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Napirendi javaslat

1. Jelentés a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala 2009. évben végzett
munkájáról
Meghívottak:
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
Domján László dandártábornok, a KBH főigazgatója
(Zárt ülés!)

2. Jelentés a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala 2009. évi tevékenységéről
Meghívottak:
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
Tóth András vezérőrnagy, a KFH főigazgatója
(Zárt ülés!)

3. a) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához
("EUTM Somalia") történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV. 28.)
Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló (J/256. szám)
(Általános vita)

b) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához
("EUTM Somalia") történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV.28.)
Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslat (H/.... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)
Meghívottak:
Honvédelmi Minisztérium képviselői

4. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII.27.) Korm.
határozat módosításáról szóló beszámoló (J/257. szám)
(Általános vita)

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII.27.) Korm.
határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/....
szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)
Meghívottak:
Honvédelmi Minisztérium képviselői

5. Albizottsági tagok megválasztása

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz) megérkezéséig Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDNP)
Dr. Kövér László Csaba (Fidesz) Borkai Zsoltnak (Fidesz)
Földi László (KDNP) Borbély Lénárdnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők

Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
Siklósi Péter védelempolitikai és tervezési helyettes államtitkár (Honvédelmi
Minisztérium)

Megjelentek

Kelemen Tas főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai
Főosztály)
Dr. Szajlai Mónika titkárságvezető (Honvédelmi Minisztérium Parlamenti
Titkárság)
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)



6

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 37 perc)

Az ülés megnyitása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Mindenkit üdvözlök. Az elnök úr egyéb
elfoglaltsága és egészségügyi állapota miatt kért meg azzal kapcsolatban, hogy a bizottsági
ülést én vezessem.

Úgyhogy a tisztelt bizottságot szeretném tájékoztatni, hogy az Országgyűlés
megválasztotta Tamás Barnabást, Rubi Gergelyt és Bíró Márk urakat a bizottság tagjaivá. A
bizottság gyakorlatilag így akkor kiegészült. Köszöntöm képviselőtársaimat megválasztásuk
alkalmával.

Elsőként köszöntöm körünkben előterjesztőként Simicskó István államtitkár urat,
Domján László dandártábornok urat, a KBH főigazgatóját, Tóth András vezérőrnagy urat a
KFH részéről.

A helyettesítéseket mindjárt megnézzük, hogy a bizottság határozatképes-e: Földi
Lászlót helyettesíti Borbély Lénárd, dr. Kocsis Mátét Csampa Zsolt, dr. Mátrai Mártát Básthy
Tamás és Kövér Lászlót Borkai Zsolt képviselő úr, Bíró Márkot pedig Farkas Zoltán.
Megállapítom, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására.
Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, ki az, aki

támogatja a napirendi javaslatunkat: az 1. pontban jelentés a Katonai Biztonsági Hivatal 2009.
évben végzett munkájáról, a 2. pontban meghallgatnánk egy jelentést a Katonai Felderítő

Hivatal 2009. évi tevékenységéről, a 3. pontban az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági
erők kiképzésére irányuló missziójához történő magyar katonai hozzájárulásról szóló
1100/2010. IV. 28-án kelt kormányhatározatban foglalt döntésről szóló J/256. számú
beszámoló, valamint ennek elfogadó határozata, 4. pontban az afganisztáni Nemzetközi
Biztonsági Közreműködő Erők műveletében történő magyar katonai részvétel
engedélyezéséről szóló 2113/2008. VIII. 25-én kelt kormányhatározat módosításáról szóló
J/257. számú beszámoló, valamint ennek majd az országgyűlési elfogadó nyilatkozata, 5.
pontban albizottságok, 6. pontban pedig egyebek.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e az így beterjesztett napirendet.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása

Akkor most rátérnénk az 1. napirendi pontra, a Katonai Biztonsági Hivatal 2009.
évben végzett munkájáról szóló jelentés megtárgyalására. Mivel az írásos előterjesztés
minősített, szigorúan titkos, a Házszabály 69. §-a szerint zárt ülést kell tartanunk.

Kérem, szavazzanak, hogy ki az, aki egyetért a zárt ülés elrendelésével az 1. és a 2.
napirendi pont vonatkozásában. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy akkor szavazzunk a zárt
ülés elrendeléséről. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 18 szavazattal egyhangú a szavazás.
Kérem, hogy az üléstermet hagyja el, aki nem rendelkezik a minősített adatok

védelméről, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben leírt minősítéssel.

(A bizottság 13 óra 41 perctől 13 óra 59 percig zárt ülés keretében folytatta munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

A bizottság 13 óra 59 perctől ismét nyílt ülésen tárgyalt.)
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Döntés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló
missziójához történő magyar katonai hozzájárulásról szóló, 1100/2010. (IV. 28.) számú
kormányhatározatban foglalt döntésről szóló, J/256. számú beszámoló általános vitára
alkalmasságáról. Döntés a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
benyújtásáról

ELNÖK: Feloldanám a bizottság zárt ülését, és áttérnénk a 3. napirendi pontra.
Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi pontunk az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére irányuló misszióhoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010.
(IV. 28.) kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló, J/256. számú beszámoló
megtárgyalása, valamint ennek elfogadó határozata. Kijelölt bizottságként a beszámoló
általános vitára való alkalmasságáról, valamint az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról
kell döntenünk.

A kormány részéről ismételten sok szeretettel köszöntöm államtitkár urat, valamint
Siklósi Péter védelempolitikai és tervezési helyettes államtitkár urat és Kelemen Tas urat, a
Védelempolitikai Főosztály főosztályvezetőjét.

Megadnám a szót röviden. Esetleg kiegészítés államtitkár úr vagy helyettes államtitkár
úr részéről?

Dr. Simicskó István kiegészítése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Alelnök Úr! Azon kötelezettségünknek teszünk eleget, amely
még az előző kormány időszakába nyúlik vissza, ismételten, az előző beszámoló is
gyakorlatilag ezt mutatta.

A Bajnai-kormány utolsó döntései között szerepel, hiszen még ez év április 28-án egy
kormányhatározatot hoztak, amely az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére irányuló missziójához történő magyar katonai hozzájárulásról szól. A jelenlegi
kormány szándéka, hogy ezt a vállalást teljesíti, és erről szeretné tájékoztatni a bizottságot
ezúton is. Alkotmányban foglalt jogunkból adódóan nyilván a kormány ezt megteheti, és
kötelességünk a bizottságot tájékoztatni, illetve az Országgyűlést és a köztársasági elnököt.

Azt hiszem, hogy nem kell hosszasan taglalnom azt a tényt, hogy az Európai Unió
közös kül- és biztonságpolitikáját szeretnénk mi is aktívan befolyásolni, és közreműködni
ebben. Az Európai Unióban született egy döntés, amit megerősített az ENSZ Biztonsági
Tanácsának határozata is, amelyben szeretnénk a szomáliai problémát rendezni és kezelni. Az
a cél, hogy Szomália képes legyen a saját rendszerét fenntartani, ezért szükség van az ott lévő

katonák képzésére, felkészítésére, és kiképzési feladatokat látna el az Európai Unió. Ezt nem
tudja megtenni Szomáliában, hanem a szomszédos Ugandában kerül erre a kiképzésre sor.
Magyarország három katonát és egy jogászt bocsátott rendelkezésre, akik a kiképzési
feladatokat ellátják, és segítik a közös európai uniós akció sikeres lebonyolítását. Spanyol
vezetéssel történik mindez, ha jól tudom, németek, franciák és mások is részt vesznek ebben a
kiképzésben.

A mandátum 2010. március 31-étől 2014. június 31-éig terjedő időszakra vonatkozna.
Erről szeretnénk a bizottság támogatását és véleményét is megkapni, illetve megtudni.

Siklósi Péter áll rendelkezésre, ha további információk szükségesek a bizottság bölcs
döntéséhez.

Köszönöm szépen, alelnök úr.
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Kérdések, vélemények; válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdésekre, véleményekre kerülhet sor,
képviselőtársaim. (Jelzésre:) Rubi Gergely képviselő úr!

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Négy főről volt szó, ez nem túl nagy
költség, mégis ki finanszírozza ennek a négy főnek, amíg kint vannak?

Mivel elég barbár országról van szó, finoman fogalmazva, van-e az ő életüket
fenyegető tényező, ami esetleg veszélyezteti őket?

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Én úgy tudom, hogy ez még az ez évi költségvetésben benne szerepel, tehát jelentős,
körülbelül 30 milliárd forint van a nemzetközi missziók költségeinek a biztosítására. Valóban
ennek a négy főnek a biztosítására van elegendő pénz. Nem úgy egyébként a 200 fős
többletfelajánlás, ami Afganisztánra vonatkozik, de nyilván megpróbálunk mindent megtenni
annak érdekében is, hogy ez majd biztosítva legyen. Ott 14 milliárd forint szükséges ahhoz,
hogy ez a 200 fős többletlétszám biztosítva legyen. Az előző kormány 5,2 milliárd forintot
teremtett elő, 8,8 milliárd forintot kell még előteremtenünk nekünk majd valahonnan. De itt
ebben az esetben ez rendelkezésre áll, tehát ez nem okoz gondot.

A biztonsági helyzet nyilván nem a legjobb ott sem, de úgy látjuk, hogy az ugandai
körülmények lehetővé teszik a megfelelő szintű kiképzést, felkészítést. És természetesen
nincsen kockázat nélküli misszió, nincsen kockázat nélküli feladatvállalás, mindenben van
kockázat. Igyekszünk ezeket a kockázatokat a minimálisra csökkenteni, és úgy felkészíteni a
katonáinkat, meg olyan körülmények közé engedni, amely lehetővé teszi a túlélésüket.

Nem tudom, hogy helyettes államtitkár úr kíván-e ehhez hozzátenni valamit?

SIKLÓSI PÉTER honvédelmi minisztériumi helyettes államtitkár: Tulajdonképpen
csak annyit, hogy az Európai Unió azért támogatja ezt a kiképző missziót Ugandában, mert ott
vannak meg a biztonságos körülmények ahhoz, hogy a katonákat ki lehessen képezni. Ez
nyilván Szomáliában nem lenne meg. Úgyhogy Ugandában a körülmények viszonylag jók.

Nyilván a helyi éghajlati viszonyokból adódóan a katonáink az itthonitól eltérő
körülmények között vannak, annak minden kockázatával együtt, de ki vannak képezve, és erre
alkalmasak.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Bocsánat, csak
annyit hadd tegyek még hozzá, hogy az Európai Unió felkészült erre az akcióra. Mi azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy az Unió teljes mértékben készen áll mindenféle forgatókönyvre,
tehát az evakuációt is biztosítani tudja, ha esetlegesen olyan szinten romlana a helyzet, hogy
ezt igényelné. De bízzunk benne, hogy erre nem lesz szükség.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Kérdezném képviselőtársaimat, hogy kérdés, vélemény van-e. (Nem érkezik
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a beszámoló általános vitára alkalmasságáról kell
döntenünk.

Kérdezném, ki az, aki a J/256. számú beszámolót általános vitára alkalmasnak találja.
Kérem, képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú.
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Szavaznunk kell külön a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
elfogadásáról. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk az országgyűlési határozatról!
(Szavazás.) Egyhangú.

Javaslom, hogy az ajánlásunk szóban hangozzék el. Mivel kijelölt bizottság vagyunk,
így a bizottságnak előadót kell állítani. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, ki az, aki a
plenáris ülésen maximum öt perc erejéig majd a bizottság véleményét, álláspontját képviselni
fogja.

BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Javaslatot tennék alelnök úr személyére, Csampa
Zsolt személyére.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársaim. Akkor a bizottság előadója jómagam
leszek.

Döntés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló, 2113/2008. (VIII.
27.) számú kormányhatározat módosításáról szóló, J/257. számú beszámoló általános
vitára alkalmasságáról. Döntés a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
benyújtásáról

Áttérnénk a következő, 4. napirendi pontra, amely az afganisztáni Nemzetközi
Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai részvétel
engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) kormányhatározat módosításáról szóló, J/257.
számú beszámoló, valamint ennek elfogadó határozata. Első helyen kijelölt bizottságként a
beszámoló általános vitára való alkalmasságáról, valamint az elfogadó határozati javaslat
benyújtásáról kell majd döntenünk.

Megadom a szót az államtitkár úrnak.

Dr. Simicskó István kiegészítése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Az afganisztáni szerepvállalásunk kulcsfontosságú,
mindannyian tudjuk, hogy a NATO sikere forog kockán, hogy ez a misszió milyen módon
zárul le. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban is az Országgyűlés figyelemmel követte,
hogy az Afganisztánban közreműködő erőink milyen módon töltik be a feladatukat.

Az előző kormány döntött arról, hogy az egyéni beosztások vonatozásában a keretet
bővíteni kívánja. Szintén egy olyan beszámolót kell most idehoznunk a bizottság elé, amely
még Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter úr által jegyzett beszámoló. Azonban úgy
éreztük, hogy szükség van arra, hogy az Országgyűlés rábólintson erre, meghallgassa ezt a
beszámolót, és alkotmányos kötelezettségünknek teszünk eleget, csakúgy, mint az előző
beszámolónál, hogy tájékoztassuk a bizottságot arról, hogy milyen döntés született.

Az előző kormány az egyéni beosztást betöltő katonáink létszámát harminc főről
hetven főre kívánta, kívánja emelni, ezzel egyébként mindösszesen 120 főre nő az egyéni
beosztások száma az ISAF műveleteiben. Nyilván ezek a katonák elsősorban különböző
parancsnokságokon, kiképzésben, bármilyen egyéni beosztásban látják el majd a feladatukat,
tehát nem csapatként, alakulatként mennek ki, hanem egyéni beosztásban.

Azt kérnénk, hogy a bizottság támogassa ezt az elképzelést, a kormány szándékát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Kérdés, vélemény? (Senki sem
jelentkezik.)
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Határozathozatal

Amennyiben nincs, akkor kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a
J/257. számú beszámoló általános vitára való alkalmasságát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Tizenhét. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás.

Kérem, szavazzunk, hogy ki az, aki támogatja az elfogadó javaslat benyújtását!
Kérem, képviselőtársaim, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás.

Megállapítom, hogy 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással a bizottságunk elfogadta.
Itt is azt ajánlom képviselőtársaimnak, hogy szóban hangozzék el, mivel első helyen

kijelölt bizottság vagyunk, a bizottságunk állásfoglalása. Látom, hogy jelentkezés nincs,
úgyhogy akkor ezt, még mielőtt képviselőtársaim javaslatot tennének, én magam felvállalom
(Tóth Gábor: Javasoljuk!), és akkor a bizottságunk álláspontját a plenáris ülésen el fogom
mondani.

Köszönöm szépen, államtitkár úr, helyettes államtitkár úr, főosztályvezető úr a
részvételt. (A meghívott vendégek távoznak a bizottság üléséről.)

Albizottsági tagok megválasztása

A következő napirendi pontunk az albizottsági tagok megválasztása. Mint ismeretes, a
korábbi üléseinken létrehoztuk az albizottságokat, a kormányoldal tagokkal feltöltötte.

Emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy meddig jutottunk el:
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság öt fővel lett

megválasztva, az elnöke Csampa Zsolt, tagjai Farkas Zoltán és Tóth Gábor, az albizottság
működik, az ellenzéki oldal kettő albizottsági tagot jelölhet még ide.

A bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági
hatását figyelemmel kísérő albizottság hét fős. Mivel ellenzéki elnöke még nincs
megválasztva az albizottságnak, ezért így, ebben a formában ez még nem működik. A
kormánypárti tagok: Borbély Lénárd, dr. Simon Miklós, Básthy Tamás és Földi László
képviselők. Az ellenzéki bizottsági tagokat, az elnököt és két albizottsági tagot kellene még
jelölni.

Kérdezném azt, hogy az ellenzék részéről volt-e esetleg egyeztetés, valamilyen
megállapodás. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselőtársam! (Dr. Mátrai Márta megérkezik a
bizottság ülésére.)

Hozzászólások

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Alelnök Úr! Az a nagyvonalú gesztus, amit a
kormánypárti többség tett az ellenzéki pártoknak, hogy állapodjanak meg, ez közismerten
kevéssé működőképes. Mi kísérletet tettünk arra, hogy az akkor még nem akkreditált és
biztonsági ellenőrzésen át nem esett jobbikos képviselő úron, illetve urakon túl az LMP-vel
valamiféle megállapodásra jussunk. A kettőnk - tehát hangsúlyosan mondom, a kettőnk -
egyeztetése alapján fölhatalmaztak bennünket arra, hogy jelezzük, hogy az ellenőrzési
albizottság élére dr. Harangozó Tamást ajánlja az LMP és az MSZP. De itt most nincs jelen az
LMP képviselője, éppen ezért nyilvánvalóan ez a mondás kevésbé hiteles. És ha ezzel
kapcsolatosan aggály merül föl, akkor teljesen természetesen tudomásul fogjuk venni, hogy a
jövő héten válasszuk meg. Ha nem, akkor azt szeretném javasolni, hogy ennek megfelelően
járjunk el.

Az elmúlt nyolc év történéseit vizsgáló bizottságba nem jelöltünk, azt gondoltuk, hogy
mindaddig, amíg nincsenek, azaz az ellenzék teljes egészében nincs föltöltve, addig ebben a
kérdésben nem teszünk javaslatot. Szíves türelmüket kérjük, nyilvánvalóan ez a bizottság
munkáját közvetlenül és direktben most nem fogja befolyásolni.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Esetleg további hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.)
Akkor én azt javasolnám, hogy tájékoztatom az elnök urat arról, amit képviselőtársam

itt az előbbiekben elmondott, és akkor a következő ülésen, vélhetően addigra a két jobbikos
képviselőtársunkkal kiegészül a bizottság, és akkor a következő ülésünkön tudunk ebben a
pontban dönteni. Esetleg van-e ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Egyebek

Akkor áttérnénk a 6. napirendi pontra, az egyebekre.
Tisztelt Bizottság! Szeretném felhívni a figyelmüket egy technikai kérdésre, jelesül a

Házszabály 67. § (5) bekezdése, valamint a 75. § (1) bekezdése szerint a napirendi javaslatot
tartalmazó meghívót a bizottság tagjai írásban az ülést megelőzően megkapják. Rendes,
normál esetben a mindannyiunk által megadott e-mail címükre küldik ki futárpostaként, a
titkárságunkon elérhető a meghívó, továbbá az úgynevezett bizottsági összmeghívók sorában
az Országgyűlés honlapján is. Ha indokolt sürgősségről van szó, a plenáris ülés idején a
titkárság papír formában a meghívót megküldi az ülésterembe a helyükre, jegyzői bejelentést
kér. Végül kivételesen kerülhet sor arra, hogy a titkárságunk szóban a megadott
telefonelérhetőségen közli az ülés időpontját a napirendi javaslat ismertetésével együtt. Tehát
alapesetben a meghívó az e-mail címükre érkezik futárpostaként.

Még további technikai kérdés: a korábbi ülésünkön már jeleztem, hogy kérem, a
frakciók adják meg nekem a frakciószakértőjük nevét annak érdekében, hogy
kezdeményezhessük nemzetbiztonsági ellenőrzésüket, ami előfeltétele a bizottság melletti
munkájuknak. Az eddigiekben arról van tudomásunk, hogy az MSZP képviselőcsoportja dr.
Enyedi Krisztián, a Fidesz képviselőcsoportja pedig Fráter Olivér nevét adta meg. Mindketten
átestek már a C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen. Ez úgy értendő, hogy a Jobbik
esetében, az LMP és a KDNP esetében a szakértőknek a nevét majd kérnénk szépen a
bizottsághoz eljuttatni.

Végül tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az őszi ülésszakra vonatkozóan
egyeztettem a Külügyi Hivatallal, az Országgyűlés elnökével az állásfoglalásban leírtak
szerint, így bizottságunk a parlamentközi kapcsolattartás keretében ősszel Szlovénia és
Olaszország relációban tervezhet kiutazást. A fogadókészség egyeztetése most zajlik, az
utazás időpontjának meghatározását követően döntünk a delegáció tagjairól.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek keretében kíván-e még valaki
hozzászólni. (Jelzésre:) Rubi Gergely képviselőtársam!

RUBI GERGELY (Jobbik): Az egyebek napirendi ponthoz: korábban én már egy
kicsit előre dolgoztam ismeretség kialakítása címén, elmentem Hajdú-Bihar megyébe a
megyei rendőrfőkapitányhoz, és kisebb információkat szerettem volna megtudni, például
hogy mennyiben csökkent, illetve nőtt a lopások, erőszakos bűncselekmények száma. Erről
nekem nem adott felvilágosítást. Megteheti-e ezt? Illetve arra hivatkozott, hogy vagy a
belügyminiszteren keresztül vagy pedig bizottsági felhatalmazással tud nekem ilyen
információkat adni. Ez érdekelne, hogy volt-e ehhez joga, hogy megtagadja az
együttműködést vagy nem, illetve hogyha nem, akkor kaphatok-e a bizottságtól ilyen
felhatalmazást, hogy ezeket az információkat megtudjam. Az igazolványomon az van, hogy
kötelesek együttműködni, és ezt megtagadta.

Köszönöm.

ELNÖK: (Borkai Zsolt jelentkezik.) Ehhez? (Borkai Zsolt: Ehhez!) Borkai Zsolt
képviselőtársam!
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BORKAI ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár részben áttételesen érintve vagyok,
én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldás az lenne, hogyha eljönne hozzám, ugyanis
a rendőrségi beszámolók mind megyei szinten, mind pedig városi szinten nyilvánosak, abban
teljes pontossággal szerepelnek azok az adatok, amelyeket a főkapitány úrtól kért. Azt a részét
nem tudom, hogy szabályos volt vagy nem, de ha szeretné ezt az anyagot, akkor bármikor
nagyon szívesen át tudom adni önnek.

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Mondta is kapitány úr, hogy tart ő
minden évben ilyen beszámolót, idén ez még elmaradt, nem volt meg ez a beszámoló a
képviselők felé.

BORKAI ZSOLT (Fidesz): (Jelzésre:) Nem Győr?

RUBI GERGELY (Jobbik): Nem, Hajdú-Bihar megye. Bocsánat, ha rosszul mondtam!
Hajdú-Bihar megyéről volt szó. (Iváncsik Imre Borkai Zsolthoz: Csodálkoztam is, hogy
áthelyezted a székhelyedet Debrecenbe! - Derültség.)

Még annyi, hogy mindig áprilisban tartja ezt a beszámolót a Hajdú-Bihar megyei
kapitány úr. Idén ezt még nem tette meg, nem tájékoztatta az országgyűlési képviselőket,
ezért is érdekelt volna - megtagadta az együttműködést. Jogosan tette-e ezt, ez érdekelne.

ELNÖK: Igazából a képviselői jogállásról szóló törvény szerint és a kis kártyán is ott
van, hogy mind a kapitány úr, mind pedig bármilyen szerv köteles segíteni az ön munkáját.
Én azt tudom önnek javasolni, hogy akár írásbeli kérdésben, akár levéllel forduljon a
belügyminiszter úrhoz.

A bizottságunkban nem volt szokás az elmúlt időszakban az, hogy bármilyen szinten
kiadjunk egy tanúsítványt, hogy esetlegesen ön elmehet, és kérdezősködhet. Ennek van egy
formája a Magyar Honvédség keretén belül: megkeresi a parlamenti titkárt, elmondja, hogy
melyik alakulathoz szeretne menni, és a parlamenti titkár természetesen leszervezi. Ugyanez a
helyzet a kapitányságok ügyében is, tehát a bizottság bármelyik képviselőtársam
rendelkezésére áll az esetleges útjai vagy érdeklődései kapcsán. (Bíró Márk megérkezik az
ülésre.)

(Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Alelnök Úr! Azt szeretném javasolni, hogy a bizottság
kezdeményezze a hozzá tartozó tárcavezetőknél, hogy alakítsák ki ennek a rendjét. (Endrésik
Zsolt megérkezik az ülésre.) Ez is benne van a szabályban. Tehát A: én jogosult vagyok, B: ő
meg arra jogosult - a mi tárcáink esetében mindegyik -, hogy maga határozza meg annak a
rendjét, hogy én hogyan kaphatok információt. Éppen ezért - nyilvánvalóan a kormányváltás
eredményeképpen erre még nem került sor - a parlamenti titkárokon vagy a minisztereken
keresztül meg kell fogalmazni ezt a kérést, és záros határidőn belül alakítsák ki.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam jelzését. Én magam jelezni fogom elnök
úrnak, hogy a két érintett tárcához forduljunk levélben.

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném köszönteni dr. Mátrai Márta képviselő asszonyt és
Bíró Márk képviselő urat a bizottságunk ülésen.

Ha több kérdés egyebek napirendi pontban... (Jelzésre:) Rubi Gergely
képviselőtársam!
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RUBI GERGELY (Jobbik): Még egy rövid lenne. A honvédségnél is voltam egy-két
helyen. Nem tudom, feltűnt-e, hogy Magyarországnak nincsen tüzérsége? Ez a bizottságnak
feltűnt-e? Ugyanis támogatjuk ezeket a külföldi missziókat, de saját magunkat nem tudjuk
megvédeni. Lehet hogy ezzel kellene inkább elsősorban foglalkozni. Ez csak egy észrevétel
volt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyebek között valakinek kérdése, felvetése?
(Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor az ülést bezárom. Köszönöm szépen képviselőtársaimnak
a jelenlétet.

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 23 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Podmaniczki Ildikó


