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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 6 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat, a főigazgató urat, kedves vendégeinket, 
képviselőtársaimat. Megkezdenénk a mai bizottsági ülést.  

Elsőként a helyettesítések rendjét ismertetném a jegyzőkönyv kedvéért: Gulyás 
Gergely alelnök urat Németh képviselő úr helyettesíti, Csenger képviselő urat Móring 
képviselő úr, Kocsis képviselő urat Tóth képviselő úr és Harangozó képviselő urat jómagam. 
A bizottság határozatképes. 

Kérdezem tisztelettel, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatosan van-e valamelyik 
képviselőtársamnak más javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, így kérem szépen, 
hogy a helyettesítésekre figyelemmel szavazzunk a mai napirendről. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez egyhangú volt, nem szavazott senki ellene, nem is volt tartózkodás. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása 

Mai 1. napirendünk a miniszter úr meghallgatása. Kérem tisztelettel a miniszter urat, 
öné a szó, utána ha a főigazgató úr kívánja kiegészíteni, majd észrevételekre, kérdésekre lesz 
lehetőség.  

Dr. Hende Csaba tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A feladatom az, hogy a Honvédelmi Minisztérium 2011. évi 
tevékenységéről számoljak be, nyilván különös tekintettel a katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatok tevékenységét érintően. 

Szeretném jelezni, hogy idén tavasszal az altábornagy úr az én jelenlétemben - mint a 
jogutódszervezet főigazgatója - már beszámolt mind a KBH, mind a KFH tevékenységéről, és 
nem kívánnám megismételni mindazt, ami akkor ott elhangzott. A vitában magam is részt 
vettem, és teljes mértékben támogattam és támogatom az altábornagy úr által előadottakat.  

Ugyanakkor néhány héttel ezelőtt jómagam a honvédelmi bizottság előtt számoltam be 
nagy terjedelemben a Honvédelmi Minisztérium tavalyi tevékenységéről, amely vitában a 
kettős tagságnak köszönhetően a jelen bizottság is részben jelen volt és részt vett. Erre 
figyelemmel és az időtakarékosság okából én visszautalnék az ott elmondottakra, és a 
nyilvános jegyzőkönyv - mert teljes egészében nyilvános volt az ülés - tartalmára, amely 
megismerhető, és kizárólag a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok integrációjának a 
kérdéséről szólnék röviden, mert úgy gondolom, hogy ez az a különös figyelmet érdemlő és 
érdeklődést kiváltó történése az elmúlt évnek, ami az Országgyűlés Nemzetbiztonsági 
bizottságának a kitüntetett figyelmére tarthat számot. 

Az integráció előkészítése nagyon rövid, de alapos és körültekintő előkészítő munkát 
követően a módosított nemzetbiztonsági törvény és a 128/2011. HM-utasítás értelmében és 
alapján a tavalyi év utolsó negyedévében kezdődött meg. Az integrációs feladatok 
végrehajtása nem akadályozhatta és nem is akadályozta a katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatok alaprendeltetésből adódó feladatait, és nem befolyásolhatta és nem is befolyásolta 
a műveleti hatékonyság fenntartását.  

A szolgálat létrehozása két ütemben történt: először 2011. december 1-jei hatállyal 
végbement mind a Katonai Felderítő Hivatal, mind pedig Katonai Biztonság Hivatal 
létszámának és szervezetének az áttekintése; a második ütemben pedig 2012. január 1-jével 
megalakult a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az egységes katonai nemzetbiztonsági 
szerv. A harmadik ütemnek is tekinthetnénk, de valójában csak az utózönge kategóriájába 
lehet sorolni, hogy április 30-ával zárult le az úgynevezett szervezési időszak, amikorra 
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minden egyes szálat elvarrtunk, és minden egyes nyitott kérdést le is zártunk. Hangsúlyozom, 
hogy a jogelőd szolgálatok jogállásához képest sem az irányításban, sem a parlamenti 
ellenőrzésben semmiféle változás nem következett be.  

Az integráció fő céljairól röviden. Mint mondtam, a műveleti tevékenységnek nem 
volt szabad sérülnie, sőt a hatékonyságnak növekednie kellett, és célul tűztük ki, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar hírigényét még a korábbinál is kielégítőbb 
módon elégítse ki az új szervezet. A két területet úgy kellett integrálni, hogy feladataik és 
tevékenységük egészítsék ki egymást, szüntessük meg a párhuzamosságokat a munkában, a 
felelősségben, a szervezetben és az anyagi ráfordításokban is, és mindezeknek megfelelően az 
új Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat váljon a Magyar Honvédség és a Honvédelmi 
Minisztérium törvényes működésének nemzetbiztonsági támogatását hatékonyan végrehajtó 
szervezetté.  

Az elvégzett munkáról és az eredményekről röviden. Áttekintettük a KNBSZ 
tevékenységét befolyásoló teljes jogszabályi környezetet, javaslat keletkezet a KNBSZ 
részéről a vonatkozó normák módosítására, kidolgozásra kerültek a szükséges műveleti 
utasítások és belső szabályozók, tehát a szabályozómunka teljeskörűen, kifogástalanul 
határidőre elkészült.  

A KNBSZ felülvizsgálta az együttműködés kereteit és a tartalmát a társ 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a Honvéd Vezérkarral, az Országos Rendőr-
főkapitánysággal, a Terrorelhárítási Központtal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal és még számos más együttműködő szervezettel. 
Az elvégzett munka eredményeképpen a vezetői szintek és a vezetők száma jelentősen 
csökkent. 

A művelettámogató és -kiszolgáló területek létszámát optimalizáltuk, magyarul 
csökkentettük, ugyanakkor a műveleti szervezetek állományának a létszáma nem változott. 
Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a konkrét szakmai munkát végző szakemberek 
körében semmifajta leépítés, létszámcsökkenés nem ment végbe. Megőriztük tehát az értékes 
szakmai kultúrát, jól felkészült szakembergárdát, amely jelenleg 603 műveleti és 222 
művelettámogató munkakört jelent. 

2013-tól a létszámcsökkentés éves szinten több százmillió forintos megtakarítást 
jelent. Az attasétestület átszervezése, valamint az eljövendő elhelyezési változások 
következtében az elhelyezés és élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások díjai is jelentősen 
csökkennek, és mindez igen tetemes megtakarításhoz fog vezetni. 

Megemlítem, hogy a jogelődökhöz képest egy új, korábban nem létező feladattal is 
bővült a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tevékenységi köre, ugyanis a módosított 
nemzetbiztonsági törvényben megfogalmazták a törvényhozók a modern kor kihívásainak 
megfelelő kibervédelmi - angol szóval cyber defence - képesség megteremtését. 

Örömmel kell megállapítani az eltelt néhány hónap tapasztalatai alapján, hogy a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat megőrizte a jogelőd hivatalok jó nemzetközi hírnevét és 
kapcsolatrendszerét. Valamennyi külföldi partnerünk, így többek között a V4 országcsoport 
tagjai, partnerszervei is elismerően nyilatkoztak a szakmában valóban egyedülállóan rövid idő 
alatt végrehajtott integrációról, és jelezték szándékukat a tapasztalatok átvételét illetően.  

A parlamenti vitában felsoroltam annak idején azokat az országokat, amelyeknél 
integrált formában működik a két katonai szolgálat, a hírszerzés és az elhárítás; ezek 
többségben vannak azokhoz az országokhoz képest, ahol külön szervezetként dolgozik, 
miként ez volt nálunk is.  

Szeretném jelezni, hogy a magyar integráció, a KNBSZ létrehozása a közvetlen 
környezetünkben is nagy érdeklődést váltott ki, és a Szlovák Köztársaság kvázi félhivatalosan 
jelezte azt, hogy ugyanezt a típusú integrációt végre kívánják hajtani, mégpedig a magyar 
tapasztalatok tanulmányozása alapján és azok átvételével. 
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Nagyon röviden a feladatokról. Szükséges, hogy az új katonai nemzetbiztonsági 
szolgálat egységes elhelyezéséről egy központi épületben gondoskodjunk, amely költözés 
tovább csökkentheti az infrastrukturális költségeinket. Természetesen a felszabaduló épületek 
értékesítésre kerülnek. Mint az ismert önök előtt, a Honvédelmi Minisztérium Magyarország 
egyik legnagyobb ingatlankezelő szervezete, mintegy háromezer önálló helyrajzi számú 
ingatlan van a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében. Ez még a rendszerváltozás 
előtti tömeghadsereg öröksége tulajdonképpen. Felgyorsítottuk ennek a honvédelmi 
szempontból felesleges hagyatéknak a felszámolását, és a kormány, illetve a parlament volt 
olyan kedves és biztosította számunkra az így keletkező bevételek felhasználását a 
honvédelmi tárcán belül a haderőfejlesztésre, illetve fenntartására.  

Szeretném jelezni, hogy az ingatlanok hasznosítása, átadása többféle módon történik. 
Több száz mezőgazdaságilag hasznosítható ingatlant adtunk, illetve adunk át a Nemzeti 
Földalap kezelésébe, amely a helyben lakó gazdák számára pályáztatás útján nyilván 
bérbeadásba kerül, és így visszaadjuk ezeket a területeket - volt lőterek, gyakorlóterek, 
egyebek - a nemzetgazdaság hasznosításába és vérkeringésébe. Nagy számú ingatlant adunk 
át társ állami szervezeteknek, lakásokat a rendőrségnek. Tehát ami nekünk felesleges, az 
nekik adott esetben szükséges. Rengeteg ingatlant adtunk és adunk át önkormányzatoknak 
ingyenesen. És néhány tucat ingatlant - legfeljebb százas nagyságrendről van szó - nyilvános 
árverések útján, elektronikus licitre bocsátva, tehát a lehető legtisztább, legátláthatóbb 
körülmények között értékesíteni kívánjuk. 

A feladatok legfontosabbika talán az, hogy a műveleti hatékonyságot fenntartva 
gyorsítanunk kell az információ áramlását mind a szervezeten belül, mind pedig a 
döntéshozók irányába. Az információk egységes értékelésével egy több oldalról megközelített 
és ugyanakkor megerősített információkon alapuló jelentés kerülhet a döntéshozók asztalára. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szívesen válaszolunk a kérdéseikre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főigazgató úr, kíván-e esetleg valamit hozzátenni? 
 
KOVÁCS JÓZSEF, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója: Köszönöm 

szépen, elnök úr, nem. 

Kérdések, észrevételek; válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
kérdés, észrevétel, javaslat. (Jelzésre:) Parancsoljon, Mile képviselő úr jelentkezett elsőként. 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Főigazgató Úr! Kedves Képviselőtársaim! Három rövid kérdésem lenne mindössze. 
Köszönjük szépen a beszámolót és a háttéranyagot is.  

Említette itt a miniszter úr a beszámoló kapcsán, hogy kidolgozták az együttműködés 
különböző formáit a különböző szervezetekkel, intézményekkel. Én most konkrétan a TEK-
kel való együttműködésre lennék kíváncsi, egészen pontosan arra, hogy a TEK munkáját a 
katonai felderítés segíti-e és milyen mértékben, milyen intézményes vagy milyen jogi 
keretekbe foglalt formái vannak ennek.  

A másik. Többször ön is szóba hozta, de itt a bizottság előtt is többször beszéltünk az 
új nemzetbiztonsági törvényről. Ennek itt változott a határideje, vagy legalábbis többféle hírt 
hallottunk arról, hogy mikor várható, hogy a Ház elé kerül, és milyen stádiumban van ennek 
az előkészítése. Szeretném megkérdezni, hogy a tárca részt vesz-e ennek a törvénynek az 
előkészítésében, és hogy az ön megítélése szerint mikor várható, hogy a parlament tárgyalni 
tudja az új nemzetbiztonsági törvényt. 
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Az utolsó kérdésem Afganisztánra vonatkozik. Azt hiszem, épp pár napja, hogy a 
parlament döntött arról, hogy meghosszabbítja annak a 12 katonának a jelenlétét, akik a 
helikopterkiképzésben mediátori és kiképzőfeladatokat látnak el. Egyetlen kérdésem lenne, 
ezt a plenárison is feltettem. Lehet látni, hogy változnak a körülmények, és készül maga a 
NATO is arra, hogy 2015-re lényegesen átalakítja a helyzetet, tehát ha úgy tetszik, mindenféle 
harcoló egységet ki akarnak vonni, de ezen belül az egyes tagállamoknál is érzékelhető, hogy 
úgynevezett exitstratégiákat dolgoznak ki. Készül-e ilyen a tárcánál? Hiszen itt ennek az 
ütemezése, a hangsúlyai meghatározóak lehetnek, hogy a magyar viszonyokhoz 
alkalmazkodva készüljön el ez az úgynevezett kivonulási stratégia vagy exitstratégia. Tehát 
hol tart ennek a kidolgozása? 

Ez a három kérdésem lett volna, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs, akkor a miniszter 

úrhoz nekem is lenne néhány kérdésem tisztelettel.  
Az egyik az, hogy hogyan összegezné a miniszter úr az összevonás tapasztalatait. Ha 

ki kéne emelni, a miniszter úr mondott több dolgot, de ha ki kéne emelni - lassan ugye most 
már fél év eltelt -, akkor mi a legnagyobb vívmánya az összevonásnak, és mi adott esetben a 
nehézség. Mondhatjuk-e, hogy befejeződött ez a folyamat vagy inkább adminisztratív módon, 
tehát szakmai értelemben is befejeződött az összevonás? 

Azt szeretném még kérdezni, hogy a hírszerző főtiszttel kapcsolatosan igaz-e az 
állítás, hogy sokan nyugállományba vonultak az elmúlt időszakban. Ennek mi lehet az oka? 

Azt kérdezném még tisztelettel, hogy a felderítés-hírszerzésnek és az elhárításnak a 
belső aránya most az összevonás kapcsán hogyan alakult, és mondhatjuk-e, hogy 
kiegyensúlyozott a viszonyrendszer vagy pedig valamelyik háttérbe szorult a másokhoz 
képest. Tehát ezzel kapcsolatban hogyan látjuk így az arányokat? 

Beszélt a miniszter úr a konkrét elhelyezésről az összevont szolgálattal kapcsolatosan. 
Ennek szakmai és költségvetési szempontjait még ha kiemelné a miniszter úr, hogy melyik 
mennyire alapozza meg az elhelyezés megváltoztatását. 

Tudhatunk-e valamit az utánpótlásképzésről, tehát az egyetemi katonai képzéssel 
kapcsolatosan mik a tervek, és különösen a nyelvismeretekkel, a szakmaspecifikus 
nyelvoktatással kapcsolatosan mik az elképzelések. 

Végezetül egy apró kérdés, nem személyeskedő, de mégis volt a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál egy ünnepélyes állománygyűlés, ahova a mi információnk 
szerint a volt főigazgatók nem lettek meghívva, már hogy a korábbi KBH-, KFH-főigazgatók. 
Van-e ennek, volt ennek valami üzenetértéke, vagy inkább adminisztratív oka volt, vagy 
egyszerűen csak nem gondoltak rá. Igaz-e ez az állítás? Ezt is csak kérdezem, lehetséges, 
hogy nem is igaz ez az állítás. Ezek lettek volna a tiszteletteljes kérdéseim, kéréseim.  

Van-e ezen kívül még a képviselőtársaimnak kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor a miniszter úré a szó. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon 

röviden válaszolni. A TEK-kel szoros, mély és törvényes együttműködési kapcsolata van a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak - egy nyílt ülésen, azt hiszem, ennyit mondhatok el, 
természetesen zárt ülés esetén részletekbe menő tájékoztatást tudunk adni. 

Az új nemzetbiztonsági törvény előkészítésének nem a honvédelmi tárca a fő felelőse, 
nem tudok most önnek konkrét választ adni arra - nyilván utána tudnék nézni -, hogy 
pontosan milyen stádiumban van. Mostanában én nem láttam olyan tervezetet, ami körözés 
alatt állna, és nem tudok határidőről sem beszámolni. 

Afganisztán kapcsán a múlt hónap végén a miniszterelnök úr vezetésével vettünk részt 
a NATO chicagói csúcstalálkozóján, amelyen az ENSZ-mandátum alapján - mivel nem egy 
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NATO-műveletről van szó - folyó ISAF-művelet résztvevői, köztük a 28 NATO-tagállam 
kivétel nélkül mindegyike és még 22 másik olyan ENSZ-tagállam, akik nem tagjai a NATO-
nak, kifejezték elkötelezettségüket a tekintetben, hogy „együtt mentünk be, együtt jövünk ki”. 
Világossá tettük, hogy a másfél évvel ezelőtt, Lisszabonban meghatározott céldátum, a 2014. 
december 31-ei kivonulási határidő változatlanul irányadó, eddig az időpontig a feltételek 
által vezéreltetve - tehát nem automatikusan és nem naptár által meghatározott menetrend 
szerint -, tartományról tartományra haladva fogja átadni az ISAF, vagyis a nemzetközi 
közösség a biztonságért viselt felelősséget a törvényesen megválasztott afgán kormánynak.  

Ennek feltétele volt és továbbra is feltétele az afgán nemzeti hadsereg és az afgán 
rendőrség kiképzése, felszerelése és fenntartása, amire most már döntően helyeznünk kell a 
hangsúlyt, ha erről beszélünk. Jelenleg már meghaladja a 300 ezer főt ez a katonai és rendőri 
létszám, amelynek működtetéséhez és kiképzéséhez már eddig is jelentős segítséget adtunk.  

Miután 2014 végével az úgymond harcoló nyugati erők elhagyják az országot, és 
valamennyi tartományban eddig az időpontig, tehát 2014. december 31-ig az afgán kormány 
és az ő fegyveres erői veszik át a commandot, a parancsokságot, nyilvánvalóan felmerül az a 
kérdés, hogy egy ekkorra már némileg csökkentett létszámú - mert a végleges létszám 2014 
végére, 2015 elejére mintegy 250 ezer fő lesz -, de minőségileg megerősödött, 
felszereltségében és kiképzésében tovább javuló afgán fegyveres erőt eltartani, finanszírozni 
minden bizonnyal nem fog tudni az afgán állam, hiszen az egy több mint harminc éve 
háborúban vergődő, nagyon szerencsétlen sorsú ország, nem képződik annyi bevétel az alig-
alig működő gazdaságban, ami egy ekkora fegyveres erő finanszírozására képes lenne.  

Éppen ezért a nemzetközi közösség - és itt már nem is csak az ISAF részes államokról 
beszélünk. Ugye több kör van: vannak a NATO-tagállamok, akik valamennyien részt vesznek 
az afganisztáni műveletben; ezen túl van még 22 olyan ENSZ-tagállam, akik szintén 
katonákkal vesznek részt az afganisztáni műveletben; és vannak a hozzájárulók, akik katonát 
nem küldenek, de pénzügyileg támogatják ezt a műveletet. Mondok egy példát: Japán, aki 
katonával nincs jelen, de pénzzel nagyon is jelen van az újjáépítési projektekben, és jelen lesz 
természetesen az említett okok miatt az afgán hadsereg és rendőrség fenntartásában. 
Természetesen kiképzőkre, tanácsadókra 2014 után is szükség lesz, és ezen kívül szükség lesz 
egy ilyen jelentős összegre, egy évente 4 millió dollárt is meghaladó összegre, amelyből ez a 
haderő finanszírozható. 

A chicagói csúcsértekezlethez kapcsolódóan mind a NATO-tagállamok, mind az 
ISAF-résztvevők, mind pedig a hozzájárulók különböző mértékű anyagi felajánlásokat tettek. 
Magyarország azt vállalta, hogy 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben évi 500-500 ezer dolláros 
összeggel fogja finanszírozni, megsegíteni, megsegélyezni Afganisztánt ebből a célból. 
Összehasonlításképpen: a NATO-tagállamok közül az 500 ezer dollár a legkevesebb, amit 
országok felajánlottak, az ötmilliós Szlovákia és az ugyancsak mintegy ötmilliós 
Horvátország ajánlott fel ilyen összeget. Csehország egymillió dollárt ajánlott fel, míg 
Németország több mint 190 millió dollár/éves támogatást, mégpedig nem három éven 
keresztül, hanem tízéves elkötelezettséget vállaltak ennek az összegnek a biztosítására. Ez 
azért is nagyon lényeges, mert természetesen a nemzetközi közösség ragaszkodik ahhoz, hogy 
az afgán kormány részesedése a finanszírozási összegből fokozatosan növekedjék, miközben 
a nemzetközi közösség részvétele pedig folyamatosan csökken, és ilyen formán tíz év 
lejártával a finanszírozás is teljesen átkerül az afgán kormány kezébe.  

Körülbelül ez tehát a nagybani elgondolás '14-ig és az azután következő időre.  
Az exitstratégiát említette a képviselő úr. Bizonyára a sajtóban ezt így említik, én azt 

gondolom, hogy Afganisztán-stratégiával kell rendelkeznie a nyugati közösségnek és a világ 
demokratikus államait tömörítő ENSZ-nek, aminek nagyon sok eleme van, természetesen a 
legfontosabb kérdés az, hogy az eddigi erőfeszítéseinket ne engedjük kárba veszni, és ne 
engedjük visszazuhanni ezt az országot oda, ahol tartott tíz évvel ezelőtt. 
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Magyarország afganisztáni szerepvállalása tehát 2014. december 31-ig mindenképpen 
fennmarad, annak szintjében jelentős változás nem várható. A szerepvállalásunk formájában 
várható jelentős változás. Ennek bejelentése azonban a következő néhány hétben lesz majd 
esedékes, a tárgyalásainktól és a fejleményektől függően. 2014 után is azonban a mondottak 
szerint, úgy gondolom, hogy a felajánlott pénzösszeggel mindenképpen és tanácsadók, 
kiképzők küldésével fizikailag is részt kell vennünk az afganisztáni műveletben. 

Az elnök úr kérdésére, tapasztalatok összegzése. Öt hónappal egy ilyen nagy 
jelentőségű titkosszolgálati átalakítás után még talán korai levonni az összes konzekvenciát, 
és nem is vállalkoznék, csak arra, hogy a személyes benyomásomat elmondjam. Az én 
munkámat ugrásszerűen javuló módon segíti az új szolgálat. Tehát én a legpozitívabb 
tapasztalatokról tudok csak beszámolni. 

Befejeződött-e szakmai értelemben az átalakítás? Igen, január 1-jén megtörtént a jogi 
értelemben vett megalakulás. Az előkészítés már tavaly ősszel elkezdődött, és idén április 30-
ával tettük ki a pontot a történet végére. Ha ez kielégítő válasz… Nem tudom pontosan, mire 
gondol. Elnök úr, sosincs készen szakmai értelemben egy szervezet. Nyilván óhatatlan, hogy 
kérdések merülnek fel nap mint nap egy korábban önálló két hivatal egyesítése során, nyilván 
meg kell szokni egymást emberileg is meg szakmailag is, de azt tudom mondani, hogy 
különösebb súrlódásról vagy belső vitáról nem tudok. 

Kérdés volt, hogy mi az oka annak, hogy sokan nyugállományba vonultak - ez nyilván 
az elmúlt esztendőre vonatkozik. Az az oka, hogy tavaly még erre mód volt, és január 1-je 
után meg nincsen mód. Nyilván az átszervezés humán oldalának a kezelését segítette az, hogy 
tavaly még mód volt arra, hogy a huszonöt év szolgálati idő letöltésével a január 1-jével 
szolgálati járandósággá, tehát adóköteles havi juttatássá alakuló szolgálati nyugdíjat válasszák 
mindazok, akiknek megvolt ehhez a szolgálati idejük. Nyilván az átszervezés egy törvényes 
jogcím volt egyébként a nyugdíjigény bejelentésére. 

Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott az új hivatal, az új szolgálat egyes szakmai 
területeinek a belső viszonya, és az arány is megfelelőnek tűnik. Természetesen, ha időközben 
felmerül a módosítás, akkor az adott létszámkereteken belül át tudjuk csoportosítani, és 
igazítani tudjuk a struktúrát.  

A közös elhelyezés szakmai és anyagi szempontjai után érdeklődik elnök úr. A 
szakmai szempont mindenképpen az összekovácsolás. Az egységes elhelyezésből, ha 
közvetve is, de következik az egységes felfogás, az egységes szellem. Nyilván egy új kezdet, 
egy új minőség megjelenítője is lehet egy új ház, egy új hely, amelynek a biztosítása 
folyamatban van; és mindez persze olyan pénzügyi előnyökkel is jár, amely a büdzsénket 
jótékonyan fogja érinteni, ha majd mindezt végrehajtottuk. 

Az egyetemi képzési tervekről van nálam egy hosszabb feljegyezés, csak a lényegét 
szeretném elmondani. Az a tervünk, hogy a nemzetbiztonsági képzés tekintetében a 
Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium egy közös szakot fog működtetni, illetve 
működtet az egyetem keretein belül, ugyanakkor az egyetemen a stratégiai és 
intézményfejlesztési rektorhelyettes alárendeltségében működik az egyetem nemzetbiztonsági 
intézete. Tehát én garanciát látok arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a jövő 
nemzetbiztonsági szakembereinek az utánpótlása biztosítva lesz.  

Nem akarnék itt a jelenlegi képzési helyzetről hosszabban beszélni, de ha szükséges, 
akkor belemélyedhetünk egy hosszabb ismertetésbe is. (Az elnök nemet int.) Köszönöm 
szépen. 

Az ünnepélyes állománygyűlésre a korábbi hivatalok vezetői részben meghívásra 
kerültek, hiszen olyan új beosztást kaptak a honvédségen belül, amely beosztásuknál fogva 
voltak hivatalosak az ünnepi állománygyűlésre, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök úr szólt 
az új nemzetbiztonsági szolgálat teljes személyi állományához, gondolok itt például Domján 
László vezérőrnagy úrra, aki korábban a KBH főigazgató volt és most az Összhaderőnemi 
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Parancsnokságot vezeti, tehát azt a pozíciót tölti be, amit Kovács altábornagy úr korábban 
betöltött. 

A protokollt egyébként a hivatal intézte. Bevallom, nem gondolkodtam még el ezen, 
hogy ki miért nem volt ott. Nagyon sokan voltunk… - nem tudnék erről bővebbet mondani a 
tisztelt bizottságnak. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Van-e még kérdés vagy észrevétel? Nekem 

egyetlen egy lenne, ha képviselőtársaimnak nincsen… (Nem érkezik jelzés.) …, hogy a 
hírszerzés, felderítés belső arányával kapcsolatosan, ha esetleg a miniszter úr vagy a 
főigazgató úr mondana valamit, hogy az összevonás kapcsán hogyan alakult, és nem került-e 
egyik a másik hátrányára, rovására; alakulhatott-e ki olyan érzés, hogy a felderítés háttérbe 
szorult. Ez az egyetlenegy kérdésem maradt picit nyitva, legalábbis számomra. 

Köszönöm.  
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Próbáltam 

rá válaszolni, talán nem voltam elég világos. Ilyesfajta vélekedés elhangzik, de ez nem 
megalapozott, tudniillik miután szakmai területet nem érintett az átszervezés során 
létszámcsökkentés, már ebből következik, hogy a korábbi számarányai a felderítési és az 
elhárítási területen dolgozó szakembereknek nem változtak, egymáshoz viszonyítva sem, 
hiszen a kiszolgáló és támogató szervezeteken belül volt csak létszámcsökkenés. Tehát 
logikusan azt kell mondanom önnek, hogy semmiféle eltolódás nem következett és nem is 
következhetett be, és természetesen nincs is nagyon értelme annak, hogy két, már nem létező 
szervezet közül melyik hogyan kerekedik a másik fölébe. Ez amúgy is képtelenség.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem is erre gondoltam, hanem inkább arra, hogy 

szakmailag melyik élvez prioritást, de ha azt mondja a miniszter úr, hogy ez kiegyensúlyozott, 
és - hogy mondjam - a Magyar Köztársaság érdekeinek megfelelően történő prioritások 
vannak, akkor ez számomra elfogadható. Köszönöm. 

Ha nincs több kérdése a képviselőtársaimnak, akkor köszönöm szépen a miniszter 
úrnak és a főigazgató úrnak, hogy eljött. A bizottság tudomásul vette, elfogadta a beszámolót. 
További eredményes, jó munkát kívánok a miniszter úrnak is és a főigazgató úrnak is! (Dr. 
Hende Csaba és Kovács József távoznak az ülésről.) Viszontlátásra!  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/78/2012.) 

Áttérnénk tisztelettel a 2. napirendre. Köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és a HungaroControl Szolgáltató Zrt. megjelent képviselőit. Írásban megérkezett az 
előterjesztés, amely 200 millió forint plusz áfa értékű beszerzésre kér mentesítést, a 
mentesítés írásban meg van indokolva.  

Kérdezem tisztelettel a minisztérium képviselőjét, hogy kíván-e az írásbeli 
kiegészítéshez képest valami mást tenni szóban. Főosztályvezető asszony, parancsoljon!  

 
DR. ZALAHEGYI TÍMEA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nem kívánunk az írásbeli előterjesztéshez képest további információkat tenni, 
merthogy nem merültek fel egyéb kiegészítések. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés a 

mentesítéssel kapcsolatosan. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. 
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Akkor felteszem szavazásra, hogy ki támogatja 200 millió forint plusz áfa értékben a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzési mentesítés iránti kérelmét. Aki egyetért vele, 
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy ez egyhangú volt. Ellene 
nem szavazott senki, tartózkodás sem volt. Köszönöm szépen, a bizottság megadta a 
mentesítést. 

További jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. (A 
meghívottak távoznak az ülésről.) Viszontlátásra! 

Egyebek 

A képviselőtársaimtól majd kérnék szépen nagyon pici türelmet még, mert lenne két 
kérdés, amiről beszélnünk kell majd. Mile képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e az 
indítványával kapcsolatosan olyan részletekbe bocsátkozni, ami csak zárt ülésen tehető meg, 
mert akkor zárt ülést kéne hogy elrendeljünk. (Németh Szilárd István: Nem tudok semmit az 
előterjesztésről!)  Körbeküldtük írásban valamennyi képviselőtársamnak, hogy a legfőbb 
ügyész úr meghallgatását meg más vezetők meghallgatását kérik. Azt gondolom, hogy ezt 
nyilvános ülésen is tudjuk tárgyalni. Mile képviselőtársamat kérdezem. 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, 

amit ebben a levélben megfogalmaztam, nincs egyéb új olyan indok vagy érv, ami azt kívánná 
meg, hogy itt most zárt ülést rendeljünk el. (Németh Szilárd István: Elnézést, megkaphatnám 
azt a levelet, mert én nem kaptam ilyet!)  

 
ELNÖK: Bocsánat, természetesen megmutatjuk. 
 
MILE LAJOS (LMP): Az lenne a kérésem, hogy lehetőleg minél hamarabb 

vergődjünk zöldágra ebben az ügyben, tehát próbáljunk döntést hozni, hogy mikor akarjuk ezt 
napirendre tűzni egyáltalán, mi a bizottságnak erről a véleménye.  

És van még egy dolog, ami szintén ügyrendi természetű. Ugye van arra ígéretünk, 
hogy ezeket a bizonyos mágnesszalagokat… 

 
ELNÖK: Majd mindjárt tájékoztatom a képviselőtársaimat. 
 
MILE LAJOS (LMP): Ez a kettő lenne, ez az én két rigolyám. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt úgy csinálnánk, hogy adunk egy-két percet 

Németh képviselő úrnak, akitől elnézést kérek, ha informatikai hibából nem kapta meg, azon 
a listán rajta van, amelyen minden képviselőtársam. (Németh Szilárd István: Meg szoktam 
mindent kapni.) Ez csatolmányként van, tehát az lehetséges esetleg, hogy valamiért lemaradt.  

A másik. Természetesen a mágnesszalagokkal kapcsolatosan csak annyi a teendőnk, 
hogy időpontot kell egyeztetni. Ezért sajnálom, hogy az alelnök úr nincs itt, így majd annyi 
technikai szünetet fogok kérni, hogy majd amikor erről beszélünk, akkor az alelnök úrral 
egyeztetnék egy időpontot, és ezt csak telefonon tudom megtenni. Próbáltuk egymást elérni, 
de a bizottsági ülés közepette nem sikerült. Tehát valóban a mágnesszalagokkal kapcsolatosan 
arról a jó hírről tudok beszámolni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal és a 
Belügyminisztérium felkészült, és vár minket egy kihelyezett ülésre. Van is javaslatom az 
időpontra, csak ezt kell majd megbeszélnünk, de akkor majd előtte döntenünk kell arról, hogy 
Mile képviselő úr indítványának megfelelően napirendre tűzzük-e ezt a javaslatot, amely a 
legfőbb ügyész úr, illetve más vezető hatóságok vezetőinek a meghallgatását indítványozza.  

Mile képviselő úr, parancsoljon! 
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MILE LAJOS (LMP): Csupán kiegészítésként, de mondom még egyszer, nincs benne 
semmi olyan elem, ami nem lenne mondható ebben a körben. Tehát alapvetően ott nincs vita, 
hogy ez az egész ügy elég súlyos nemzetbiztonsági következményekkel is jár, erőteljesen 
érinti ezt a területet, és ennek a bizottságnak alapfeladata, jogszabályban rögzített feladata, 
hogy az ilyen természetű ügyekben tájékozódjon. Tehát ennél több szándék vagy egyéb olyan 
motiváció nincs, ami miatt ne lehetne napirendre venni ezeket a meghallgatásokat vagy 
megbeszéléseket. Tehát hangsúlyozom, hogy a parlamenti bizottság alapfeladatának 
ellátásához szükséges, hogy ilyen ügyekben tájékozódjon, mert hát mégiscsak ugye 
nemzetbiztonságot érintő területről van szó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a magam részéről támogathatónak tartom, hogy 

legyen egy ilyen meghallgatás még akkor is, ha természetesen tisztában vagyok azzal, hogy 
folyamatban lévő büntetőeljárásról van szó, de a múltkor beszéltünk, hogy ennek vannak 
olyan nemzetbiztonsági vonatkozásai, amelyek nem a folyamatban lévő ügyhöz 
kapcsolódnak. Azt is tudomásul kell venni, hogy nyilvánvalóan a napirend tényleges 
felvételéről, tehát nem a kiküldésről van szó. Nyilvánvalóan a többségi szavazás dönt, ezért 
akkor lesz érdemes megtennünk meg jómagamnak is, ha kormánypárti képviselőtársaim is azt 
gondolják, hogy ebben egy ilyen széles körű informálódás indokolt. 

Annyiban bajban vagyok egy picit, hogy az alelnök úr nincs itt, ami persze 
ügyrendileg nem zárja ki a döntéshozatalt. Formailag természetesen hozhatunk döntést, de 
nyilván szerencsésebb lenne az alelnök úrral ebben konzultálni; ez most nem tehető meg. 
Tehát amennyiben Mile úr azt kéri, hogy most döntsünk, természetesen erről egy megerősítő 
szavazást tudunk tenni, hiszen a napirend összeállítása az elnök feladata, viszont utána a 
napirend megszavazása a bizottságé, tehát ebből a szempontból akkor célszerű, ha ebben van 
támogatottság. 

Parancsoljon, Mile képviselő úr!  
 
MILE LAJOS (LMP): Az lenne az ügyrendi javaslatom, abban nem látok semmi 

ördögit vagy kivetnivalót, ha egy héttel elhalasztjuk erről a döntésünket, hogy legyen idő 
egyeztetni az alelnök úrral is, és egyezségre lehessen jutni ennek a felvetésnek a sorsát 
illetően. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és annál is inkább, mert június 19-én 13 órakor a 

külügyminiszter meghallgatásával kezdünk, és 14 órától a Belügyminisztérium képviselője és 
a védelmi szolgálat, a rendőrség képviselői tájékoztatót adnak majd aktuális nemzetbiztonsági 
kérdésről. Ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy akkor ez kiváló alkalom, hogy döntsünk 
majd erről, vélhetően az alelnök úr jelenlétében. Viszont a mágnesszalagok ügyében most 
kéne időpontra egyeztetést végeznünk, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatalnak fel kell 
készülnie.  

Tehát június 26-án - az egyebekben ezt a tájékoztatást akarom adni - a benyújtott 
költségvetés miatt kell bizottsági ülést tartanunk, tehát most minden héten ülésezni fogunk, az 
ügynöktörvényről még nem is beszélve. Június 26-án a költségvetés miatt kell ülésezni, ez 
kedd; aznap a költségvetés miatt, az általános vitára bocsátás miatt kell ülést tartani, 
határozatképes ülést. Azzal a nappal kapcsolatosan kérdezem, hogy alkalmas lenne-e a 
bizottsági tagoknak arra, hogy itt megtartanánk az ülés első részét a költségvetéssel 
kapcsolatosan, és utána az innen gyalog három perce található Alkotmányvédelmi Hivatalban 
folytatnánk a mágnesszalagok ügyével. Akkor ez járható? (Németh Szilárd István: Részemről 
igen. - A jelenlévők egyetértésüket fejezik ki.) Mile képviselő úr is? (Mile Lajos: Igen.) Igen, 
akkor rendben van.  
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Tehát maradnánk a kedd 13 óránál, 13 órakor költségvetés, és 14 órakor folytatnánk az 
Alkotmányvédelmi Hivatalban kihelyezett ülés keretében. Ez június 26., kedd, tehát nem 
tértünk el a hagyományoktól. Ha csak lehet, látják a képviselőtársaim, az előre megbeszéltek 
szerint a kedd 13 órát igyekszem tartani, eddig ez zökkenőmentesen ment. Ez akkor borul 
csak fel, ha a költségvetés kapcsán valami olyan történik majd, ami váratlan, egyébként 
tartjuk, hogy 19-én akkor az előbb említett két napirenddel, 26-án az előbb említett két 
napirenddel ülésezünk, és ez egészülhet ki majd adott esetben, ha a bizottság úgy döntene, 
hogy Mile képviselő úr javaslatának helyt ad, és akkor a különböző meghívókat kiküldenénk.  

Azért is tartom fontosnak, hogy hogyan viszonyulnak ehhez kormánypárti 
képviselőtársaim, mert azt nem tenném, hogy idehívunk valakiket, akik itt megjelennek, és 
utána levesszük napirendről. Tehát ez egy rendkívül szerencsétlen helyzet lenne. Tehát akkor 
szeretném a napirendrevételt indítványozni, ha ebben konszenzus van, különben csak 
megmozgattunk olyan embereket, akiknek nyilván sok más elfoglaltságuk van.  

És akkor még egy horvát útról van szó. Ebben várom Gulyás alelnök úr tájékoztatását, 
hogy az elnökön, alelnökön kívül ki tart velünk Zágrábba a kormányoldal részéről. Kérném, 
hogy ebben majd egyeztessenek alelnök úrral, hogy ki tudja vállalni ezt a zágrábi utat. 

Köszönöm szépen. További jó munkát, és jövő kedden találkozunk. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 51 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 


