Szekeres Imre a hon
nvédség létsszámának ezzer fős bővíttését kéri: A honvédelm
mi miniszter szerint
kulcsfon
ntosságú a léégtér bizton
nsága
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A légtér biztoonsága, a lég
gtér védelmee kulcsfontosságú az orsszágot
fen
nyegető reállis veszélyek
k - például a terrorizmu
us, ipari vag
gy
terrmészeti kattasztrófák - elkerülése érdekében
é
- emelte ki Szekeres
S
Im
mre honvédeelmi minisztter a kormán
nykabinet szzámára készzített
jellentés egyik
k lényegi elem
mét a Magyar Televízióó Nap-kelte című
c
műsorában, szombaton reggel.
r

n
mert évente 3-4000 ezer repülő
ő megy át
A miniszzter elmondtta: a légtér neem maradhatt ellenőrzés nélkül,
az országg felett.
Jelenleg a tárca azt a diplomáciaai egyezménnyt szeretné elérni,
e
hogy a NATO m
megvárja, amííg "végre
valaháraa sikerül feléppíteni a radaart a Tubesree" - mutatott rá Szekeres Imre. Hozzáátette, hogy az atlanti
szövetséég szerint a raadar létesítésse nemzeti feeladat.

Az új raadarnak a kaatonai szövettség elvárásaai szerint 2009. január 1-jétől
1
működnie kellenee, ez nem
tartható, ezért szüksség van a réégi - szovjett - lokátorok
k felújításáraa és üzemelttetésére. Így
y a Jután,
Kupon és
é Medinán üzemelő raddarokkal oldják meg az ország
o
egyhaarmad részénnek ellenőrzéését, amíg
fel nem épül
é
a harmaadik nagy lokkátor - monddta a tárcavezzető.
Az MTI pénteken úggy értesült, hogy
h
a honvédség létszám
mának ezer fős bővítésétt kéri a korm
mánytól a
honvédeelmi miniszter. Szekeress Imre készített egy jellentést, ameelyben a tárcca és a kölltségvetés
tartalékáából javasool átcsoporttosítást kattonai feladaatokra, illeetve haditecchnikai fejlesztések
megoldáására.
Az MTII úgy tudja,, a dokumeentumban azz is szerepel, hogy a Tubesre
T
tervvezett NATO
O-lokátor
várhatóaan csak 20100 után épül fel, így a csúszás
c
miattt - a korábbbi tervektől eltérően - meg kell
erősítenii a meglévő radarrendszeert. Ez azt jeelenti, hogy radarokat
r
kell megjavítanni, objektum
mokat kell
felújítani, és a léggtérellenőrzőő ezred, vallamint az összhaderőne
ö
emi parancssnokság létsszámának
növeléséére is szükségg van. A raddarokkal kapccsolatban 20
012-ig nagyjáából 20 milliiárd forintos költséget
prognoszztizál a jelenntés.
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