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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 18 perc) 

Az ülés megnyitása; a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai ülést. 

A helyettesítések rendje szerint Kocsis Máté képviselő urat Csampa képviselő úr, 
Lezsák képviselő urat Németh képviselő úr, Meggyes képviselő urat Csenger képviselő úr, 
Tóth képviselő urat Móring képviselő úr helyettesíti, így a bizottság határozatképes. 

Köszöntöm a miniszter urat az 1. napirenddel kapcsolatosan. Előzetesen kiküldésre 
került a napirendi javaslat öt napirendi pont tárgyalásával. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy van-e a napirendhez javaslatuk, észrevételük, más javaslatuk vagy bármi ilyesmi. (Jelzés 
nem érkezik.) Mivel ilyet nem látok, akkor tisztelettel a napirend megszavazása történik. Aki 
egyetért az előzetesen kiküldött napirenddel, az kérem, szavazzon a helyettesítésekre is 
figyelemmel! (Szavazás.) 10 igen szavazattal, egyhangú. Köszönöm szépen, van elfogadott 
napirendünk. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatása 

Következik az 1. napirend. Itt köszöntöm még egyszer a miniszter urat, át is adom 
neki a szót az éves meghallgatással kapcsolatosan. 

Dr. Hende Csaba tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Még egyszer elnézést kell kérjek, sajnos a parlamenti bizottságok előtti 
meghallgatási kötelezettség tartalmazza azt a kötelmet is, hogy amíg a bizottság óhajtja, addig 
részt is kell vegyen minden állampolgár, így a miniszter is a bizottsági ülésen, így a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén is, amely szintén az éves meghallgatást mint 
rutinszerű, állandó feladatot jelentő éves kötelezettségét teljesíttette velem.  

Tekintettel arra, hogy az elnök úr jelezte, hogy elsősorban a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálattal kapcsolatos témák érdekelnék a honvédség 2012-es működéséből a tisztelt 
bizottságot, továbbá tekintettel arra, hogy erről nem oly rég beszámolt a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, továbbá tekintettel arra, hogy éppen ezért én magam 
egyetlen mondattal sem készültem, egyetlen írásos anyaggal sem arra nézve, hogy a katonai 
titkosszolgálatról beszéljek most itt, úgy érzem, a késést be tudjuk hozni elég nagy ütemben, 
amennyivel később kezdtük ezt a napirendet. (Dr. Harangozó Tamás megérkezik az ülésre.) 

A viccet félretéve, mert annak nincs itt helye, szeretném tájékoztatni arról a 
bizottságot, hogy a Magyar Honvédség a 2012. évben is a törvények szabta keretek között 
folytatta működését, végezte a kiképzést, biztosította a készültséget és a készenlétet a haza 
fegyveres védelmére, teljesítette nemzetközi kötelezettségeit a NATO, az Európai Unió és az 
ENSZ különböző külföldi misszióiban. Ismert, hogy egyidejűleg mintegy ezer magyar honvéd 
szolgál a világ tíz különböző pontján. Ez egy olyan eredmény, amely a 28 NATO-tagállam 
közül az első helyre tesz minket a tekintetben - úgynevezett kimeneti teljesítménymérési 
rendszer van, output measure-nek hívják ezt angolul, ebben van egy olyan mutató -, hogy a 
telepíthető szárazföldi erők hogyan aránylanak a ténylegesen műveletben tartott szárazföldi 
erőkhöz, és ebben a mutatóban a Magyar Honvédség a 28 tagállam közül a legelső helyen 
szerepel, tehát arányosan mi tartjuk a legtöbb katonát külföldön a meglévő és telepíthető 
erőink létszámához képest. Természetesen más hátizsák van az elefánton és más méretű az 
egéren, de azért ez figyelemreméltó. 
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A nemzetközi reputációnk rendkívül jó, hamarosan vendégünk lesz, hetek múlva 
Rasmussen NATO-főtitkár, a közelmúltban lezártuk a NATO-val való egyezetést a haderő-
tervezési céljainkról; ezeket képességcéloknak hívja a szakma. Ezek azok a pontok, amelyeket 
a szövetség a saját feladataiból kiindulva, az egyes tagállamok hadseregei számára 
meghatároz. Feltételez bizonyos válsághelyzeteket, amelyekre katonailag reagálni kell a 
következő tíz esztendőben, aztán számba veszi, hogy ehhez mi mindenre van szükség; 
elképesztően sok dologra egyébként. Úgy szokták mondani, hogy ahhoz, hogy ma 
Afganisztánban egy nyugati katona elhagyja a tábort, ötven másik katonának kell ennek a 
feltételeit biztosítania a táboron belül. Tehát a logisztika, a kiszolgálás óriási jelentőségű.  

A képességcélokat felosztják az egyes tagállamok között, és egyeztetés indul arról, 
hogy ki hogyan tud eleget tenni ezeknek az elvárásoknak. Magyarország a közelmúltban teljes 
sikerrel fejezte be ezeket a tárgyalásokat, a nemzeti katonai stratégiából, az ország fegyveres 
védelmi tervéből és ezek szerint a NATO felénk támasztott követelményeiből ugyanazok a 
képességelvárások és ugyanazok a célkitűzések fakadnak, 45 pont közül 45-ben meg tudtunk 
állapodni a szövetséggel. Most már csak az van hátra, hogy az ily módon a tavalyi évben 
kidolgozott tízéves fejlesztési tervünket ütemesen végre is hajtsuk.  

Tervek és hozzárendelt forrásprognózisok a múltban is léteztek, amint arra az előző 
bizottsági ülésen Iváncsik képviselőtársunk utalt is. A probléma abból szokott lenni, hogy az 
idő előrehaladtával a tervek maradtak, de a forrásokat mindig megnyirbálták egy kicsit, és így 
ellehetetlenültek ezek a tervek. Közös felelősségünk, hogy ez most ne így legyen. Amit ma 
már tudni lehet a helyzetről, az az, hogy 2012 februárjában vállalt a kormány egy 
határozatban kötelezettséget arra, hogy a Magyar Honvédség egyébként igen szerény és 
különösen a teljesítményéhez képest szerény költségvetését 2015-ig szinten tartja a támogatás 
nominálértékét tekintve. Ezt követően viszont évről évre a bruttó nemzeti termék, a GDP 
0,1 százalékával növeli ütemesen, egészen 2022-ig. Erre azért van szükség, mert a honvédség 
fegyverzete, eszközparkja rendkívüli módon elavult, és az előttünk álló tíz évben tömeges 
cserére lesz szükség, egyik rendszer a másik után fog kiesni a hadrendből, és az így keletkező 
többletforrások nyújtanak fedezetet a pótlások végrehajtására.  

Ez tehát a tízéves terv. A kérdés mindig az, hogy mi ennek a realitása, vajon ez a 
kormány, amelyik most éppen hivatalban van, tartja-e magát ehhez az ígérethez, mert 
korábban ígértek valamit, aztán elvettek abból egy jókora darabot minden esztendőben. A 
2012 februárihoz képesti állapot most annyiban jellemezhető és annyiban más, hogy bár 
2013-ra azt vállalta a kormány, hogy nem csorbítja a katonai költségvetést, ennél sokkal 
többet tett, több mint hétmilliárd forinttal megnövelte a költségvetésünket. Ez közel 
3,5 százalékos növekmény. Ha ezt a tendenciát vetítjük ki a jövőre, akkor azt gondolom, hogy 
nem kell aggódnunk, mert meglesz a fedezete a reális terveinknek, amely reális haderő-
fejlesztési terveket a NATO is visszaigazol, és maradéktalanul elfogad. 

Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb politikai körülmények. Még néhány adatot 
megemlítenék. A Magyar Honvédség rendszeresített létszáma tavaly decemberben 28 145 fő 
volt, a meglévő létszáma pedig 23 861 fő. Ez azt jelenti, hogy 4284 fő az úgynevezett 
békelétszám, az állománytáblákban meglévő, ám a valóságban fel nem töltött létszám. Ez van 
az érem egyik serpenyőjében, természetesen azt megemlítve, hogy 2010-ben is jóval 
háromezer fő fölött volt az ilyen békelétszámhiány. Ez tehát kétségkívül növekedett 
valamelyest, a másik oldalon viszont ott áll az a 4700 önkéntes tartalékos katona, aki a mai 
napon az ország rendelkezésére áll, és akik közül egyetlenegy sem állt rendelkezésre a 
kormányváltás időszakában. Szoktuk viccesen mondani, hogy Magyarországnak 18 tartalékos 
katonája volt 2010-ben - ez nem igaz, ez erős túlzás, mert egyetlenegy sem volt. 2004-ben, 
amikor a haderőszervezés korábbi modelljét eltörölték, és a teljes önkéntességre tértek át, 
akkor nemcsak a békeidejű sorkötelezettség szűnt meg, hanem a régi értelemben vett 



- 7 - 

tartalékos szolgálat is, amikor is a katonaidejüket leszolgált férfiemberek mind-mind 
bekerültek az egyáltalán nem önkéntes, hanem kötelező tartalékos szolgálat keretei közé. Ez 
is megszűnt. Az ígéret úgy hangzott 2004-ben, hogy megszervezik az önkéntes tartalékos 
haderőt, hiszen világos volt, hogy tartalék nélkül nem létezik hadsereg, olyat még a 
hadtörténelem nem látott. Nos, ebből annyi sikeredett, hogy amikor hivatalba léptem, akkor a 
HM irattárában 17 vagy 18 - itt azért megoszlanak a vélemények és az adatok - 
szándéknyilatkozat, levél hevert el, hogy ha majd egy egyszer lesz egy önkéntes tartalékos 
rendszer, X. és Y., mind a 17-en vagy 18-an abban szívesen részt vesznek. Ám majd. Tehát 
nem volt 17 vagy 18 önkéntes tartalékos katona, ennyi levélke szerepelt az irattárban. Teljes 
egészében elmulasztották megszervezni 2004 és 2010 között.  

Azért beszélek most erről ilyen hangsúlyosan, mert az, amit eddig tettünk, az minden 
bizonnyal a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb haderő-fejlesztési vállalkozás és a 
legnagyobb képességnövekedés. Szokták vitatni ezt, szoktak mosolyogni ezen, hogy ez valódi 
képességnövekedést jelent-e, beszélnek itt kényszertartalékosokról meg látszatintézkedésekről 
meg egyebekről.  

Ezzel kapcsolatban szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni, hogy Magyarországon 
mindenki önként katonáskodik, önként lesz hivatásos katona, szerződéses katona, és önként, a 
szabad akaratából lesz tartalékos katona is, mert úgy ítéli meg, hogy azok a juttatások, az az 
adókedvezmény többek között, amit ennek fejében kap, neki megéri és az neki elégséges 
kompenzáció. 

Hogy ez egy virtuális képesség-e, amint nekem fel szokták hánytorgatni. Nos, azt 
mindenki pontosan láthatta a mögöttünk hagyott napokban, nem kell fényesebb bizonyíték a 
tartalékos rendszer mellett arra, mint ami a Duna menti árvízi védekezésben történt: az első 
pillanattól, június 5-étől bevontuk a tartalékos katonákat, összesen 1404 önkéntes tartalékos 
katona küzdött a dunai ár ellen. 1188-an voltak ott néhány nappal ezelőtt közülük, amikor 
Ócsán imponáló fegyelemmel, a miniszterelnök úr jelenlétében részt vettek azon az 
ünnepségen, amelyen megköszöntük a szolgálatukat, és hazabocsátottuk őket otthonaikba. 
Mindenki láthatta őket ott is, meg láthatta a gátakon is, és innentől kezdve az, hogy ez nem 
valódi képesség meg hogy ez nem tényleges képességnövekedés, egy súlytalanná vált 
politikai szlogen, amelyet épp elégszer hallottunk, de amit az élet tökéletesen megcáfolt. Ezek 
a katonák, ezek a tartalékosok semmivel nem nyújtottak az árvízi védekezésben kisebb 
teljesítményt, mint az egyébként tényleges állományban lévő hivatásos és szerződéses 
katonáink. 

Úgy gondolom, vitaindítónak ez talán megfelel, kellően éles volt és vitára ingerlő. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek 
van kérdése. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr jelentkezett.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Miniszter Úr! 

Én is nagyon rövid leszek. Én még emlékszem mind a Honvédelmi és rendészeti bizottságban 
a miniszteri meghallgatásaira, főleg a beiktatáskor meg az azt követő egy-másfél évben, hogy 
miket mondott a ciklus elején, miket mondott az előző kormányzati ciklusban történt 
eseményekről általában a honvédség tekintetében és miket azokról a nagy ívű tervekről, 
amelyeket ön szőtt mint honvédelmi miniszter. 

Ehhez képest ma már itt kénytelen volt maga is beismerni, talán úgy fogalmazott, 
hogy nagyon szerény a Honvédelmi Minisztérium költségvetése. Akkor nevezzük nevén a 
gyereket: soha nem látott mélységbe süllyedt GDP-arányosan, soha nem látott mélységbe 
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süllyedt a honvédség támogatása, és az sovány vigasz, hogy 2015-ig ezt nominálisan így is 
fogják tartani, és utána esetleg 0,1 százalék per évvel emelni.  

Említette a hétmilliárdos pluszt, amely a költségvetésben a tárcát érintette. Azt 
elfelejtette megemlíteni, hogy ennek több mint felét, ha jól emlékszem, négymilliárd körüli 
összeget - de javítson ki, miniszter úr, ha nem jól mondtam - már az idén elvontak a tárcától. 
Tekintve Varga Mihály tegnapi brutális megszorító csomagjának bejelentését, sok jóra nem 
nagyon lehet számítani valószínűleg az év további részében sem, mármint ha az indoklása a 
gazdasági miniszternek helytálló volt, amiért ezt a lépést meg kellett tennie. Nagy 
valószínűséggel a zárolások feloldása vagy plusz pénzek juttatása a szaktárcáknak nem 
feltétlenül valószínű ebben az évben.  

Végül egyetlen reakció még az ön által elmondottakra, mert - bár nem akarok megint 
abba a hibába esni, mint Pintér miniszter úrnál, hogy a miniszter nem a bizottság hatáskörébe 
tartozó ügyekről beszél - azért az ember erre mégiscsak kénytelen reagálni. Az önkéntes 
rendszer jó, az önkéntes rendszert támogatni kell, az önkéntes rendszert az MSZP is 
felvállalja, felkarolja, és ha lehetősége lesz rá, folytatja, de abban viszont nem tudunk 
vitatkozni, miniszter úr, mert elbeszélünk egymás mellett, hogy ennek a rendszernek vajmi 
köze van az önkéntességhez. 

Azoknak az embereknek, akiket ön úgy mondott, hogy önkéntesen vállalják azt, hogy 
többek között anyagi előnyök miatt is ezt a munkát vállalják - szintén jó lenne magyarul, 
világosan beszélni. Ez arról szól, hogy a rendvédelmi nyugdíjasoktól a kormány egyetlenegy 
döntéssel - a már megszerzett jogait csorbítva - 16 százalékát a meglévő nyugdíjuknak elvette, 
és aki ebben az önkéntes rendszerben szerepet vállal, a 16 százalékot visszakapja, tehát nem 
kap plusz 16 százalékot, hanem a 16 százalékot, ami eddig járt neki, visszakapja, ha ebben az 
önkéntes munkában részt vesz. Ettől függetlenül nem feltételezem, hogy ezek az emberek 
nem önkéntesen és hazafias szeretetből vesznek részt ebben a munkában. Nyilván ez akkor 
fog kiderülni, ha ez a 16 százalékos levonás gyors törvényalkotással remélhetőleg mielőbb 
eltörlésre kerül, de az igazi önkéntes munkára és arra a koncepcióra, amiről a miniszter úr is 
beszél, az önkéntesekre szükség van a hivatásosok mellett. Ezt mindenféleképpen támogatni 
tudjuk, és magunk is folytatnánk a jövőben. 

Ami a Katonai Biztonsági Szolgálat tevékenységét érinti - hiszen a bizottság 
hatáskörébe elsősorban ez tartozik, és itt nagy átalakítások voltak, összevonás az elmúlt 
években, és elhelyezéssel kapcsolatos egyéb más nagy döntések születtek -, itt egyetlenegy 
olyan kérdés van, amiről szeretném a miniszter urat megkérdezni. Ez egy személyi kérdés, 
ami néhány hónappal ezelőtt történt talán, bár eléggé mínuszos hír volt, és nem is nagyon 
lehet róla semmit tudni, ezért szeretném a miniszter urat megkérdezni.  

Azt a Horváth József tábornok urat, aki az operatív helyettese, tehát az egyik 
legfontosabb és legbizalmibb munkakörben dolgozó helyettese volt a katonai 
titkosszolgálatoknak - amelyek mint tudjuk, összevont állapotukban már hírszerzéssel és itt 
hazánk területén belül elhárítással, titkosszolgálati tevékenységgel is foglalkoznak -, tehát 
ennek a vezetőhelyettesét egyik napról a másikra, legalábbis a sajtóban ennyi látszott, nagy 
csöndben vagy eltávolították, vagy magától elhagyta a testületet.  

Szeretném megtudni a miniszter úrtól, hogy ennek mi volt az oka, tekintve, hogy 
Horváth úr nem egy egyszerű szereplője az elmúlt időszaknak. Itt arról a Horváth Józsefről 
van szó, aki előtte az UD Zrt. - ha jól tudom - talán társtulajdonosa is, de vezetője az előző 
időszakban, mint a magán biztonsági cég egyik meghatározó emberéről beszélünk. Mi történt 
ebben az ügyben? Esetleg tudhatunk-e valamit? Ha zárt ülésre tartozik az igazi és valódi 
válasz, akkor ha azt a miniszter úr kezdeményezi, nyilván a bizottság ehhez hozzá fog járulni. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Csak 

kiegészítésként a Horváth úrral kapcsolatos döntéshez. Gyakran megfogalmazódik az az 
indoklás, hogy eleve három évre vállalta ő ezt a feladatot. Akkor viszont az az érdekes, hogy 
miért csak három évre, miért nem a ciklus végéig, ilyen bizalmi állásban nem gyakori, hogy 
ilyenfajta határidőket szabjunk. Ez csak kiegészítése volt annak, ami az imént elhangzott. 

Több helyről lehet hallani, hogy a szolgálatoknak nem egészen újszerű, de kiemelt 
feladata az is, hogy a különböző gazdasági mozgásokkal, ne adj’ isten a korrupcióval 
kapcsolatos eseményeket követnie kell, és fel kell derítenie. Elolvastam az anyagot, egészen 
pontosan most a repülőgép- és helikopter-beszerzésekkel kapcsolatban szeretnék feltenni 
néhány kérdést. Azért tartozik ez erre a bizottságra, hiszen ilyenfajta, elég nagy volumenű 
beszerzéseknél könnyen felvetődhet a befolyásolás szándéka, és ez a szolgálatok számára 
feladatot jelent, hiszen itt egy ötmilliárdos és egy 100 milliárdos tételről beszélünk.  

Az első kérdés, ami felvetődik, hogy vár-e Magyarország valamilyen gazdasági előnyt 
a magyar ipar számára ezektől a beszerzésektől, hiszen ha már megtörténik a beszerzés, utána 
is állandóan el kell látni ezeket az eszközöket, beszállítókra van szükség, hadd ne soroljam 
tovább. A tenderben meg fog ez jelenni? És egyáltalán a gazdaságnak milyen területeit 
érintené, tehát milyen beszállítók, milyen tevékenységet folytató gazdasági formációk 
számíthatnak arra, hogy ebben részt tudnak venni? 

Még visszatérve a beszerzésre. Az egy nagyon kellemes fejlemény volt - és ezt itt 
utólag is szeretném megköszönni -, hogy egy négypárti egyeztetés zajlott a beszerzések 
ügyében, ez mindenféleképpen biztató. Viszont szeretném látni, hogy melyek azok az 
átláthatósági garanciák, amelyek meg fognak jelenni, kizárva mindenfajta befolyásolási 
kísérletet. Nagyon szerencsétlen fejlemény lenne, ha esetlegesen egy újabb Gripen-ügy 
kerekedne a dologból. Tehát itt előzetesen meg kell tenni mindent, hogy még egy ilyen fajta 
kényes helyzet kialakuljon, mint a Gripenek ügyében kialakult. 

Ha jól értelmezem, akkor a repülőgépek beszerzése az idén lezárul, ez az ötmilliárdos 
tétel, és a helikopterek beszerzése, az eredmény pedig már a következő kormányzati ciklusra 
fog átcsúszni. Győzzön meg engem, miniszter úr, hogy ennek így most mi az igazi értelme, 
tehát miért nem lehetett akkor már úgy időzíteni az egész folyamatot, hogy a teljes felelősség 
a következő kormányzatra háruljon. Mi ennek a megosztottságnak az indoka, a magyarázata? 

Köszönöm szépen, ennyi volt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Két rövid kérdés lenne a miniszter úrhoz. 

Az egyik a katonai titkosszolgálatok integrációjának a tapasztalatai. Most már eltelt egy 
huzamosabb idő, hogyan lehet látni, beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket? Elsősorban 
szakmailag, tehát nyilván a költségvetési szempontok fontosak, de mégis azt mondanám, 
hogy szakmailag azt lehet-e mondani, hogy ez egy helyes döntés volt. 

A másik az együttműködés a polgári szolgálatokkal. Ezen a területen milyen 
tapasztalatok vannak, hiszen a határterületek a különösen érdekesek, ami a polgári 
szolgálatokat, tehát akár az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat együttműködését illeti. Vagy pedig - és ez a zárókérdésem -, hogyan, milyen 
eszközökkel tudta támogatni a katonai szolgálat vagy az integrált katonai szolgálat az 
expedíciós tevékenységet, amely nagy kihívás a Magyar Köztársaság számára, egyrészt mint 
nemzetközi egyezmények teljesítése, és ezzel, ha nem is konkurál, de itt van a mérleg másik 
serpenyőjében az ottani magyar katonák és nem katonák biztonsága, az életvédelme. Tehát 
ezen a téren milyen eredményeket tudott az integrált nemzetbiztonsági szolgálat, katonai 
szolgálat felmutatni? Köszönöm.  
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Miniszter úr, akkor öné a szó. 

Válaszok 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő 
úr egyetlen kérdést tett fel. Csak egy válaszom van, nincs nyílt és zárt ülésre tartozó 
válaszom, Horváth tábornok úr azért távozott, mert eleve három évre vállalta a feladatot. 
Ennyi, semmi titok nincs a dolog mögött. 

Mile képviselő úr: miért nem a ciklus végéig vállalta? Mert ez volt a deal, így köttet 
meg 2010-ben. 

A repülő- és helikopterbeszerzés kérdéséről nagyon sokat is lehetne beszélni, de 
próbálom rövidre fogni. Kezdjük a nagyobb falattal, a helikopterkérdéssel. A mögöttünk 
hagyott néhány nap tökéletesen bebizonyította, hogy a honvédségi szállító helikopterek, 
miközben katonailag rendkívüli fontossággal bírnak, hiszen a légi mozgékonyságot képesek 
biztosítani a szárazföldi erőknek, eközben a civil lakosság védelme, a katasztrófavédelem, 
konkrétan az árvízvédelem területén elengedhetetlenek, több mint ezeregyszáz emelést 
hajtottak végre ezek a helikopterek a Duna vonalában. Pintér Sándor belügyminiszter úr 
egyenesen úgy fogalmazott múlt hétfőn a parlamentben, hogy a honvédségi szállító 
helikopterek nélkül nem lehetett volna megmenteni a Szigetközt. Csak csatlakozni tudok 
hozzá. Ezekben az árvízi szituációkban sem a víz felől, sem szárazföldön, a mentett oldal felől 
nem megközelíthetők nagy teherrel, tehát nagy tömegű homokzsákkal a megcsúszott 
gátszakaszok. Győrújfalut bizonyosan nem tudjuk megmenteni, ha a helikopterek oda nem 
viszik azt a töméntelen mennyiségű homokzsákot. Ez az egyik tény, és ebben a négy 
parlamenti párt tökéletesen egyetértett. 

A másik tény, hogy a birtokunkban lévő szovjet gyártmányú helikopterek a 
40. életévükhöz közelednek, az életciklusuk legvégső határán vannak. Egy bizonyos 
mennyiséget viszonylag nagy költséggel, tízmilliárd forint fölötti költséggel néhány évig még 
üzemben lehetne tartani, azonban, ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy egy új 
helikopter, jóllehet több a vételára, több a beszerzési költsége, de negyven évig rendelkezésre 
áll, ha leosztjuk - és hozzászámítjuk az üzemeltetési költséget is, mert az öreg orosz technika 
nagyon sokat eszik, nagyon költséges ilyen szempontból - üzemórára, tehát az életciklusra 
vetített üzemórára a költséget, akkor azt a furcsa eredményt kapjuk, hogy a szovjet 
helikopterek üzemben tartása mondjuk 2021-ig egy üzemórára vetítve pont a duplájába kerül, 
mint egy új típusú helikopter egy órára vetített költsége. Az egyik 1,2 millió forint, a másik 
olyan 600 ezer forint. Tehát ez az a furcsa helyzet, amikor az olcsó a drága. És természetesen, 
ha ezt az olcsónak tűnő drága megoldást választaná az ország, akkor is néhány éven belül 
szembesülni kellene az új technika beszerzésével. Tehát csak néhány évig nyernénk időt, 
meglehetősen nagy fajlagos költséggel.  

Ez volt az alapvető oka annak, amiért a hasonló számot, üzemeltetési költséget mutató 
amerikai UH-1-es ajánlatot nem fogadtuk el, mert ott is olyan jelentős járulékos költségek 
jelentek volna meg, azzal együtt, hogy ingyen kaptuk volna magát a helikoptert, amelyek egy 
üzemórára vetítve szintén egymillió forint fölötti költséget mutattak, figyelembe véve a 
várható élettartamot.  

Ezért kezdtünk tárgyalásokba az olasz kormánnyal, amely a saját korábbi 
kötelezettségéből próbált volna szabadulni, abban az értelemben, hogy meg kívánta menteni a 
saját hadiiparát, az olasz hadsereg számára rendelt szállító helikoptereket, amelyeket azonban 
a gazdasági válságból eredő megszorítások miatt nem bírtak átvenni, nem bírtak kifizetni, és 
akkor kerestek egy olyan kormányt, amelyről tudták - mert az tudott volt, hogy Magyarország 
azzal a gondolattal foglalkozik -, amely ezt hajlandó lenne átvenni. A tárgyalások ígéretesen 
haladtak jó darabig, de végül az a döntés született, hogy éppen a transzparencia 
követelményeire tekintettel mégiscsak az lesz a helyes eljárás, ha egy szakértői bizottság - az 
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összes politikai erő felügyelete mellett, teljes mélységű kontroll mellett - kidolgozza azokat a 
követelményeket, amelyek meghatározzák azt a forgószárnyas képességet mint képességet, 
amelyre Magyarországnak szüksége van. Ezt követően, ha ez elkészül, ebből lehet levezetni 
egy olyan tenderkiírást, amelyet a potenciális szállítók számára közzé lehet tenni. 

Lett volna sok előnye a kormányközi megállapodásnak, hiszen mind az amerikai, 
mind az olasz relációban nem a gyártóval álltunk volna kapcsolatban, hanem közvetlenül a 
kormánnyal, de mégis a közbölcsesség azt a megoldást hozta előtérbe, hogy a gyártók 
számára írjunk ki tendert.  

A négy parlamenti párt közelmúltban megtartott egyeztetésén jóváhagyta a 
Honvédelmi Minisztérium ügyben megtett eddigi lépéseit. Most nyílt ülés van, tehát nem 
akarok mélyebb összefüggéseibe menni. Egyetértett azzal is, hogy az őszig dolgozzanak ki a 
mi szakértőink egy tenderkiírást, amit ismételten a négy parlamenti párt elé bocsátunk, 
lehetővé tesszük ennek a legnagyobb mélységű szakértői áttekintését is, hogy világos legyen, 
hogy nem egy termékre, nem egy gyártóra van kiírva a pályázat, hanem valóban 
Magyarország szükségleteit, igényeit tükrözi, és arra várunk majd ajánlatokat. Ezt követően a 
jövő évben úgy bocsátanánk ki, úgy írnánk ki a tendert, hogy az ajánlattevőknek még a 
választások előtt be kelljen adniuk az ajánlatukat - amelyeket még nem lehet tudni, hogy ki és 
hogyan -, de az elbírálás az új kormány megalakulása után, az új kormány által történjék.  

Azért mondtam ezt el ilyen részletesen, mert a képviselő úr az iránt érdeklődött, hogy 
vajon miféle garanciákat tudunk adni arra, hogy nem Gripen meg nem korrupció. Hát ennél 
többet még hogy lehetne? Világos, hogy az orosz helikopterek kimennek, helikopterekre 
szükség van, de ha valakinek lett volna javaslata, hogy ennél korrektebb módon hogyan lehet 
ezt a folyamatot mint folyamatábrát felrajzolni, az nyilván megtette volna. Nem kaptunk e 
tekintetben egyéb javaslatot, sőt mint mondtam, a négy parlamenti párt ezt teljes 
egyetértésben jóváhagyta. Erről ennyit tudok mondani. Egyelőre folyik a szakértői előkészítő 
munka, kizárólag szakmai szempontok vezérelnek minket. Rengeteg jó helikopter van, 
rengeteg olyan gyártó és rengeteg olyan típus, amelyik megfelelhet a magyar igényeknek, és 
valahol azért az is benne van, hogy mindig a vevő a király, akinek pénze van, az muzsikáltat. 
Meg kell majd próbálni a lehető legelőnyösebb ajánlatot kiválasztani. 

Volt egy átfogó kérdés, ami talán mindkét beszerzésre vonatkozik, hogy vár-e 
gazdasági előnyt Magyarország ezektől a beszerzésektől. Most csak a helikopterre mondom, 
hogy az offset az Európai Unión belül tilos, tehát az olyanfajta konstrukció, amilyenben annak 
idején megvettük vagy lízingeljük a Gripeneket, már nem lehetséges. Nem lehet összekeverni 
a különböző iparfejlesztési, munkahelyteremtő beruházásokat a hadiipari beszerzésekkel, ezt 
nem engedi meg az EU, tehát semmi ilyet nem fog tartalmazni a pályázat, nem tartalmazhat. 

Ugyanez vonatkozik a napokban kiírt szállítórepülőgép-tenderre is, mert az is egy 
európai uniós közbeszerzési eljárás. Az igazi kérdése az volt a képviselő úrnak, hogy mi az 
igazi értelme annak, hogy a repülőkről nem a következő kormány dönt. Most eszembe jut a 
legutóbbi honvédelmi bizottsági ülés, ahol Juhász Ferenc képviselőtársam meg egyenesen 
követelte, hogy igenis vállalja a felelősséget meg vegye elő a vételárat a kormány a 
tekintetben is, hogy vegye meg még most a helikoptereket is.  

Úgy tűnik, hogy valahol az aranyközépúton vagyunk, de a viccet félretéve: van 
egyszer Magyarország helyzete, ami a légi szállítási képességet illeti, és van a Magyar 
Honvédség helyzete. Először beszélnék az ország helyzetéről. A Malév megszüntetése drámai 
fordulatot hozott: a Malév megszűnésével véleményem szerint elenyészett az a 
szuverenitáshoz egyébként hozzátartozó képessége a magyar államnak, hogy a saját döntése 
alapján adott esetben a világ bármely pontjára repülőt tudjon küldeni az ott bajba került 
magyar emberekért, az ott valamilyen okból evakuálásra váró nagykövetségek 
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személyzetétéért vagy éppen a világ túlsó végén harcoló magyar katonákat tudja megsegíteni, 
nekik lőszerutánpótlást, fegyverutánpótlást tudjon küldeni.  

Megszűnt az a lehetősége is, hogy akár átültetésre váró szervek gyors eljuttatásában 
közre tudjon működni. Egyszóval: korábban volt egy képessége az országnak, ha egy 
gazdasági társaságon, a Malév Részvénytársaságon keresztül is, most meg már nincsen. El 
lehet gondolni, hogy egy ilyen válságszituációban, amilyen például a Líbiából való 
kimenekítés volt, talán lehet keríteni egy olyan külföldi légitársaságot, amelyet talán ki lehet 
küldeni Tripoliba az ott rekedt magyarokért - feltehetően nagyon magas fuvardíj ellenében -, 
de az már egyáltalán nem biztos, hogy ez a légitársaság hajlandó lesz a küldetés sikeréhez 
szükséges magyar fegyvereseket, felszerelést a fedélzetére venni, és úgy berepülni, mondjuk, 
a forrongó Líbia légterébe. Amíg volt Malév, meg tudtuk tenni, hogy elküldtünk egy Malév-
gépet, és ott volt a megfelelő biztosítás a megfelelő fegyverzettel, beleértve a különböző 
célokra kiképzett kutyákat, és amit el lehet képzelni, és ami a katonák szerint szükséges, és 
haza tudtuk hozni a Tripoliban rekedt magyarokat meg még egy csomó európai uniós 
állampolgárt. Ez a képessége ma nincsen Magyarországnak, és ezt pótolni kell.  

Most nézzük a Magyar Honvédség oldaláról! A Magyar Honvédségnek jelenleg van a 
meglévő ötből mindössze kettő üzemképes AN-26-os típusú repülőgépe, ez a ’60-as évek 
technikai színvonalát jelenti. Aki utazott már rajta, az tudja, hogy miről beszélünk. Ezt a gépet 
a világ nagyon sok repterén már nem engedik leszállni, mert olyan a zaj- és egyéb 
károsanyag-kibocsátása, hogy egyszerűen üzemképtelen. Ez egy forgószárnyas gép 
négyszázegynéhány kilométer per órás sebességgel, ebből következően a legfontosabb 
missziónkba, az afganisztáni misszióba eddig se tudtunk vele se embert, se felszerelést 
küldeni. 

A Magyar Honvédség éppen ezért a korábbi években és persze még ma is döntően 
külföldi légitársaságoktól bérel chartergépeket. Megérne egy misét, hogy a Malévról vajon 
miért pattant le a HM, a Malévnak miért nem volt az biznisz, hogy magyar katonákat 
szállítson Afganisztánba. Biztos lehetne összefüggést találni a csődbemenetel meg e között a 
finnyásság között, de tény, ami tény: különböző román és más tulajdonú légitársaságokkal, 
chartergépekkel oldottuk és oldjuk meg ma is az igen nagy létszámú magyar kontingensek ki- 
és hazaszállítását. Van nekünk a a pápai C-17-es, de az egy stratégiai légi szállító kapacitás, 
azzal a személyszállítást megoldani nagyon nem éri meg, az aztán tényleg drága, másra való 
az a nagy repülőgép. 

Mindebből az adódik, hogy 2008 és 2012 között, négy év alatt ilyen chartergépek 
bérleti díjára a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium 5,2 milliárd forintot fizetett 
ki, négy esztendő alatt. Most itt egy nettó ötmilliárdos beszerzésről beszélgetünk. Tehát ha 
semmi mást nem veszünk, csak a honvédség szükségleteit, és egy gázturbinás repülővel, 
pontosabban hárommal mind a személy-, mind a teherszállítási feladatokat el tudja látni, már 
akkor is azt kell mondanunk, hogy ez bizony nagyon megéri. Ha hozzávesszük, hogy 
mindazokat az állami feladatokat, amelyekről beszéltünk, el lehet látni ezekkel a gépekkel, 
akkor is azt mondhatjuk, hogy nagyon megéri.  

A köztársasági elnök úrral beszélgettünk, azt mondja, hogy Brüsszelbe egy csomó 
magyar politikus jár hétről-hétre, és ha megszervezzük, hogy elvisszük őket Budapestről 
Brüsszelbe, őszerinte - ő ért ehhez - az Európai Parlamenttől vagy az Uniótól a repülőjegyek 
megfelelő ellenértékét be tudjuk kasszírozni, és már megérte. Számtalan más üzleti 
hasznosítási lehetősége is van ennek a reménybeli három repülőgépnek, de ami a 
legfontosabb: a szuverenitásunk csorbulása helyreáll, tehát rendelkezni fogunk egy 
képességgel, amivel korábban nem rendelkeztünk, ezt pénzben nem is nagyon tudom 
kifejezni. 
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A repülőgépek piaca nyilván nem hasonlítható a gépkocsik piacához. Egy dologban 
azonban, úgy tűnik, igen: a használt eszközök ára meredeken csökken, tehát ha 40 évnek 
vesszük egy repülőgép üzemidejét is, és ha azt mondjuk, hogy újonnan szereznénk be három 
ilyen gépet, akkor - a környező országok beszerzéseit alapul véve - 25-30 milliárd forint 
között lenne a vételárhoz szükséges összeg. Azonban, ha félidős gépben gondolkodunk, tehát 
olyan, ami húszéves és még húsz évig tud repülni, akkor három ilyen gépet már ötmilliárd 
forint magasságában meg tudunk vásárolni. Ezt mutatják a piaci adatok. Tehát írtunk ki 
pályázatot, majd meglátjuk, hogy ki tesz ajánlatot rá. Ez egy nyílt európai uniós közbeszerzés. 
Nem meghívásos pályázat, teljesen transzparens, teljesen tiszta történet.  

Mind a honvédségi, mind az állami és főleg a pénzügyi szempontok olyan erővel 
szólnak a beszerzés mellett, hogy mindezeket a tényeket, persze sokkal részletesebben 
alátámasztva - és én most nem készültem ilyen mélységben, és nincs előttem jegyzet - a négy 
parlamenti párt elé tártuk azon a megbeszélésen, ahol a helikopterkérdést is megvitattuk, és 
egyöntetűen támogatták. Tehát olyan fajta gyanúk, amilyenek most a képviselő úr kérdésében 
- persze nyilván joggal - megfogalmazódnak, ott nem vetődtek fel. Ez nekem egyfajta 
garancia is. Nem ragozom tovább. Remélem, hogy meg tudjuk oldani ezt a kérdést, lehet hogy 
nem.  

A fedezetéről egyébként annyit, hogy nyilvánvalóan az állami költségvetésnek kell itt 
helytállnia. A Honvédelmi Minisztérium jogtechnikailag megoldotta azt a feladatot, hogy a 
beszerzés mögé odaállította a költségvetési előirányzatot, mert odacsoportosítottuk a pénzt, de 
ezt kormányzati segítség nélkül nem tudjuk megoldani. Tehát itt egy összkormányzati 
érdekről van szó, ugyanúgy, mint ahogy a helikoptereknél is nem szűkre szabott, szűken vett 
katonai feladatokra kell helikopterrel rendelkeznie, hanem például árvízvédelemre. 

Molnár Zsolt elnök úr kérdéseire nagyon röviden. Az integráció beváltotta-e a 
reményeket? Én azt gondolom, hogy igen, minden értelemben.  

Milyen a polgári szolgálatokkal az együttműködés? (Dr. Harangozó Tamás visszatér a 
terembe.) Az én megítélésem szerint kifogástalan. A bizottság előtt nyilvánvalóan ismert, 
hogy a nemzetbiztonsági munkacsoport rendszeresen ülésezik, belügyminiszter úr és 
jómagam társelnökletével, ahol úgy a katonai szolgálat, mint a civil szolgálatok folyamatos 
operatív… - az operatív rossz szó, igen, az itt mást jelent -, tehát operatív munkakapcsolatát 
és együttműködését rendszeresen gondozzuk és elősegítjük. 

Hogyan támogatta a KNBSZ az expedíciós… - nyilván missziós tevékenységre 
gondol. Képviselő úr, kifogástalanul nyílt ülés van, tehát mindazokat az operatív eszközöket, 
lehetőségeket itt most nem tudom feltárni, amelyeket a KNBSZ kialakított. Elsősorban 
Afganisztánról beszélek most. De hogy ez hatékony védelmet nyújtott a magyar katonáknak, 
ez abból is látszik, hogy hála istennek, 2011 tavasza-kora nyara óta nem szenvedtünk 
emberveszteséget Afganisztánban. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úrnak. Mile képviselő úrnak megadom a szót 

rögtön, én csak azt szeretném miniszter úrnak mondani, hogy korábban ugyanabból a székből 
államtitkár úr mondta, hogy a misszióssal szemben az expedíciós miért helyes kifejezés. Most 
nem vitát indukálnék, csak akarom mondani, hogy Simicskó államtitkár úr hosszas 
okfejtésben elmondta - természetesen jóindulattal, tehát nem cinikusan mondom -, levezette, 
hogy miért helyesebb a tágabb kifejezés, ami az expedíciós, ellentétben a misszióssal. Mire 
mondtam, hogy az expedíciósnak az a pejoratív értelme is tud lenni, hogy annak hívtak 
bizonyos olyan beavatkozásokat, amelyekhez pejoratív értelemben tartoznak gondolatok. De 
ezzel együtt én ezt átvettem, és meggyőzött engem Simicskó államtitkár úr erről. Csak ezért 
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akartam mondani. Igen, alapvetően a missziósra gondoltunk, mégis azt kell mondanom, hogy 
az egyik a tágabb, a másik a szűkebb kifejezés.  

Mile képviselő úr következik. 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Vagy 

pontatlanul fogalmaztam, vagy rossz volt a hanghordozásom. Tehát a feltett kérdéseimben 
semmiféle gyanúsítás vagy szemrehányás nem volt, kérdések voltak, semmi több. 

És még egyetlen megjegyzés, mert lehet hogy itt, mondom, az intonáció lehetett 
esetlegesen nem pontos, vagy nem fedte a kérdésem lényegét. Emlegette többször, és én is 
örömmel konstatáltam, hogy négypárti egyeztetés zajlott és fog is még, tehát lesz fordulója 
ennek. Remélve a legjobbakat, én szeretném kérni a miniszter urat, hogy minket is vegyen be 
ebbe a négypártiba, ha úgy alakul a frakcióalakítási folyamat, ahogyan mi most reméljük, és 
ahogy a mostani döntések ezt előrevetítik. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ez egy kérés így a 
beszélgetés végére részemről. Tehát csak jelezni szeretném, hogy szívesen részt vennék ezen 
az egyeztetésen. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úrnak, aki a kérdéseivel nyilván megalapozta a 

szakmai tekintélyét ezen az egyeztetésen való részvételen. 
Miniszter úr parancsoljon, kíván-e erre még reagálni? 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Magától értetődik, 

hogy minden frakcióval rendelkező pártot bevonunk az egyeztetésbe. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úrnak. Több kérdésre, észrevételre jelzést nem 

láttam. Köszönjük szépen az éves tájékoztatót. Nagyszerű eredmény volt, hogy magyar 
emberi életbe nem került az elmúlt két év, azt hiszem, hogy ebben konszenzus van. A többi 
dolog természetesen árnyaltabb ilyen téren. Köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk, 
miniszter úr! (Dr. Hende Csaba: Viszont kívánom! - A miniszter és munkatársai távoznak az 
ülésről. - Rövid technikai szünet. - A következő napirendi ponthoz megérkeznek a 
meghívottak.)  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott Nbb/126/2013. számú és 
Nbb/128/2013. számú közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Folytatnánk a 2. és 3. napirendi ponttal, 
mindkettő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előterjesztése. Itt államtitkár urat és 
projektkoordinátor kisasszonyt szeretettel üdvözöljük.  

Rögtön el is kezdenénk a tárgyalást. Még nyílt ülésen vagyunk. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium benyújtott egy közbeszerzés alóli mentesítési kérelmet, illetve mindjárt kettőt is, 
de most nézzük először az elsőt. Próbálom az összeghatárt kibogozni, mindjárt sikerülni fog. 
Három tételből 425 millió forint. Ez nettó összeg? 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Ez nettó 

összeg. 
 
ELNÖK: Akkor rögtön tisztázódott is. Tehát akkor 425 millió forint nettó mentesítés, 

amely három tételből áll, elolvashatták képviselőtársaim. 
Kérdezem államtitkár urat, hogy van-e kiegészítenivaló.  
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VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Ha kérdés 
van, szívesen válaszolok, egyébként nincs. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e 

hozzátenni, kérdést feltenni. (Nem érkezik jelzés.) Ha nem, akkor mindjárt feltesszük 
szavazásra, csak azt nézem, hogy lehet-e egyben szavazni, hiszen három tételből áll. Igen, én 
azt gondolom, nincs akadálya, hogy ezt egyszerre szavazzuk meg, de a biztonság kedvéért 
ismertetem a három összeget: tehát egy 106, egy 105 és egy 214 millió nettó, összesen 
425 millió forint nettó értékű mentesítési kérelem. Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja 
ezt a kérelmet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú volt a szavazás, a bizottság megadta 
a mentesítést.  

Majd természetesen egy éven belül kérnénk szépen tájékoztatást, hogy hogyan alakult 
a sorsa ennek az ügynek.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/128/2013.) 

Következik a 3. napirend azonos személyi összetételben. Itt pedig a célzottan 
közlekedésbiztonságot javító fejlesztésekkel kapcsolatos mentesítési kérelem. Itt már tudjuk, 
hogy nettó 422 millió 910 ezer forint. Jól mondom, államtitkár úr?  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nagyon 

pontosan. 
 
ELNÖK: Nagyszerű. Azt kérdezném, hogy van-e valami kiegészítenivaló, 

hozzátennivaló. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nincs, 

köszönöm. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdés, észrevétel vagy bármi ilyen 

van-e. (Jelzésre:) Parancsoljanak! Először Harangozó képviselő úr, aztán Mile képviselő úr. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót. Azt szeretném kérdezni, 

hogy pontosan mit takar ez a beruházás. Tényleg elolvastuk, meg le a kalappal az előtt, aki ezt 
így körül tudta írni, hogy ne lehessen pontosan, 100 százalékig érteni ebből, hogy mi ez. 
Tehát ezt esszük, isszuk, jön, gurul, megy? Mi a beruházás tárgya, és az a tárgy mit fog tudni? 
Mi az a cél, amit ezzel el kívánunk érni? A további kérdéseimet majd a válasz tükrében. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (független): Csupán ezt kiegészítendő egy kérdés. Azt szeretném, ha 

egy kicsikét taglalnák, hogy milyen nemzetbiztonsági vonatkozásai vannak ennek a 
beszerzésnek, tehát melyek azok az elemei, amelyek minket tényszerűen vagy tárgyszerűen is 
érintenek ebben a beszerzésben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, öné a szó.  
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VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
szépen. A KEKKH fejlesztéséről van szó, a KEKKH új jármű-nyilvántartási rendszert 
fejleszt, ami az ORFK rendszeréhez kapcsolódik. Ezen keresztül az előterjesztésben tételesen 
felsorolták azokat az elemeket, amelyeket megvalósítanak, ezeket fel tudom olvasni, ha 
szükséges. Itt alapvetően hálózati eszközök, aktív elemek beszerzéséről van szó, illetve 
ORACLE-migráció- és szoftvervásárlásról, ehhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztésről. Ez az 
alkalmazás az az alkalmazás, amelyik kiszolgálja a nemzetbiztonsági szolgálatok 
járműkövetéssel, -nyilvántartással kapcsolatos igényeit, illetve a tanúvédelmi programhoz 
kapcsolódóan a gépjárművekre vonatkozó adatokat kezeli és nyilvántartja. Ez a két ok 
egyébként, ami miatt ezt minősíteni kell. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Tehát ha jól értjük, ez egy olyan 

szoftverfejlesztés, aminek segítségével az ORFK által megvalósítandó közútikamera-
beruházás hátterében a KEKKH adatokat szolgáltat nyilvánvalóan elsősorban a rendőrségnek, 
meg ha jól értjük, itt nyilván néhány ritka esetben az NBH-nak vagy a tanúvédelmi 
programnak, hála istennek, fényévente egyszer. 

Tehát ez a szoftver fogja azt tudni, ha jól értem… 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Ez a szoftver 

ezt is tudni fogja, igen, tehát valamennyi rendszert ez fog kiszolgálni.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ezt is tudni fogja, engem ez a része érdekel. 

Akkor ehhez képest szeretném kérdezni, hogy volt-e már ilyen rendszer eddig, amelyik 
egyébként - ha jól értem - akkor arra lesz képes, hogy ha az ORFK-n lévő kamerarendszer 
tekintetében ők azt mondják, hogy kérik X. Y. autó rendszámát, kié ez, és az elmúlt hetekben-
hónapokban merre járt, akkor ez az információ onnantól kezdve összerakható lesz a jövőben 
ezzel az informatikai és az ORFK oldalán lévő kameraberuházással együtt. Jól értem ezt? 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem. Ez a 

fejlesztés egy új terméket hoz létre. A KEKKH-n belül több alkalmazásból gyűjtötték azokat 
az adatokat, amelyek a járműnyilvántartást kiszolgálják jelen pillanatban, illetve jármű-
nyilvántartási rendszeren keresztül kiszolgálják azokat a belügyi rendszereket, amelyek akár 
nemzetbiztonsági, tanúvédelmi vagy - ha konkrétan az útdíjra vonatkozott a kérdés - az 
útdíjrendszerhez kapcsolódó igényeket kielégítik. Itt több mint egy tucat adatkapcsolat van 
ebből a rendszerből a belügyi rendszerek irányába. Ezek között az alkalmazások között 
számos továbbfejlesztésre került az elmúlt években, de maga az alaprendszer, amely az 
adatokat gyűjti a KEKKH oldalán, nem változott semmit. Ennek a gyakorlatilag 
újrafejlesztése történik meg, és az újrafejlesztésen túl az időközben kialakított vagy 
továbbfejlesztett belügyi rendszerekhez való illesztése is megtörténik ezzel párhuzamosan. Ha 
a rendőrség, mondjuk, szeretné az útdíjrendszerhez kapcsolódóan - nyilván törvényi 
felhatalmazás mellett - ezeket az adatokat saját céljára felhasználni, lehetősége lesz rá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Akkor kezdem érteni. Még 

egyszer megkérdezném, csak úgy egyszerűen. Mondjuk, legyen objektív felelősség 
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szabálysértés, eddig, a mai napig, amíg ez a fejlesztés nem valósul meg, van-e arra lehetőség, 
és most a végterméket mondom, hogy valaki azt mondja Magyarországon - tegyük fel, 
nyomozóhatóság, tegyük fel, törvényesen, nyilván ez a legfontosabb, aztán a többit, hogy mit 
teszünk fel, azt majd végiggondoljuk -, hogy itt van ez a rendszám, kérném szépen a 
tulajdonosát egyik oldalról önöktől nyilván, illetve a KEKKH-tól, a másik oldalról pedig 
kérném szépen akkor a kamerák tekintetében azt, hogy ez az autó az elmúlt egy hétben merre 
járt. Ha jól tudom, erre ma Magyarországon nincs működő informatikai rendszer. Ha jól 
értem, ez a KEKKH oldaláról, a rendőrségen pedig az a 360 darab kamerának a beszerzése, 
illetve felállítása, ami a napokban, hónapokban vagy ebben az évben történik, pedig 
lehetőséget fog arra teremteni, hogy akár egyetlenegy autóra is pontosan beazonosítható 
adatok alapján mindenféle információt egy kupacban összehozzon, ha jól értem, de még 
egyszer kérdezem. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Még mindig 

nem. Az objektív felelősség kapcsán működő informatikai rendszer a rendőrségen most is 
kapcsolatban van azzal az alkalmazással, ami a rendszámadatokat a rendőrség részére - 
nyilván a megfelelő törvényi felhatalmazások mellett - átadja és elérhetővé teszi, ez egy most 
is működő rendszerkapcsolat. 

A kamerarendszerrel kapcsolatosan feltett kérdés, gondolom, arra vonatkozna, hogy 
követhetővé és beazonosítható válik bárki az országban. Először is a kamerarendszeren 
keresztül csak tehergépjárművek ellenőrzése zajlik, és kizárólag az útdíjköteles szakaszokon, 
tehát csak arra a területre és csak arra a tevékenységre kap ellenőrzési jogosítványt a 
rendőrség, másra nem, kizárólag ebből a célból vehet igénybe rendszámmal kapcsolatos 
adatokat, amennyiben ez szükséges.  

Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy itt maximum az útdíj meg nem fizetése esetén 
kizárólag a hazai gépjárművek adatainak nyilvántartása szerepel, és a közutakon a forgalom 
jelentős része, közel 40 százaléka nemzetközi forgalom lesz. Tehát ha a kérdés erre irányult, 
hogy így követhetővé válnak-e a gépjárművek és azonosíthatóvá válnak-e, akkor erre a 
kérdésre egyértelműen a válasz nem, nem ez a cél, amiért ezt a rendszert telepítették, és 
kizárólag a célhoz kötött adatkezelés fog megvalósulni ebben az esetben.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Utolsó kérdés, az e-útdíj és egyéb. Értem, 

hogy a KEKKH-nál vannak a gépjármű adatai általában. Az e-útdíj miatt keletkező adatok hol 
lesznek tárolva? Lehet, hogy nem az ön szakterülete, de gondolom, mint a minisztérium 
részéről biztosan… 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Az 

elektronikus útdíj kapcsán keletkező adatokat a NISZ Zrt. fogja kezelni. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A kommunikáció a NISZ Zrt. és a KEKKH 

között fog zajlani vagy a rendőrség között? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Nem. Tehát a 

NISZ Zrt. kezeli a rendszer adatait, amelyek az útdíjrendszer kapcsán keletkeznek. A 
rendőrség egy önálló ellenőrzési modult épít ki, ez az ellenőrzési modul kizárólag ellenőrzési 
célból vehet igénybe adatokat egyrészt a NISZ Zrt. rendszeréből, ami az útdíjbefizetéssel 
kapcsolatos információkat tartalmazza, másrészt ha a jármű beazonosításához szükség van a 
járműnyilvántartó rendszer adataira, ebben az esetben ellenőrzési célból kérhet adatokat a 
járműnyilvántartó rendszerből. 



- 18 - 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Rendben, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor szavazás következik. Nettó 

422 millió 910 ezer forintos beszerzésre érkezett a mentesítési kérelem. Kérdezem a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy ki támogatja ezt a beszerzést. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ha jól számolom, 10 igen és 1 
tartózkodás mellett a bizottság a mentesítést megadta.  

Itt is felhívom a figyelmet az egyéves beszámolási kötelezettségre. További jó munkát 
kívánok önöknek! Köszönöm szépen, hogy eljöttek.  

Kettő perc technikai szünetet rendelek el, mert zárt ülésre térünk át. 
 

(A bizottság 14 óra 22 perctől 14 óra 39 percig zárt ülésen tárgyalt, amelyről külön 
jegyzőkönyv készül.) 

 

Egyebek 

ELNÖK: Az egyebekben annyi van, hogy ha adott esetben nyáron mégis kell 
rendkívüli nemzetbiztonsági bizottsági ülést tartani, akkor az albizottság napja, tehát július 16. 
arra van fenntartva, aki ezt meg tudja oldani. Ez az a nap, amikorra az albizottsági ülés 
elméleti jelleggel össze van hívva, és ha nyilvánvalóan kell nemzetbiztonsági bizottsági ülést 
tartani, mert valamelyik kormányzati szerv úgy gondolja, hogy nem bírja ki a nyarat 
mentesítés nélkül - ilyen előfordulhat -, akkor a jóindulatunkat észrevéve természetesen 
kihelyezett ülést tartunk, Somogy megyében. (Derültség.) Csak ehhez akkor - akarom 
mondani - az alelnök úr ambiciózus segítése kell, mert a bizottság összehívásának más most a 
menetrendje, tehát önök tudják összehívni a bizottságot. Arra kérem, ha ilyen kormányzati 
törekvés van, akkor a titkárságon jelezzék az alelnök úrnak, és ha a kétötödös aláírások 
megvannak, akkor én természetesen július 16-ára összehívom a bizottságot. Köszönöm 
szépen.  

Minden jót mindenkinek!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 39 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


