Tovább fejlesztjük a
transzparensgazdálkodási kontrolling rendszert.

Ha arról is szólhatok egy-két szót, hogy a most említett, tervezett feladatainkkal
kapcsolatban melyek az akadályozó tényezők, akkor röviden az alábbiakat említeném meg,
egyben kérve a tisztelt bizottság és a képviselő hölgyek és urak támogatását ezen gondok
megoldásában. Mindenképpen a költségvetési lehetőségek egyszer a fenntarthatóság és a
tervezett fejlesztések korlátját is jelentik.

Milyen kitörési pontok vannak? Itt az ingatlangazdálkodást említem, az elektronikus
beszerzési rendszer HM-tárcán belüli kialakítását, ami nyilvánvalóan rövidebb beszerzési
időket, egyszerűbb eljárást és olcsóbb beszerzést is tud jelenteni. Szeretnénk az évente
ismétlődő igényeket többéves keretszerződéssel folyamatosan biztosítani, nagyobb tételű

beszerzésből nagyobb árengedményeket remélünk. Szeretnénk a HM-tulajdonú
részvénytársaságokat holding szervezetbe tömöríteni, ezáltal a működési költségeiket
csökkentve a különféle típusú szinergiákat fokozottabban érvényesítjük.

Értékesíteni kívánjuk az úgynevezett kiemelt inkurrenciát. Itt elsősorban és példaként
a MIG-29-es hadrendből kivont repülőeszközökre gondolok.

Végül, fontos forrás lehet a már említett katona-egészségügyi rendszer átalakítása,
párhuzamosan a Honvédkórház adósságállományának konszolidálásával és tartós
finanszírozhatóságának megteremtésével. Szükséges a teljesítményvolumen-korlát értékeinek
jelentős megemelése, ezáltal az intézmény működésével biztosítható éves keret növelése és
nyilván az igényjogosultak okozta költségek reális és arányos megosztása a HM-tárca, illetve
más érintett szervezetek között. Bizonyos társszervek nem igazán szívesen fizetik meg a rájuk
eső egészségügyi költségeket, hogy egészen virágnyelven fogalmazzak.

A következő probléma a humánerőforrás biztosításával kapcsolatos, a tárca
békehiányának a kezelése. Itt a kitörési pontok körében nyilván az új humánstratégiát és a
kiszámítható, stabil életpályamodellt kell megemlítenem, amit a közszolgálat egyéb területeire
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való garantált átlépést is biztosító rendszer támogat és egészít ki. Elengedhetetlennek tartom
oly sok év után az illetményrendszer és egyéb juttatások rendszerének összhangba hozatalát
azzal a magasabb követelménnyel, amelyet a katonákkal szemben támaszt az őket alkalmazó
állam.

Fontos problémánk a honvédség technikai eszközeinek fejlesztése és a
tartalékkészletek feltöltése. Itt nyilvánvalóan pótlólagos források biztosítására volna szükség;
minderre a gazdaság élénkülésének függvényében lehetőséget látok és lehetőség van.
Ugyanakkor rendkívül fontos a hazai hadiipar fejlesztése, különösen akkor, ha ez az állam
100 százalékos vagy részleges tulajdonában álló gazdasági társaságok közbejöttével lesz majd
lehetséges. Jelentős forrásnak tekintem a partnereinkkel való együttműködést is, azokat az
amerikai, német és egyéb forrásokat, amelyekből eszközökhöz, felszerelésekhez már eddig is
jutottunk, és ahonnan várhatunk további kiegészítő támogatást is.

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden ennyiben foglaltam volna
össze az elmúlt év munkáját, és az előttünk álló feladatokat úgy, ahogy én látom. Tisztelettel
várom a kérdéseiket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon átfogó elemzést adott, de mielőtt a
kérdéseknek adnék teret, megkérdezném a miniszter urat, hogy a KBH-ról és a KFH-ról nem
kíván-e előzetesen szólni - mert ez tartozik a bizottság hatáskörébe -, vagy majd csak a
kérdések alapján szeretne erről szólni.

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A végzett munka során természetesen
meg kellett volna - oly sok más mellett, amelyekről nem esett szó - azt a kiváló munkát is
említeni, amit a Katonai Biztonság Hivatal, illetve a Katonai Felderítő Hivatal végzett. Éppen
ma reggel volt alkalmam az éves attaséértekezlet alkalmából beszélni a Felderítő Hivatal
személyi állományának nagy részével, a kapcsolatunk folyamatos, ők végzik a munkájukat.
Miután nem zárt ülésen vagyunk, nem gondoltam, hogy ennek a részleteiről beszélek, de a
bizottság tagjai kaptak a helyszínen tájékoztatást, jelentést azokról a nagyjelentőségű
eredményekről, amelyeket a katonai titkosszolgálatok egymással, a korábbinál is talán
szorosabb és harmonikusabb együttműködésben az elmúlt időszakban elértek. Amennyit így
nyílt ülésen lehet mondani, azt annyiban foglalnám össze, hogy rendkívüli módon elégedett
voltam a két katonai titkosszolgálat munkájával.

Köszönöm szépen.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Akkor a képviselőtársaimhoz fordulok:
Németh Szilárd képviselő úr, Mirkóczki képviselő úr, Móring József Attila képviselő úr és
Mile képviselő úr az első kör. Képviselő úr!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Miniszter
Úr! Gratulálok a beszámolójához, bár gondolom, nincs könnyű helyzetben ma sem, mert
amikor átvette a tárcát, csak arra a 45 büntetőfeljelentésre gondolok, amit ön megtett, és akkor
még ennek a nagyságrendjét nem is említettük. Azért az nagyon érdekelne, hogy milyen
következtetéseket sikerült levonni, általános vezetéselméleti, vezetési, szervezési
következtetéseket sikerült levonni az elmúlt kormányzati ciklus alatt elkövetett
visszaélésekkel, bűncselekményekkel kapcsolatban, és hogy megtette-e a miniszter úr, illetve
az ön beosztottjai azokat az intézkedéseket, amelyek a hasonló eseteket megelőzik, illetve
megakadályozzák.

A másik kérdésem az ön beszámolójában említett két tételhez szólna, vonatkozna. Az
új humánstratégiáról és életpályamodellről beszélt, és tanárember lévén nekem ilyenkor
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mindig az oktatás-nevelés jut az eszembe, ha meg katonáknál vagyunk, akkor a középfokú
oktatási intézmények hiánya vagy a középfokú oktatás teljes hiánya a katonai életpályában.
Gondolkodnak-e azon, illetve volt-e lehetőség arra az új közoktatási törvény kapcsán is, hogy
a honvédség speciális intézményekben, középiskolákban, kollégiumokban gondolkodjon?
Van-e ennek megfelelő humán és pénzügyi háttere? Én csak úgy a magam részéről, Csepelről
fővárosi képviselőként úgy érzem, hogy igény lenne rá minden oldalról.

A másik pedig a hazai hadiipar fejlesztése. Megint csak csepeli szemmel azt látom,
hogy a FÉG mint a hazai hadiipar egyik jelentős cége - ugye, kézi lőfegyverekről van szó, a
parabellumokat meg az AMD-ket is ők csinálják - felszámolás alatt van. Lehetne-e ezzel
valamit kezdeni? Ez nagyon konkrét kérdés, lehet hogy nem is nyílt ülésre vonatkozik, de
magyar munkaerő, magyar cég, magyar beszállító, magyar know-how - esetleg van-e arra
lehetőség, vagy gondolkodtak-e, hogy felvásárolják ezt a céget, mert szerintem megérne
legalább egy gondolatot, egy tanulmányt.

Köszönöm, miniszter úr. Még egyszer gratulálok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjtenénk egypár kérdést. (Jelzésre:) Mirkóczki
képviselő úr!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Két
rövid és talán konkrét kérdésem is lenne. Az egyik, hogy elhangzott a laktanyák őrzésével
kapcsolatban, hogy egyre inkább a tartalékosok veszik át. Itt én konkrétan kérdezném, ha nem
is tud pontos számokkal szolgálni, akkor úgy százalékosan kifejezve hol tart jelenleg a
tartalékosok által őrzött objektumok és hol a civil őrző-védő cégek által őrzött laktanyák vagy
egyéb ingatlanok.

Maradnék második kérdésemben is az ingatlanoknál, illetve laktanyáknál. Elhangzott
miniszter úrtól, a kitörési pontok között említette az ingatlangazdálkodást. Kérdezném, hogy
vannak-e jelenleg tervben vagy akár folyamatban honvédségi laktanyák, ingatlanok eladásai
vagy átadásai az önkormányzatok részére, mint például Egerben volt most egy hasonló eset.
Ezzel kapcsolatban lehet-e valamit tudni, vagy vannak-e valamilyen folyamatok
kirajzolódóban vagy éppen tervben?

Köszönöm szépen, ennyi lenne.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Móring képviselő úr!

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Németh Szilárd képviselőtársamhoz
csatlakozva én is köszönöm a beszámolót, és gratulálok az eddig elvégzett munkához.

Egy olyan kérdésem lenne, említette miniszter úr, hogy a vörösiszap-katasztrófa
kapcsán is helyt álltak a honvédeink, és tudjuk, hogy az elmúlt esztendőben több olyan
természeti katasztrófa volt, amikor szükség volt az áldozatos munkájukra és helytállásukra,
milyen tapasztalatok keletkeztek ezeknek a munkáknak a során, megfogalmazódtak-e esetleg
újabb feladatok ezeknek nyomán.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Mile képviselő úr!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm én
is a beszámolót. Lesz egypár kérdésem, de elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy a
beszámolónak egy jó része még mindig a fontosnak tartott területekről és az elképzelésekről,
tervekről szól, és ahogy végigfutottam az elmúlt egy esztendő anyagát, ismétlődnek ezek a
felvetések. Például a hadiipar kapcsán - kapcsolódva ahhoz, amit Németh Szilárd képviselő úr
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elmondott - szeretném tudni, hogy elindult-e valamilyen folyamat konkrétan ezzel
kapcsolatban, és milyen területekre összpontosítana ez a szándék, tehát a hadiipar-fejlesztés
mely területei lennének ilyen szempontból kiemeltek. És egyáltalán, azonkívül, hogy
fontosnak tartjuk, és pozitív hatásai lennének, de konkrétan történtek-e lépése?

A másik. Említette beszámolójában ezt az új jelenséget, amit lehet kibernetikai
kémkedésnek vagy veszélyeztetettségnek is hívni, az ezzel kapcsolatos teendők hol tartanak,
milyen feltételek között és milyen lehetőségekkel tudják felvenni ezt a fajta versenyt vagy
küzdelmet?

A harmadik kérdésem. Az észak-afrikai események kapcsán, gondolom, új feladatok is
jelentkeztek, és Tripoliban van egy külképviseletünk, amely valóban hősies munkát végez.
Tudják-e az ő munkájukat segíteni mondjuk a katonai felderítés segítségével vagy bármilyen
egyéb eszközzel, hiszen az valóban hősies, amit ott a diplomaták végeznek, de gondolom,
nem ártana nekik egy kis segítség.

A negyedik kérdésem Afganisztánra vonatkozik, méghozzá a PRT-csoportra, Baghlan
környékére. Tudjuk, hogy a helyzet gyökeresen megváltozott, amióta a missziót odaküldtük,
gyakorlatilag - ha nyersen akarok fogalmazni - nem igazán tudják ellátni a feladatukat, hiszen
szinte be vannak zárva a táborba. Lehet hogy ebben van egy kis túlzás, amit mondok, de a
veszélyeztetettség foka nagyságrendekkel nagyobb, mint amikor ez a tevékenység elindult.
Mik az elképzelések ezzel a misszióval kapcsolatban? Milyen egyeztetések folynak erről?

2010. július 22-én egy interjúban említette miniszter úr az életpályamodell
fontosságát, és ott főleg első lépésben a szerződéses katonákról beszélt, ha jól emlékszem. Ez
is még mindig a tervezés állapotában van, ha jól látom. Ennek az életpályamodellnek a fő

tartalmi elemeiről tudhatnánk-e valamit?
Még egy kérdésem van, hogy hogyan értékeli az állományon belül az egykulcsos,

16 százalékos adó hatásait. Ez érinti nyilván az életpályamodellt is és egyáltalán a pálya
vonzását - említette a humánerőforrás-hiányt és egyebeket. Hogyan látja, és egyáltalán az
állományon belül a belső bérviszonyokat tekintve milyen hatásokat észlelt ezzel
kapcsolatban?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés… (Nem érkezik jelzés.) …,
akkor, ha megengedné, miniszter úr, egy-két kérdést feltennék én is.

Én - nyilván sejti - nem vagyok olyan lelkes híve az ön honvédelmi politikájának, mint
a kormánypárti képviselők, de szerintem… (Dr. Hende Csaba: Mi sem az önének.) …, de
szerintem egy csomó kérdésről beszélni kell. Az önkéntes tartalékos rendszer létrehozása
kapcsán szerintem támogatandó az az álláspont, hogy egy munkáltatói kompenzációs
rendszert kell létrehozni. Már az előző ciklusban, amikor az ön államtitkára még ellenzéki
képviselőként nyújtotta be ezt az országgyűlési határozati javaslatot, mi magunk is úgy
gondoltuk, hogy a valódi önkéntes tartalékos rendszerhez - nem ehhez az ál önkéntes
tartalékos rendszerhez, amit most az ön vezetésével dolgoztak ki a HM-ben - kell egy
munkáltatói kompenzációs rendszer. Szeretném öntől megkérdezni, hogy milyen irányban
gondolkodnak - adócsökkentés, járulékcsökkentés? Vagy milyen kompenzációban
gondolkodnak ebben a rendszerben, ami egy valódi, egy közösen megálmodott önkéntes
tartalékos rendszer létrehozását tenné lehetővé.

Azt szeretném kérdezni a miniszter úrtól, talán tegnap jelent meg az interneten, hogy a
Civil Biztonsági Zrt., a HM EI Zrt. és még egy cég, hárman egy közös konzorciumban
pályáztak a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kiírt pályázatra. És meg is nyerték
természetesen - ezen azért nem nagyon csodálkozom. Ez jelenti-e azt, hogy innentől kezdve a
HM EI Zrt. alkalmazásában álló korábbi biztonsági őrök - pontosan tudjuk, hogy a Civil
Biztonsági Zrt. emberei is őrizték korábban a laktanyákat - már nemcsak laktanyát fognak
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őrizni, hanem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által kiírt pályázati őrzést is végre fogják
hajtani? És ha igen, akkor elegendő-e az a létszám? És milyen arányban lesz a megoszlás az
arra a feladatra kijelölt önkéntes tartalékosok és egyébként a Magyar Honvédség laktanyáit
őrző önkéntes tartalékosok között?

Ön jelezte, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megszüntetésre kerül, és
helyette egy közszolgálati egyetem kerül felállításra. Hogyan kívánják megoldani egyébként a
tisztképzés biztonsági helyzetét a felállítandó közszolgálati egyetemen?

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Bocsásson meg, nem értem a kérdést!

ELNÖK: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanuló tisztek biztonsági
helyzetét, biztonsági… - nem azt mondom, hogy őrzését, de a biztonsági helyzet kialakítását
saját berken belül meg lehetett oldani. Tehát a Nemzetvédelmi Egyetem a honvédelmi tárca
alá tartozó intézmény volt. Most a közszolgálati egyetem, gondolom, nem a honvédelmi tárca
alá fog tartozni…

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Is.

ELNÖK: Szerintem ne párbeszédet folytassunk, miniszter úr - nagyon szívesen, de az
a műfaj, az más -, én felteszem a kérdésemet, aztán majd elmondja a választ.

Akkor, ha ezt mondta, melyik minisztérium alá fog tartozni a közszolgálati egyetem?
De akkor is kérdésként vetődik fel, hogy az ott tanuló leendő vezetőink, akár mondjuk a
vezérkari tanfolyamon résztvevők biztonságát és a biztonsági tudatosságát ki fogja segíteni?
Ez nem olyan bonyolult kérdés.

A miniszter úr említette, hogy ma volt a részletes vitája a honvédelmi törvénynek.
Szeretném itt is megkérdezni, hogy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok miért nem
szerepelnek az új sarkalatos törvényben, merthogy mégiscsak a Nemzetbiztonsági
bizottságban vagyunk, és itt a két szolgálat sorsa rendkívül fontos.

Azt gondolom, arról nem szólt a miniszter úr, de akkor egy rövid összefoglaló erejéig
kitérhetne, hogy tervezik-e a két katonai szolgálat összevonását, vagy ha nem tervezik a két
katonai szolgálat összevonását, tervezik-e azt, hogy a katonai szolgálatokat civil
szolgálatokkal vonják össze. Mi az elképzelés egyébként a katonai szolgálatok jövőjét
illetően? Ön korábban, a miniszteri kinevezése előtti meghallgatásán azt mondta, hogy nem
tervez változtatást a katonai nemzetbiztonsági struktúrában. Ez igaz-e a következő időszakra
is, amikor újabb sarkalatos törvények kerülnek elfogadásra?

Ön az egyik interjújában kifogásolta, hogy egy volt vezérkari főnök tanácsokat adott a
tárcának a nyugdíja mellett. (Dr. Hende Csaba jelzésére:) Ön egy interjújában kifogásolta,
hogy egy volt vezérkari főnök a nyugdíja mellett tanácsokat adott a honvédelmi tárcának.
Szeretném megtudni, hogy hány volt vezérkari főnök dolgozott a nyugdíja mellett önnek
tanácsadóként.

Aztán azt is szeretném megkérdezni, hogy tényleg komolyan gondolja-e azt, hogy
azoknak a tábornokoknak, akiknek egy részét ön a kormányváltáskor eltávolította a
honvédelmi tárcától, mindegyike morálisan felelősen azért, amit egyesek ott elkövettek,
beleértve a volt vezérkari főnököt, beleértve a Katonai Biztonsági Hivatal volt főigazgatóját
és helyetteseit, beleértve a Katonai Felderítő Hivatal volt főigazgatóját.

Azt nagymértékben támogatom és egyetértek azzal, amit a miniszter úr mondott, hogy
a honvédelmi kérdésekre, a honvédelem ügyére sokkal több pénzt kell költeni, ugyanakkor a
miniszter több interjújában elmondta, hogy hatalmas összegeket sikerült megtakarítani,
például az önkéntes tartalékos rendszerrel 1,5 milliárdot takarított meg a tárca, az
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áramszolgáltatással pedig 800 milliót, úgyhogy ez máris 2,3 milliárd forint megtakarítás, ha
jól számolom.

Azt szeretném megkérdezni, hogy a zárolás, ami aztán végleges elvonás lesz most a
költségvetési törvény kapcsán, a két katonai szolgálat fejlesztéseit hogyan befolyásolja. A
miniszter úr az én nagy örömömre azt mondta - de lehet, hogy félreértettem -, hogy ahhoz a
magas szintű munkához, amelyet a Magyar Honvédség katonái ellátnak, kell rögzíteni az
illetményeket. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben illetményemelés következik be a Magyar
Honvédségnél, és nemcsak a missziókban, hanem az alaptevékenységet ellátók esetén is?

Végül azt szeretném megkérdezni, hogy a kiemelt inkurrenciát értékesíteni kívánják.
Elindult-e már ez a folyamat? Ha igen, akkor mi az akadálya annak, hogy a MIG-29-esek,
amelyek kivonása az én emlékeim szerint, de lehet, hogy tévedek, 2010. január megtörtént -
de lehet, hogy rosszul emlékszem erre az időpontra. Elindult-e már ez a folyamat? És
egyébként mekkora összeget terveztek be ebből? És a nem kiemelt inkurrencia értékesítése
hogyan halad? Egyébként abszolút támogatom a honvédelmi tárcának azt az elképzelését,
hogy a használaton kívüli ingatlanokat minél nagyobb mennyiségben tudják értékesíteni. Azt
hiszem, a legnagyobb probléma talán az, hogy még ingatlan lenne, de vevőt nagyon nehéz rá
találni. Ez komoly probléma volt, nem egyszer a mentesítés kapcsán a honvédelmi tárcának
komoly költségei adódtak. Ennyi kérdésem lenne.

Most a miniszter úré a szó, és ha maradt valakiben kérdés, akkor nyitunk egy újabb
kört. Miniszter úr!

Válaszok

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm. Rendkívül megtisztelő ez a
nagyszámú kérdés.

Németh Szilárd képviselő úrnak köszönöm elismerő szavait. A feltárt visszaélésekből
levontunk-e következtetések? Szeretném elmondani, hogy az átvilágítás célja nem
visszaélések feltárása volt, hanem pontosan ilyen általános vezetéselméleti, célszerűsítési és
egyéb lehetőségeknek a feltárása. Itt már felvetette az elnök asszony a 800 millió forint
megtakarítást az áramköltségekben éves szinten. Az történt, hogy az előző ciklusokban - talán
több is, mint kettő ciklusban - megindult egy ilyen kiszervezési folyamat, a katonai
objektumok, laktanyák túlnyomó többségét alvállalkozók kezelésébe adták. Számomra
megfejthetetlen, mert tényleg nem értem, hogy miért volt szükség e folyamat keretében arra,
hogy az alvállalkozók nevére átírassák az egyes laktanyák villanyóráit; ezt föl nem foghatom.

Korábban a honvédség mint nagyfogyasztó egyben óriási tételben vásárolta meg az
elektromos energiát a szolgáltatóktól, majd ezt követően ezzel a kis tollvonással kiesett a
nagyfogyasztók köréből, és laktanyánként az egyes üzemeltető cégek - nevükre átíratva a
laktanya villanyóráját - beballagtak az ELMŰ-höz és ide és oda, és akkor mint kisüzem vagy
kisfogyasztó kötöttek egy szerződést. A tarifák közötti különbség olyan óriási, hogy amikor
hivatalba lépésünk után az átvilágítás eredményeként rájöttünk erre az anomáliára,
visszavettük a villanyórákat a saját nevünkre, és új szerződéseket kötöttünk az
áramszolgáltatókkal, csak ezzel az egy intézkedéssel éves szinten 800 millió forintot
spóroltunk meg azonos fogyasztást feltételezve. Azóta várom, hogy valaki, bárki az előző
kormányzat részéről elmagyarázza nekem, hogy mi volt abban a jó, hogy korábban 800
millióval többet fizettek az áramért. Tudom, hogy itt most nem én kérdezek, de költői
kérdésként hadd tegyem fel. Tehát levontunk ilyesfajta következtetéseket.

Az átszervezési lépések sorát most nem mondtam el, mert ez talán magától értetődik,
hogy a háttérintézményeket, a korábbi ügynökségeket, a tárca struktúráját, a Vezérkar
szerkezetét, a gazdasági társaságok működtetését, beleértve az összes igazgatóságot,
felügyelőbizottságot, vezető tisztségviselőt, mind-mind alaposan átalakítottuk, pontosan a
vizsgálatokból leszűrt következtetések alapján.
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Németh képviselő úr érdeklődött a középfokú oktatási intézmények ügyében.
Természetesen törekvésünk az, hogy a honvédelmi nevelést az általános és középiskolákban a
„KatonaSuli” program keretében, míg a felsőoktatásban a katonai ismereteket kreditpontot
eredményező tantárgy keretében oktassuk, és így is valahogy hozzásegítsük a honvédséget a
leendő tartalékosokkal való találkozáshoz, ugyanakkor magam is éreztem azt az igényt, azt a
sürgető szükséget, amire a képviselő úr utalt. Debrecen város önkormányzatával előzetes elvi
megállapodásunk van a tekintetben, hogy az egyébként korábban is katonai középiskolaként
működő és a Bocskai dandár objektumán belül lévő Gábor Dénes Szakközépiskolát
hamarosan honvéd szakközépiskolaként fogjuk működtetni.

Jelenleg is nagyon erős szimbiózisban él a dandárral ez az iskola, csodálatos
honvédelmi nevelés folyik ott, magam is részt vehettem a fiatalok közelharc-bemutatóján és
az elméleti tudásukról számot adó tanórán is. Pillanatnyilag azon dolgozunk, hogy a HM-
cégek szakképzési hozzájárulását - úgy, hogy ezzel másnak sérelmet ne okozzunk - hogyan
tudjuk ennek a középiskolának a fenntartási céljaira átirányítani, mert a képzés igen fontos
kérdés. Tudjuk, hogy egy középiskolát, pláne, ha az műszaki szaktudást kíván magas szinten
nyújtani és még mellé katonai ismereteket, azt a fejkvótából messze nem lehet fenntartani.
Debrecen városa azt az ígéretet tette egyébként, hogy a fejkvóta feletti többletköltség felét
hajlandó állni. Úgyhogy nekünk, ha így vesszük, a teljes működési költségnek olyan 25-
30 százalékát kellene előteremtenünk, ezt próbáljuk szakképzési hozzájárulásból. De azt
hiszem, túl részletesen mondom.

Hazai hadiipar kapcsán, a FÉG felvásárlását említette. Nincs ilyen tervünk, nincs is
erre sajnos forrásunk, bár lenne.

Mirkóczki képviselő úr kérdezte, hogy az objektumok hány százalékát őrzik tartalékos
katonák. Azt tudom önnek mondani, hogy idén január 1-jétől az élő katonai objektumok, tehát
laktanyák és más hasonló épületek száz százalékát tartalékos katonák őrzik. Felhagyott
lőterek, isten háta mögötti lőszerraktárak és egyéb objektumok őrzésében még igénybe
veszünk alvállalkozókat, tehát civil biztonsági őröket.

Az ingatlangazdálkodás kérdését többen felvetették. Ezt én a beszámolómban az
előttünk álló időszak egy fontos feladataként jelöltem meg. Koncepcionálisan kell
áttekintenünk ezt a területet. Ez egy ilyen - nem akarok erős szavakat használni - nagyon
nehéz terület, a haderőreform, a haderő átalakítása során a valaha 150 ezres Magyar
Honvédség ingatlanállományának a jó részét megörököltük, ezek igen nagy számban
inkurrens ingatlanok - ahogy elnök asszony mondta -, nemigen vagy nagyon nehezen
eladhatók, ingyen se kell senkinek. Ami pedig értéket képvisel, az is legfeljebb ingyen kell az
érdeklődő önkormányzatok és más szereplők számára. Aztán itt van a lakásvagyon, a teljes
lakásállomány, az egész problematika, tehát a katonák lakáshoz juttatásának a kérdése, ami
nem szociális kérdés, hanem hadrafoghatósági kérdés. Egyszerűen, ha azt akarom, hogy egy
éles helyzetben fél órán belül a dandár indulásra kész legyen, akkor nem lakhat 30 kilométerre
a katona, mert nem ér be. Tehát neki ott kell laknia az adott helyőrségben. Ennek a biztosítása
bizony komoly fejtörést okoz. Tehát van egyfelől egy óriási ingatlanhiány, ami a lakásokat
illeti, másrészt egy hatalmas ingatlantömeg, ami százmilliárdokban kifejezhető, de leginkább
holt tőke. Sajnos az elmúlt időszakban, ahogy mondtam, nem tudtuk azt az elgondolást
kialakítani, hogy a szükségleteket meg az adottságokat hogyan tudjuk a lehetőségekkel
összekombinálni. De már megvan az elgondolásom arra, hogy milyen lépésekben haladunk ez
ügyben, ez a következő néhány hónap leckéje.

Önkormányzatok számára természetesen nagyon szívesen továbbra is átadunk
ingatlanokat. Az elmúlt időszakban valóban kiemelkedő az egyik egri laktanya átadása, de
ugyanilyen nagy örömet okozott helyben a keszthelyi volt tiszti klubnak a kulturális célú
hasznosításra való felajánlása.
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A történet jogi és politikai szempontból úgy néz ki, hogy a Honvédelmi Minisztérium,
a miniszter honvédelmi célból feleslegessé nyilvánít bizonyos objektumokat, ezeket átadja az
MNV Zrt.-nek, és az MNV Zrt. ingyenesen vagy visszterhesen túlad ezeken az
objektumokon. Csak azt akarom mondani, hogy általában nincs már sok közünk a feleslegessé
nyilvánított ingatlanokhoz, hacsak annyi nem, hogy nekünk kell őrizni, és nekünk kell
mentesíteni mindaddig, amíg meg nem találja a maga gazdáját. Rémesen nehéz és kacifántos
történet, húsz éve nyűglődik vele a mindenkori vezetés.

Móring képviselő úrnak köszönöm, hogy felemlítette a katonáink helytállását a
vörösiszap-katasztrófában és az árvízi mentésben. Rendkívül sok értékes tapasztalatot
gyűjtöttünk elsősorban arról, hogy mennyire kiváló katonáink vannak, milyen áldozatkész ez
a honvédség, és tapasztalatot gyűjtöttünk arról is, hogy a honvédségre költött költségvetési
összeg nem kidobott pénz, hiszen adott esetben az éves költségvetéssel vetekedő értékeket
sikerült megmenteni az árvízi védekezés során is. Nem véletlen, hogy egy új kitüntetést
alapítottam, a „Katasztrófavédelemért” szolgálati jelet, amit több ezer, az árvízi és a
vörösiszap-katasztrófa mentésében részt vett katonának nyújthattam át nagyrészt
személyesen.

Újabb feladatok hárulnak-e a honvédségre? E tekintetben a honvédelmi törvény
mindenkor az irányadó. Tavaly decemberben az Országgyűlés módosította a honvédelmi
törvényt, és úgy határozott, hogy a Szent Korona és egyes hozzátartozó koronázási jelvények
őrzés-védelme - amely fegyveresen ellátandó feladat természetesen -, valamint a Sándor-
palota, a köztársasági elnök rezidenciájának a védelme új feladatként kerül számunkra
meghatározásra. Előbbit néhány héttel ezelőtt már átvettük. Én ajánlom minden tisztelt
képviselő úr figyelmébe a honvéd koronaőrök megszemlélését. Azt gondolom, hogy önöknek
is ugyanolyan jó érzésük támad, és ugyanúgy dagadni fog a keblük a büszkeségtől, ha szabad
így mondanom, mint ahogy én érzek ez ügyben minden alkalommal.

A Sándor-palota őrzés-védelmét január 1-jétől fogjuk átvenni. Ez a köztársasági elnök
úrral egyeztetett ütemezett feladatellátás, hiszen sem létszámban, sem költségvetéssel nem
bírunk mindent azonnal megoldani.

További új feladat, amely a honvédelmi törvény most folyó módosítása során kerül
kodifikálásra, az állami közmunkaprogramokban való közreműködés. Nyilvánvalóan a
honvédelmi törvény ezt nem részletezni, ezt alacsonyabb szintű jogszabályokban kell
meghatározni. Természetes, hogy osztom Obama elnöknek azt az álláspontját, amit épp az
általános vita napján, amikor ugyanerről a kérdésről vitatkoztunk a parlamentben, fejtett ki,
abban a beszédében, amelyben a részleges csapatkivonást bejelentette, azt hiszem, szó szerint
úgy fogalmazott, hogy most már odahaza kell nemzetet építenünk - fűzte hozzá az
afganisztáni csapatkivonáshoz. Én annyit mondtam el a parlamenti vitában, és ezt fönn is
tartom, hogy a Magyar Honvédség 2006 óta Baghlan tartományban újjáépítési feladatokat lát
el, pontosan olyan infrastrukturális munkákat végez és végeztet, és szervezi, és azokban
közreműködik, és azokat biztosítja, mint amilyen munkákra idehaza is nagy szükség van.
Vagy negyven kilométer utat építettünk Baghlan tartományban, több száz kutat, rengeteg
iskolát, orvosi rendelőket. Tényleg azt a költői kérdést teszem fel, hogy Afganisztánt lehet
építeni, a magyar hazát meg nem? Mindazoknak ajánlom ezt figyelmébe, akik ellenérzéseiket
fejezik ki a honvédség eme új feladatával kapcsolatban. De, kérem, gondoljanak bele, ha
valóban segély helyett munkát fog adni a magyar állam a jelenlegi segélyezetteknek, és
bevonja őket az emberhez egyedül méltó életbe, a munkát végző emberek világába, abban a
pillanatban igen nagy szervezési és logisztikai képességekre támad igény. Tehát a Magyar
Honvédség a szállító kapacitásaival, az irányítani, szervezni tudásával, az ellátási
kapacitással, ott enni kell adni az embereknek, sátrat kell felállítani, hogy behúzódjanak a nap
vagy az eső elől stb. - olyan képességekkel rendelkezik tehát a Magyar Honvédség, amellyel
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egyetlen más állami vagy társadalmi szervezet sem. Ez teszi szükségessé, hogy ebbe a nagy
nemzeti feladatba bekapcsolódjon.

Mile képviselő úr kifogásolta, hogy még mindig túl sok a tervünk. Igen, még tele
vagyunk optimizmussal és lelkesedéssel, még vannak terveink. Néhány dolgot azért meg is
valósítottunk, erről is próbáltam szólni. A hadiipar leépülése Magyarországon gyakorlatilag
száz százalékos. Tehát egy valaha virágzó és sok tízezer embernek kenyeret adó ágazat ma
lényegében a nullával egyenlő.

Hogy vannak-e konkrét elképzelések? Elindult-e valamilyen folyamat? Igen, elindult,
és azt remélem, hogy nagy jelentőségű, konkrét bejelentéseket tudok tenni néhány hónapon
belül.

Hol tart a cyber defence, kérdezte Mile Lajos képviselő úr. Gyermekcipőben, ott, ahol
a világ nagyobb részén is áll, most a probléma felismerésének a fázisát éli a világ nagyobbik
része. A legfejlettebb államok - Kínát is ideértve e tekintetben, ahol egyes sajtóértesülések
szerint százezer hekkert képezett ki és alkalmaz a hadsereg, százezer ilyen szakértőt -, nos, a
világ legtöbb része most kezdi kifejleszteni a cyber defence-szel kapcsolatos képességeket.
Mindehhez a felismeréshez nyilván a NATO tavaly novemberi lisszaboni csúcsértekezlete is
hozzájárult, ahol új stratégiai koncepciót fogadtunk el, amely az új kihívások között előkelő
helyen említi a cyber defence-t. Uniós elnökségünk részeként, egyik kulcsfontosságú
programjaként május 2-án Budapesten európai uniós szintű cyber defence szakértői
konferenciát rendeztünk, amelynek az anyagát kiadványban meg is jelentettük; én voltam
olyan szerencsés, hogy megnyithattam ezt a konferenciát. A koncepció kialakítása folyik tehát
és az ehhez szükséges szervezetrendszernek a felállítása.

Észak-Afrikával kapcsolatban. Természetesen új kihívásokat, új feladatokat jelent
mindez nemcsak nekünk, hanem az egész szövetségnek. Magyarország számos módon
működik közre a líbiai műveletben: rendelkezésre bocsátjuk a repülőtereinket, katonáink ott
vannak a megfelelő parancsnokságokon Nápolyban és másutt is, az AWACS fedélzetén is van
magyar katona, ugyanakkor a legfontosabb hozzájárulásunk pillanatnyilag valóban a tripoli
nagykövetség folyamatos működtetése. Természetesen minden szükséges segítséget
megadunk az ott szolgáló, hősiesen helytálló diplomatáinknak. A tripoli nagykövetségünk
pillanatnyilag a Kadhafi-rezsim és a nyugati világ közötti szinte egyetlen kommunikációs
csatorna. Nagykövetségünk ellátja az Európai Unió mellett az Egyesült Államok érdekeinek
képviseletét is Tripoliban, továbbá számos más, Kanada és a többi Unión és USA-n kívüli
országot is. Talán elég ennyi erről.

A PRT vonatkozásában nem értek egyet képviselő úrnak az értékelésével. A
biztonsági helyzet az elmúlt hónapok műveleteinek köszönhetően bizonyos értelemben javult
Baghlan tartományban. Természetesen a fenyegetés továbbra is óriási, és nagy
körültekintéssel kell a katonáinknak a feladataikat elvégezni, de tudják végezni a feladataikat.
Az idei évben mintegy 80 millió forintos segélyösszegből egy hidat, egy lányiskolát és egy
kormányzati irodaépületet fogunk létrehozni; azt gondolom, ez nem jelentéktelen hozzájárulás
az újjáépítési feladatokhoz.

Az életpályamodell főbb tartalmi elemeiről kérdez a képviselő úr. A legfontosabb elve
ennek az új életpályamodellnek a kiszámíthatóság, tehát az, hogy a katona a pályára való
belépésétől az onnan történő kilépéséig, mondjuk inkább úgy, hogy a nyugdíjkorhatár
betöltéséig számíthat arra, hogy biztos előmenetelt, kiszámítható karriert és stabil megélhetést
fog kapni a hűséges szolgálatáért cserébe. Ennek az új, átfogó életpályamodellnek,
közszolgálati életpályamodellnek a koncepciójába természetesen beépül az átjárhatóság
megteremtése a különböző közszolgálati területek között.

Éppen ez a lényege az új közszolgálati egyetem koncepciójának, hogy tudniillik az
állam szolgáit egy helyen képezzük, kapnak egy bizonyos közös alapképzést, hiszen egy
csomó tárgyat közösen, azonos felfogásban lehet és kell oktatni, majd erre a közös bázisra



- 20 -

később, amikor akár évtizedek múlva a katona a szolgálat sajátosságaiból fakadóan a
rendszerből kikerül - mert ugye nem lehet mindenki tábornok, oldalirányba is ki kell mennie
időnként tiszteknek -, akkor valós választási lehetősége legyen: vagy elmegy a piaci szférába -
az egy nagyszerű opció, hiszen nyelveket beszélő, ragyogó műszaki tudású embereink
vannak, tehát kapva kapnak rajtuk a piaci szférában is -, de aki akar, az megmaradhat a
közszolgálatban, az állami szolgálat egyéb területein, ha kell, a közigazgatásban, ha kell a
honvédelmi nevelésben, honvédelmi ismeretek oktatásában vagy ha tetszik, a diplomáciai
szolgálatban, hiszen a nemzeti közszolgálati egyetem egyben egy nemzeti diplomataképző

intézetet is magában fog foglalni, jelenleg nincs ilyen ugyanis. És ettől a pillanattól a rendőr, a
katona, a diplomata, a titkosszolgálati ember, a bv.-s, a tűzoltó és legfontosabbként hadd
említsem meg, a közigazgatási szakember, tehát azok, akik az államot működtetik, a köz
szolgái, mind- mind egy almamáter diákjai lehetnek, és az egymással kompatibilis és átjárható
oktatási rendszerből, oktatási modulokból következik az is, hogy a későbbiekben ők maguk is
át tudnak menni más területekre.

Azt gondolom, hogy az a világ, az a rendszer, ami jelenleg kialakult, mondok egy
példát, ha nem vagyok túl hosszú, elnök asszony. A Nemzetvédelmi Egyetemen szolgált egy
alezredes, aki néhány évvel ezelőtt - nevet is tudnék mondani, de most talán nem érdekes - az
akkori éppen adódó alkalmat kihasználva gyorsan elment nyugdíjba, elszegődött az egyetemet
őrző security kft. alkalmazásába, és beosztották őt a sorompóhoz, de miután volt még egy-két
folyamatban lévő tanulmányi ügye, az egyik hallgató oda ment le a sorompóhoz, és ott íratta
alá a volt alezredessel az indexet. Na, ez az, amit nem szeretnék, tisztelt bizottság, ezt tartom
egyrészt méltatlannak a személlyel szemben, és nagyon sajnálatos, hogy olyan körülmények
teremtődtek az elmúlt években, hogy ez egy választható opció volt, hogy felmerül egy
katonatisztben, hogy elmegy sorompót nyitogatni.

Tehát méltatlan vele szemben, méltatlan az egyenruhával és rendfokozattal szemben,
és legfőképpen őrületes pazarlás, hiszen az illető egy egyetemi oktató, tehát egy magasan
képzett valaki, pontosan olyan magasan képzett, mint a magyar honvédtisztek túlnyomó
többsége, hiszen húszszoros túljelentkezésből válogatjuk ki most már hosszú évek óta a
katonai vezetőképző jelentkezőit, tehát a legokosabb, legegészségesebb - a legtöbbje jelesen
érettségizett -, kiváló képességű fiatalokat. Tehát a tehetségek olyan tárháza ma a Magyar
Honvédség, hogy valóban bámulatos, de nem lehet mindenkiből tábornok, valamikor ki kell
menni.

Annyit szeretnék elérni - és ez a törekvéseim legfontosabbika -, hogy ne sorompót
nyitogasson, és ne a Tescóban vagy egy bankban támassza a falat biztonsági őrként,
hivatalosan minimálbérre bejelentve, mellette még zsebbe kapva egy kis borítékot az a volt
főtiszt, hanem igenis szolgáljon, szolgálja azt a közösséget, az az államot, azt a népet, amely
az ő kiképzésére rengeteg pénzt költött, és amely népnek a rendszerszeretetével, a
képzettségével, a parancsolni, engedelmeskedni, szervezni, tervezni, végrehajtani tudásával
még igenis nagyon sokáig szolgálatára lehet; ugyanolyan sokáig, mint ahogy az összes többi
ember is dolgozik a nyugdíjkorhatárig, kérem szépen. Ez a mi politikánk, és ehhez kérem a
tisztelt bizottság támogatását is.

Az egykulcsos adó hatásai. Ismeretes, hogy a közszférában kompenzációra került sor
mindazoknál a munkavállalóknál, akiket az adórendszer hátrányosan érintett volna, ezt
korrektül, kifogástalanul - Sulyok tábornok úr itt ül - a Pénzügyi Hivatalunk végrehajtotta.
Oly mértékben volt sikeres ez a kompenzációs eljárás, hogy én nem tudok egyetlen panaszról
vagy kifogásról sem, ami e tekintetben érte volna a tárcát, tehát senkinél jövedelemcsökkenés
nem következett be. Természetes, hogy a gyermekekre tekintettel adott adókedvezmény
viszont igen jótékonyan érintett sokakat.

Vadai képviselő asszony nagyszámú kérdésére, engedjék meg, hogy megpróbáljak
röviden válaszolni. Abbéli véleményére, hogy most áltartalékos vagy nem tartalékos, nem is
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reagálnék, maradjunk annyiban, hogy az egy évvel ezelőtti 18 tartalékos helyett ténylegesen
van kétezer olyan tartalékos katonánk…

ELNÖK: Nincs.

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: …, ténylegesen van kétezer, akiket
mondjuk egy árvíz esetén azonnal igénybe tudunk venni, és ki tudunk küldeni a gátakra. (Dr.
Molnár Zsolt távozik az ülésről.) Ez a képesség egy évvel ezelőtt nem volt, most meg van.
Nem tudom, hogy mi az ál ebben? El sem tudom képzelni, hogy mire gondol. Hacsak nem
arra, hogy ezek a tartalékos katonák egyben munkavállalók is. Igen, az EI Zrt. munkavállalói.
Igen, részben olyan személyek, akik korábban is őrzés-védelemmel foglalkoztak mindenféle
civil biztonsági cégek embereiként, de őket mi toboroztuk, felkészítettük, kiképeztük, orvosi,
pszichológiai vizsgálaton mentek át, kiképzést kaptak gépkarabélyra, és esküt tett tartalékos
katonák, katonai esküt tettek. Valódi tartalékosok, akik akár befogadó nemzeti támogatásban,
akár katasztrófavédelemben igenis alkalmazhatók. Tehát ennyivel több katonája van a Magyar
Honvédségnek, tisztelt elnök asszony. Mert egy évvel ezelőtt, ha az őrző-védő kft.-k
embereinek azt mondtuk volna, hogy fiúk, jön a víz, megáradt a Sajó meg a Hernád, akkor
megvonták volna a vállukat, és azt mondták volna, hogy na és, mi közünk hozzá. Most ezeket
a securityket elküldtük, az embereik egy részét meg mellé még másokat alkalmaztuk,
kiképeztük őket, és ezek az emberek, ha azt mondjuk, hogy emberek, jön a víz, most már
annyit mondanak, hogy parancs, értettem, és mennek a védekezésbe. Mi ebben az ál, tisztelt
elnök asszony?

Én nem hallottam arról, egészen őszintén, mert nem dolgom, hogy tegnap nyert volna
egy konzorcium tagjaként az EI Zrt. pályázatot. Biztos az én hibám, de minden gazdasági
eseményt nem tudok követni.

Hogy elég-e a létszáma az EI Zrt.-nek a feladataihoz? Ha van feladat, különösen, ha
külső feladat van, amely finanszírozva van, tehát ami fizetős munka, és nem olyasmi, mint
amit az EI Zrt. nagyon gyakran kapott a Honvédelmi Minisztériumtól, aminek következtében
20 milliárd forintos hitelállományt görget maga előtt, mert a korábbi években a HM rendelt
tőle munkákat, csak éppen nem fizette ki, és ez a 20 milliárdos hitel agyonnyomja ezt a céget
egyébként - de ezt ön ugyanolyan jól tudja, mint én…

ELNÖK: Nem tudom.

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: … - ha viszont van külső megrendelés,
bárakárkivel közösen konzorciumban nyerték el - felteszem, hogy a cég vezetői nem
veszteséges üzletre szóló ajánlatot tettek ennek a külső megbízónak -, akkor nyilván a
felmerülő bérköltségekre is megvan a vállalkozói díjban a fedezet. Ebből pedig az következik,
ha kevesen vannak, vesznek még föl embereket, mert fizetve van a dolog.

A tisztképzés biztonsági helyzetével kapcsolatban meg az egész egyetem helyzete,
hogy nem a HM alá fog tartozni: de igen. Az Országgyűlés, tájékoztatom önt, törvényt
fogadott el még áprilisban a nemzeti közszolgálati egyetem felállításáról. A törvény világosan
meghatározza azt, hogy ez egy speciális jogállású egyetem lesz - Mile képviselő úr aktívan
részt vett ebben a vitában, ő is meg tudja erősíteni -, három fenntartója lesz, a honvédelmi
miniszter, a belügyminiszter, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttesen
alkotják azt a fenntartói testületet, amely, hogy úgy mondjam, az alapítói, a fenntartói jogokat
gyakorolja, együttesen, testületként. Mindegyik miniszter delegál egy személyes megbízottat
abba a folyamatosan működő grémiumba, amely az egyetem előkészítését végzi.

Az egyetem egyébként távlatilag saját kampusszal a VIII. kerületben fog rendelkezni
távlatilag, amikor majd a múzeum elhelyezését sikerül megoldani, és ez a kampusz - már ki is
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derült - a Ludovika és a hozzá tartozó Orczy-kert lesz, amely egyrészt szimbolikusan egy
rendkívül fontos helyszín, sokat mond az, hogy jövőben nemcsak a katonatisztek lesznek
ludovikások, de a rendőrök meg a köztisztviselők meg a diplomaták is. Bár hatná át a
Ludovika Akadémia szelleme az egész magyar közszolgálatot! Bár lenne jellemező az a
színvonal és az a jellemkép, ami a ludovikásokra olyannyira jellemző volt, minden magyar
közszolgára! Ugyanakkor az Orczy-kert a maga 28 hektárjával csodálatos lehetőségeket
biztosít sporttelep, lakások, egyéb objektumok létesítésére. Én a magam részéről nagy
reményekkel vagyok.

A jelenlegi objektum még az eddigieknél is szigorúbban honvédségi terület lesz. Tehát
az egyetem jelenlegi területe, ha úgy tetszik, laktanya, amely a Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóaljának a laktanyája. Tehát a biztonsági kérdések sokkal megnyugtatóbban lesznek
rendezve, mint ahogy most vannak, hiszen ma rengeteg civil hallgató van ott, jönnek-mennek,
korábban talán a honvédtisztjelöltek sem éltek olyan szigorúan katonás életet, mint most a
Ludovika Zászlóalj katonáiként. Úgyhogy ezért tekertem a fejemet, mert nem értettem a
problémát. De úgy látszik, el kell mondani, hogy a Hungária körúti objektum teljes egészében
zárt lesz, teljes egészében a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában marad, és a Ludovika
Zászlóalj laktanyájaként a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen irányítása alatt áll. Tehát
integrálódunk abban, ami hasznos, és elkülönülünk mindabban, amiben szükséges.
Nyilvánvaló, hogy a diplomataképzősöket nem kell összekeverni a tisztjelöltekkel.

Katonai nemzetbiztonsági szolgálatok miért nem szerepelnek a honvédelmi
törvényben? Azért nem, tisztelt elnök asszony, mert az új alaptörvény és a hozzá kapcsolódó
kormányzati és parlamenti szándék egy új jogalkotási logikát követ. (Mirkóczki Ádám távozik
az ülésről.) Ez pedig az a logika, hogy a jogrendszernek úgy kell kinézni, mint egy sok
fogaskerékből álló, jól működő gépezetnek, és minden fogaskeréknek csak annyit fogat
szabad tartalmaznia, amit feltétlenül szükséges, hogy hibátlanul meg tudja hajtani a következő

fogaskereket. Ez azt jelenti, hogy amit szabályoz az alaptörvény, azt nem kell beleírni - még
egyszer megismételni szájbarágósan - a honvédelmi törvénybe. Amit a honvédelmi törvény
tartalmaz, azt nem kell megismételni a feles törvényben, amit a feles törvény tartalmaz, azt
nem kell a kormányrendeletben, és így tovább, miniszteri rendelet, utasítás stb., hogy végre
egy átlátható, kezelhető joganyag keletkezzen ebben az országban. És ebből következik az is,
hogy amit a nemzetbiztonsági törvény tartalmaz, azt nem kell beleírni a honvédelmi
törvénybe.

Kérdése, hogy tervezek-e bármiféle változtatást a katonai szolgálatok területén.
Ugyanazt tudom mondani, mint egy évvel ezelőtt: nem tervezek semmiféle változtatást,
semmilyen összevonási, integrációs tervem nincsen, és ilyen kormányzati elképzelésről sem
tudok. Ön ugyan ezt többször említette, de gondolom, ez azon zuhanyzói szakmai
beszélgetések tárgykörébe tartozik, amit évtizedek óta hallgatunk, mert a titkosszolgálatok
átszervezése az örökké ott, a zuhanyzók szintjén napirenden van.

Hány volt vezérkari főnök adott tanácsokat az elmúlt egy esztendőben? Két volt
vezérkari főnök, Deák János vezérezredes és Lőrincz Kálmán vezérezredes urak voltak a
segítségemre. Ez a helyzet éppen megszűnőben és lejáróban van, mert azt a feladatot, amire
felkértem őket, elvégezték becsülettel, és hálás szívvel köszönöm meg nekik itt is a
közreműködésüket.

Hogy ki felel morálisan azért, ami a HM-ben a visszaélések kapcsán történt? Azt
hiszem, pontosan így fogalmazott a képviselő asszony, és azt szegezte nekem, hogy vajon az
általam eltávolított tábornokok felelnek-e. Hát, az attól függ, de hogy a politikai vezetés, a
volt miniszter meg a volt politikai államtitkár felel morálisan meg politikailag, abban, azt
hiszem, hogy egyetérthetünk.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, képviselőtársaimat, hogy ki kíván még szólni.
(Jelzésre:) Tóth képviselő úr!

Vélemények

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Nem kérdést
szeretnék feltenni. Lehet véleményt mondani? (Lezsák Sándor távozik az ülésről.)

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Miniszter úr! Miniszteri éves meghallgatáson vagyunk, és úgy gondolom, hogy az eltelt
időszak értékelését hallhattuk öntől. Nincs abban semmi kivetnivaló és feltűnő talán, hogy az
elnök asszony az első mondatában kinyilvánította, hogy nem túl lelkes támogatója az ön
tevékenységének; mi meg mint kormánypárti képviselők esetleg éppen egészen más
véleményen vagyunk. Ellentétben vele, megmondom őszintén, a magam részéről - és csak a
magam nevében beszélek - őszinte tisztelettel adózok annak a munkát, amit elvégeztek önök a
minisztériumban, és nemcsak tisztelője, hanem támogatója is vagyok a további teendőknek.
Gratulálok az ön által végzett munkához és a vezető munkatársai tevékenységéhez egyaránt.

Úgy gondolom, hogy ez az időszak az az időszak volt, amikor azt láttam a
minisztérium vezetésében, hogy meg tudta különböztetni a lényegest a lényegtelentől.
Kétségkívül egészen biztos vagyok benne, hogy az előző időszakban is színvonalas szakmai
munka folyt a minisztériumban és a Magyar Honvédségnél, de beárnyékolták bizonyos ügyek,
a korrupció, a pazarlás, ezen keresztül a tekintélyvesztés. Talán ha kritikusabban akarok
fogalmazni, akkor azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy az állami pénzek magánzsebbe való
szivattyúzását tapasztalhattuk. Úgy érzem, hogy akkor a kommunikáció és a végzett munka
nem volt összhangban, és ha nagyon kicsit élesebben és sarkosabban akarok fogalmazni,
akkor azt is mondhatnám, hogy bort ittak és vizet prédikáltak.

Miniszter Úr! Az elmúlt egy évben azt láttam, a beszámoló alapján is ezt hallhattuk,
hogy ön megszűntette a pazarlást vagy legalábbis jó úton járunk ennek a tevékenységnek a
megoldásában; megakadályozta a bűncselekmények tovább folytatását; visszaállította a HM
tekintélyét; kizárta a testületből a korrumpálódott vezetőket, lecserélte azokat, ugyanakkor
megítélésem szerint megvédte a tisztességesen dolgozókat, ami óriási erény. Nekem már a
miniszteri meghallgatáson is tetszett az, hogy egyértelműen megfogalmazta a miniszter úr a
célokat, és hogy ehhez alakította ki azt a szervezetet és azt a parancsnoki állományt, amellyel
ezek a célok megvalósíthatók.

Alig győztem jegyezni, pedig ön csak szinte franciabekezdésekben sorolta fel, hogy
milyen eredményei vannak a minisztériumnak, illetve a honvédelmi vezetésnek, én ezeket
megismételni nem akarom. Igen, év közben megismertük a szolgálatoknál folyó fegyelmezett,
színvonalas munkát, ezt mind a Katonai Biztonsági Hivatal, mind pedig a Katonai Felderítő
Hivatal esetében bátran állíthatom, tényleg színvonalas tevékenységről tettek
tanúbizonyságot, és ezt tapasztalhattuk meg. Nagyon örülök a magam részéről, hogy a
miniszter úr nem feledkezett meg arról se, hogy betekintést adjon nekünk, hogy milyen
jövőbeni tervei vannak a minisztériumnak, és nem is tudok mást mondani - ezzel zárom is
mondandómat -, mint hogy sok sikert kívánok ezek megvalósításához.

Köszönöm szépen. (Dr. Hende Csaba: Köszönöm szépen.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr!
Köszönöm szépen a válaszait. Itt az értékelésnél én könnyebb helyzetben vagyok,
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mindenesetre óvakodnék a végletes minősítésektől, akár dicsérő, akár elmarasztaló jelleggel,
már csak annak okán is, mert elég rövid idő telt még el ahhoz, hogy ilyen kategorikus
kijelentéseket tegyen az ember.

Lenne egypár reflexióm azzal kapcsolatban, amit elmondott, már csak a tárgyszerűség
kedvéért is. Az életpályamodell kapcsán pontosan én is így gondolom, ahogy ön, a
kiszámíthatóság meghatározó eleme, hogy egyáltalán vonzó legyen egy életpálya, és még azt
is helyesnek tartom, hogy nyitva hagy felületeket, tehát esetlegesen a pályaelhagyók számára
a képzés minősége és tartalma miatt lehetőség nyílik arra, hogy ne sorompót emelgessen,
hanem legyen belőle jegyző akár, ön így nyilatkozta ezt annak idején.

Csak ahogy a válaszából is kitetszett, mintha kicsit túldimenzionált lenne ez a része.
Tehát ott azért valami problémát látok, ha egy életpályamodell felrajzolásakor a kimeneti
lehetőséget exponálom, és nem azok a garanciális elemek a meghatározók, amelyek a pályán
való maradást teszik igazán vonzóvá; akkor ott az egy kicsikét aránytalanságnak tűnik. Ilyen
szempontból számomra aggályos, hogy épültek már ki életpályák, épültek életpályák
Magyarországon kedvezményekre, lehetőségekre, egész életutak épültek így ki, és akkor így
visszamenőleges hatállyal most precedenst teremtettek arra nézve is, hogy nem biztos, hogy
lehet az ilyen életpályamodellekben, az ilyen életpályákban bízni, mert egyszer csak valaki
úgy gondolja, hogy ezeket vissza is lehet vonni. Ilyen szempontból nem látom szerencsésnek
a mostani helyzetet, mármint a bizalom szempontjából, hogy lesz-e megfelelő bizalom az
életpálya iránt.

Még egy megjegyzésem van, és aztán utána természetesen elhallgatok. Említette az
egykulcsos adó kapcsán, hogy nem volt panasz, a kompenzáció olyannyira jól sikerült, hogy
nem volt panasz ezzel kapcsolatban. És az egykulcsos adó bevezetése óta véletlenül a
különböző hitelkérelmek, a különböző segélyekért folyamodók száma nem növekedett az
állományon belül? Mert lehet, hogy a kompenzálás megtörtént, de ha ilyen jelenség
érzékelhető, akkor ez azt jelzi - lehet, hogy panasz nem volt -, hogy esetleg feszültségek
vannak, és akkor az letagadhatatlan.

Köszönöm. (Dr. Hende Csaba jelentkezik.)

További miniszteri válaszok

ELNÖK: Miniszter úr, fogok önnek még szót adni. (Dr. Hende Csaba: Most!)
Parancsoljon akkor!

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Elnézést kérek, nagy hiba történt! Az ön
kérdéseinek egy részét tartalmazó lapot becsúsztattam valahogy az aljára, és nem válaszoltam
első körben a kérdéseire. Ne haragudjon rám!

ELNÖK: Már nem zavar, miniszter úr!

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Engedje meg, hogy pótoljam, és akkor,
ha van még észrevétel, erre is lehet válaszolni. Elnök asszony, igazán vigasztalhatatlan
vagyok!

ELNÖK: Jaj, ne tegye!

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: De annyira bánt!
Hatalmas összegeket sikerült megtakarítani, tetszett kérdezni. Valóban így van. A

megtakarításoknak különböző fajtái vannak. Azon 1,5 milliárd forint, egészen pontosan 1
milliárd 470 millió forint anyagi előny, amely a tárcára az új őrzésvédelmi rendszerből
áramlik, nem cash, nincs ennyivel több pénzünk. Arról van szó, hogy most két különböző
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képességet és két különböző feladatot egy költséggel tudunk elvégezni. Tehát ha lenne kétezer
önkéntes védelmi tartalékosunk, akiket ki kéne képezni, fel kéne szerelni, fel kéne esketni, és
fizetni kéne nekik azt a rendelkezésre állási illetményt, amit egyébként a tartalékos
katonáknak fizetni tervezünk, az kerülne iksz összegbe. Ezzel a kétezer tartalékos katonával
rendelkezünk, tehát ugyanazokat a képességeket megkapjuk, mintha ők egyébként nem
foglalkoznának másik minőségükben a laktanyák őrzésvédelmével is. Ugye világos, ott
megvan ez a kétezer tartalékos. És ha a másik oldalon megnézzük azt a pénzt, amit a korábbi
rendszerben a tárca a civil őrző-védő szolgálatok számára a laktanyák őrzés-védelméért
kifizetett, ha ezt a két összeget összeadjuk, és ha megnézzük, hogy mennyi a mostani rendszer
valóságos költsége, akkor kapjuk meg az 1 milliárd 470 millió forint előnyt, ennyivel
kevesebbe van nekünk most ez a történet. De ez a pénz nem áll rendelkezésre, nem költhető

el, tetszik érteni?
Az összes többi megtakarítást, amely részben a villanyáramban, részben a gázban,

részben sok minden másban jelentkezik, azt természetesen a honvédség működtetésére
fordítjuk. Mint ahogy azokat a hasznokat is, ha szabad így fogalmaznom, azt a pénzt is, amit
például az EI Zrt. külső vállalkozásokban megkeres, mert az én meggyőződésem az, hogy
ennek a társaságnak az a feladata, hogy a honvédség működését segítse. Ha emellett marad
szabad kapacitása, amit a piacon értékesít akár őrzés-védelem, akár más tevékenység
formájában, az ebből realizálódó bevételt is célszerű és üdvös a honvédségre költenie. Tehát
nem vállalatbirodalmat kell építeni, hanem minden eszközzel a honvédség alaprendeltetését
kell segíteni.

A szolgálatokat hogyan érinti a zárolás? Átlagos mértékben érinti. Pontos számot
biztosan tudna mondani nekem a tábornok úr. Ugye, 10,3 százalékos volt a tárcát sújtó zárolás
összege, nem gondolnám, hogy ettől lényegileg eltért volna a szolgálatokat… (Sulyok János:
Működési költségben.) Működési költségben. Körülbelül így osztottuk le a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatokra is a zárolást.

Illetményemelés lesz-e a közeljövőben? Én optimista ember vagyok, reménykedem
benne, hogy az új életpályamodell bevezetésével 2012. január 1-jével mód lesz egy érdemi
emelésre. Azt szeretném elmondani a bizottságnak, hogy a következő havi illetménnyel
viszont egy 20 ezer forintos összegű élelmiszer-utalványt tudunk biztosítani a katonaállomány
számára. Szerény összeg, de jelzi a tárca vezetésének jó szándékát és a szociális
érzékenységét.

Hol tart a kiemelt inkurrencia, benne a MiG-29-esek értékesítése? Kétkörös
pályázattal kerülnek értékesítésre ezek az eszközök. Úgy tudom, hogy ez első pályázat már
kiírásra került, de eredményhirdetés még nem történt.

Mi van a nem kiemelt inkurrencia értékesítésével? Ami ebből értékesíthető volt, az
nagyrészt el is kelt az elmúlt időszakban, ami maradt - most ingatlanokról nem beszélek, mert
arról már szóltam -, az nagyrészt mérgező, veszélyes, külön költséggel megsemmisíthető,
tehát olyan inkurrens eszköz, amiből az öröm kicsi, de a teher nagy.

És akkor már válaszolnék Mile Lajos képviselő úrnak is. Én exponáltam túl a kimeneti
részt, ez az én hibám, és nem az életpályamodellé, az életpályamodell nagyon
kiegyensúlyozott, és meg kell mondanom, hogy mi március 15-re elkészítettük, úgy, ahogy
ígértük. A tél folyamán, a kora tavasszal egyeztettük a csapatokkal, az Összhaderőnemi
Parancsnoksággal, és azt kell mondanom, hogy a katonaállomány nagyon nagy
elégedettséggel fogadta ezt az életpályamodell. Ez nem farnehéz, tehát nem arról szól, hogy
mi lesz a katonával, ha majd kikerül a szolgálatból, csak valószínűleg az elmúlt hetek
történései, a nyugdíj körüli viták, illetve az egyetem témája, ami itt hangsúlyosan felmerült,
befolyásolt abban, hogy egy kicsit egyensúlytalanul adtam elő ezt a témát.

A hitelkérelmekről nem tudnék, mert hozzám hitelért nem folyamodnak. Segélyért
sem folyamodnak hozzám, de most kapom a tábornok úrtól a jelzést, hogy a segélykérelmek
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száma 2010-ről 2011-re nem emelkedett. Tehát nincs ilyen fajta növekedés. Ugyanakkor a
segélykeretet megemeltük, és eddig még minden rászorulónak, aki segítségért fordult, tudtunk
anyagi segítséget adni. Ez egy nagyon megnyugtató kép, én nem vagyok ennyire nyugodt, a
magam tapasztalatát egy más aspektusból hadd mondjam el, mert ez érinti ennek a
bizottságnak a kompetenciáját. A katonáink között sajnos akadnak, akik olyan mértékben
adósodnak el, ami már biztonsági kockázatot jelent. Ez a különféle biztonsági átvilágítások
kapcsán jön elő, és ilyen esetben ezt biztonsági kockázatként, kizáró okként kell hogy
értelmezzük, vérző szívvel. Tehát olyan beosztást nem tölthet be katona, akinek a feje fölött
összecsaptak a hullámok, és aki ezért aztán vélhetően pénzzel könnyen befolyásolható, mert
hiszen a fuldoklónak egy szalmaszál is sokat jelent.

Annyit még elmondanék, hogy az ilyen katonáinkat nem távolítjuk el a testülettől,
hanem eddig minden esetben kerestünk nekik olyan beosztást, ahol nem kell C típusú
átvilágításon keresztülmenniük, és próbálunk segíteni nekik. De ismerjük ezeket a
történeteket a civil világból is: vegyél fel hitelt a nyaralásra, alig kétszáz százalékos kamat
van stb. Tehát ez sajnos előfordul, és az elmúlt hónapokban több ilyen szomorú esettel
találkoztam.

Köszönöm szépen.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat… (Nem érkezik jelzés.) Ha
nincsen, akkor miniszter úrnak el szeretném mondani, ne gondolja, hogy ez személyes, nem
róla szól, ez egyáltalán nem róla szól. Szinte mindenki, aki itt szólt, és a parlamentben az a
maroknyi csapat, amely a honvédelem ügyével foglalkozik, elkötelezett a honvédelem ügye
iránt. Úgy gondolom, hogy mióta miniszter, ön is az nyilvánvalóan. Ezt senki nem
kérdőjelezte meg. De azt azért gondolom, hogy az politikailag mindig elfogadható, bár nem
mindig tisztességes, hogy a politikustársakra mondanak bizonyos dolgokat akár nyílt, akár
zárt ülésen, ezzel nekem nincs problémám, de azt nem tartom elfogadhatónak, és azt
gondolom, talán azok a katonák sem, akik ma is a Magyar Honvédségben szolgálnak, meg
szolgáltak öt meg tíz, tizenöt évvel ezelőtt is, hogy itt egy kalap alá vegyenek bizonyos
embereket. A volt vezérkari főnök, a Katonai Biztonsági Hivatal volt főigazgatója, helyettese
és a Katonai Felderítő Hivatal volt igazgatója nem azok a személyek, akiket ki kell szorítani a
Magyar Honvédségből. Ezek az emberek tisztességgel végezték a munkájukat, kiváló
katonák, kollégái azoknak, akik most önt segítik.

Azt gondolom, minden miniszternek megvan a joga, hogy kiválassza a munkatársait,
és ez rendjén van, de azt gondolom, arra még egy miniszterség sem ad felhatalmazást - és ma
talán korrigálta ezt -, hogy ezeket az embereket megbélyegezzék. Ön azt mondta a mai
attaséértekezleten, amiről itt beszámolt, hogy nem megbélyegezni akarták az előző vezetés
beosztottjait. Ön rólam tényleg azt mond, amit akar, de nagyon szépen kérem, hogy ezeket az
embereket meg azokat, akik az elmúlt egy évben ilyen vagy olyan oknál fogva el kellett hogy
menjenek a honvédelmi tárcától, ne bántsák, mert azok tisztességgel, nagyon sokan közülük
tisztességgel elvégezték a munkájukat.

És azokkal mi együtt dolgoztunk. És azt gondolom, ön pedig együtt dolgozik azokkal,
akik itt voltak a Magyar Honvédségnél tíz, tizenöt éve. Nem lehet mindig mindenhol új
katonákat, új tábornokokat leakasztani. Az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka az ön
vezérkari főnöke. Ilyen nagyon egyszerű ez, mert ez így működik. Mert aki katona, amikor
leteszi azt az esküt, egy egész életre teszi le azt az esküt, és neki teljesen mindegy, hogy
éppen ki a honvédelmi miniszter vagy ki a honvédelmi államtitkár, az esküjében
megfogalmazott mondatait, miszerint, ha kell, az élete árán is megvédi ezt a hazát, meg fogja
tartani. És azt gondolom, éppen ezért nem szabad érdemtelenül bántani azokat, akik
tisztességgel végezték a munkájukat.
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Nem értünk egyet sok mindenben, nyilvánvalóan a honvédelmi törvény módosításakor
kiderült, hogy vannak olyan kérdések, amiben nem fogunk egyetérteni, mert úgy gondolom,
hogy az ön által megemlített akár koronaőri feladat, akár közmunkaprogram nem javítja a
Magyar Honvédség képességeit, nem tesz hozzá a Magyar Honvédség meglévő
képességeihez, miközben költséget jelent. De ez nem azt jelenti, hogy azokat a katonákat,
akik ezt a munkát végzik, mi ne tisztelnénk. A parlamentben is megvitattuk, ön ott is
elmondta, hogy mennyire büszke ezekre a katonákra. Mi is, megjegyzem, szerintem minden
magyar katona, aki egyenruhában van, jól néz ki, de nem ezért tartjuk a magyar katonákat.
Ahogy ön mondta, nem ezért költünk sokat az adófizetők pénzéből.

Azt is szeretném önnek mondani, hogy most említette, hogy a befogadó nemzeti
támogatást az önkéntes tartalékosok fogják végezni. Ennek nagyon örülök, mert akkor ezek
szerint bekerül a honvédelmi törvénybe mint alapfeladat a befogadó nemzeti támogatás.

Azt gondolom, abban mind a ketten és mindenki egyetért ebben a bizottságban, hogy
azok a katonák, akiknek akár misszióban, akár itthon végezniük kellett a dolgukat, elvégezték
a dolgukat, és ön is elmondta például Kolontáron, például Devecseren, például az árvíznél és
azóta nagyon sokszor, hogy azok a katonák jól végzik a dolgukat. Megköszönjük nekik,
önnek meg azt, hogy itt volt. Köszönjük szépen, miniszter úr. (Dr. Hende Csaba: Köszönöm.)

Köszönjük szépen, ezt a napirendi pontot lezárjuk.

Egyebek

Képviselőtársaim, az egyebek napirendi pont következik. A következőt szeretném
elmondani: július 18. és augusztus 22. között a közigazgatási szünethez kapcsolódóan a
bizottság titkárságán is szünetet tartunk, ez időszakban ügyeleti rendszer lesz, így mindenki e-
mailben tud bennünket elérni.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az együttműködést. Köszönjük szépen,
képviselő urak, tábornok urak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 31 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke
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