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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP ), a bizottság elnöke

Demeter Ervin (Fidesz) a bizottság alelnöke
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz)
Móring József Attila (Fidesz)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) távolléte idejére Meggyes Tamásnak (Fidesz)
Dr. Kövér László (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Dr. Martonyi János külügyminiszter-jelölt
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkárjelölt
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt
Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkárjelölt
Dr. Staudt Gábor képviselő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)

Az ülés megnyitása

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Tisztelettel köszöntöm a
Nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén megjelenteket, a sajtó képviselőit, és külön köszöntöm
dr. Martonyi János külügyminiszter-jelölt urat.

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása

A bizottság nyolc tagjából heten itt vannak. Dr. Kövér Lászlót Demeter Ervin
képviselőtársam, alelnök úr helyettesíti. A többiek itt vannak.

Ügyrendi értelemben határoznunk kell arról, hogy a Jobbik képviselője tanácskozási
joggal részt vehessen a mai bizottsági ülésen. Elsőként erről kell döntenünk, hogy
tanácskozási joggal dr. Staudt Gábor részt vehet-e a mai bizottsági ülésen. Kérem szépen
képviselőtársaimat, hogy ebben a kérdésben döntsünk. Aki egyetért ezzel, kérem, szavazzon!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

Úgy látom, hogy nyolc szavazattal, egyhangú döntéssel Staudt Gábor tanácskozási
joggal részt vehet a mai bizottsági ülésen.

Határozatképesek vagyunk.
Döntenünk kell a mai napirendről. Ellentétes indítvány nem érkezett, ezért nyilvános

ülésen vagyunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van ezzel kapcsolatos észrevétel vagy
javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Nincs.

Akkor a nyilvános ülés napirendjét teszem fel szavazásra a kiküldött meghívónak
megfelelően. Kérem, hogy aki egyetért a mai napirenddel – a helyettesítésre is figyelemmel -,
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

A mai napirendet egyhangúlag elfogadtuk.

Dr. Martonyi János külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása

Nyilvános ülésen térünk rá a mai napirendre. Kérdezem a miniszterjelölt urat, hogy
kívánja-e szóban, kérdések nélkül ismertetni javaslatait, elképzeléseit, az írásbeli anyagot,
vagy kérdésekre, észrevételekre kíván válaszolni. Öné a szó.

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr.
Köszönöm szépen a lehetőséget.

Tisztelettel köszöntöm önt is és a bizottság minden egyes tagját, hasonlóan a
jelenlévőket, ide értve a sajtó képviselőit is.

Kérdésére válaszolva: azt hiszem, talán az a leghatékonyabb megoldás, ha egy rövid
bevezetőben néhány elképzelést vázolnék, és ezt követően természetesen készséggel állok a
kérdezők rendelkezésére.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor amennyiben most kíván elmondani valamit, akkor
öné a szó, ha nem, akkor a kérdések, észrevételek… (Dr. Martonyi János: Most kívánok!)
Akkor parancsoljon!

Dr. Martonyi János bevezetője

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen. Csak néhány
kérdést szeretnék röviden érinteni, annál is inkább, mert nagy valószínűséggel ezek a témák
amúgy is felmerülnek vagy felmerülnének a kérdések kapcsán.
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Tételszerűen adnám elő ezt a néhány gondolatot, bővebb kifejtés nélkül. Az első
kérdés az, hogy vajon most a szolgálatok átszervezésre kerülnek-e vagy pedig sem. Erre, azt
hiszem, az eddigiek alapján a helyes válasz az, hogy nem. Az irányítási rendszerben történik
változás. Ennek az engem illető része az, hogy a kormány az Információs Hivatal irányítását a
külügyminiszterre bízza. Egyébként a törvény szerint ez az irányítási jog magát a kormányt
illeti. Tehát valójában közjogilag, hogy így mondjam, a kormány egészét illeti meg. Az egy
további kérdés, hogy a kormány ezt a jogát melyik minisztere útján gyakorolja. Na, itt történik
most változás, mert a korábbi helyzettől eltérően az Információs Hivatal a külügyminiszter
irányítása alá kerül.

Ez a lépés az egyes szolgálatok belső szervezetét, esetleges integrációját,
szétválasztását, feldarabolását nem érinti, kizárólag arról van szó, hogy a kormány ezt az
irányító jogkörét az Információs Hivatal tekintetében is egyébként egy másik miniszter útján
fogja gyakorolni. Ez jelent meg a parlament által elfogadott törvény szövegében is.

A következő kérdés az, hogy mi ennek az oka, mi ennek a magyarázata. Röviden
néhány szempontra érdemes hivatkozni. Talán az első az, hogy ennek a tevékenységnek a
jelentős része a külkapcsolatok területén folyik. A külkapcsolatokat persze itt most a
legszélesebb értelemben vesszük, ide tartoznak a hagyományos politikai kapcsolatok, a
diplomáciai kapcsolatok, ide tartoznak a külgazdasági kapcsolatok, szintén egyre fontosabb
része a külkapcsolatok rendszerének, ide tartoznak a kulturális, tudományos, sportkapcsolatok
is, ide tartozik az országkép kérdése, és összességében azt lehet mondani, hogy a
külkapcsolatok területén a legszélesebb hatáskörrel - az eddigi és a jövőbeli rendszerben - is a
külügyminiszter rendelkezik.

A másik szempont az, hogy az az eredmény, amit az Információs Hivatal előállít, ami
a tevékenységének az eredménye, a terméke, ha úgy tetszik, ahogy ezt ma mondják, ez azért
elsősorban a külkapcsolatokért felelős miniszter vagy miniszterek részére készül. Éppen azért,
hiszen a tevékenység jelentős része a külkapcsolatok terén folyik. Tehát egyszerűen kifejezve:
a külügyminiszter ennek a legelső fogyasztója, és ezért mindenféleképpen az információs
folyamat felgyorsítását, az információk feldolgozásának a hatékonyságát e szerint az
elképzelés szerint segíti az, ha ezt az irányítást az a kormánytag látja el, aki egyébként a
legfontosabb fogyasztója, mint mondtam, ennek a terméknek.

Vannak persze külső megfontolások is. Az közhely, talán nem kell erről hosszasan
beszélni, hogy a globális folyamatok hihetetlenül felgyorsultak, az okfolyamatok sokkal
gyorsabbak, mint korábban bármikor, ugyanakkor a globális kockázatok veszélye, kihívások,
ezek sokkal erőteljesebbek. Az ezekből fakadó kockázatoknak és veszélyeknek az előzetes
felmérése, az early warning, tehát az időben történő előzetes figyelmeztetés az egyre inkább
minden országban ezeknek a hírszerzéssel foglalkozó szervezeteknek a feladata, és rendkívül
fontos az, hogy ezek az információk nagyon gyorsan eljussanak oda, ahol a szükséges
döntéseket meg kell hozni.

A kihívások tulajdonképpen átfogják azt az egész területet, amire én az előbb utaltam.
Tehát itt nem egyszerűen a külpolitikáról van szó, szó van mondjuk a proliferációs
veszélyekről, szó van a külgazdasági kapcsolatok területén jelentkező kockázatokról, az
utóbbi hetek-hónapok talán leglátványosabban a nemzetközi pénzügyi rendszerrel összefüggő

kérdéseket helyezték előtérbe, minden ország pénzneme ki van téve például spekulációs
kísérleteknek, ugyanúgy lehet beszélni a nemzetközi terrorizmusról, a nemzetközi bűnözésről,
kábítószer-kereskedelemről és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon összetett,
nagyon komplex és nagyon fontos tevékenység lett minden országban.

Az, hogy egyébként ezt a tevékenységet különböző országok a kormányzati
szerkezeten belül hogyan helyezik el, az változó, mi például ennél a döntésnél elsősorban a
brit modellt vettük alapul: Nagy-Britanniában a hírszerzés feletti irányítást hagyományosan a
külügyminiszter látja el. Ez nem véletlen, mert a britek mindig kifelé forduló ország voltak,
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mindig tudták azt, hogy a külső körülmények alapvetően befolyásolják az ő országuknak a
helyzetét. Itt nyilván az látszott a legcélszerűbbnek, hogy akkor a külügyminiszter legyen a
legközelebb a kormányon belül ehhez a tevékenységhez.

Ugyanakkor - és ez a következő tétel - az egy nagyon lényeges dolog, hogy nagy
tévedés volna azt mondani, hogy az Információs Hivatal a Külügyminisztériumba kerül. Erről
szó sincsen. Az Információs Hivatal nem kerül a Külügyminisztériumba, az Információs
Hivatal státusa egyáltalában nem változik. Ez egy önálló hatáskörrel rendelkező, országos
hatáskörű szerv, hatásköre nem vonható el bizonyos törvényi kivételektől eltekintve, önálló
költségvetéssel rendelkezik, és szó sincs arról, hogy ezt bármilyen mértékben vagy formában
is beolvasztanák, integrálnák a Külügyminisztériumba.

Kétségtelen, hogy az előbb említett termék szempontjából a két tevékenység között
van rokonság, tehát a külpolitikai, diplomáciai, hagyományos külpolitikai, diplomáciai
tevékenység és a hírszerzés az bizonyos szempontból egymást kiegészítően zajlik, de
alapvetően eltérnek egymástól, szervezetileg, személyileg élesen elválasztandók egymástól.
Az egy más dolog, hogy valahol a megszerzett információkat, a legkülönbözőbb eszközökkel
megszerzett információkat egy központban, nevezetesen a döntéshozatal központjában vagy a
döntéshozatalt előkészítő központban kell feldolgozni.

A következő tétel, amit röviden jeleznék, az az, hogy ez a megoldás az én érzésem
szerint, vagy legalábbis a reményeim szerint valójában nem csökkenti, hanem erősíti az
Információs Hivatalnak az önállóságát. Tudniillik amint jeleztem, hogy az irányító szerep a
kormányé, ezt a külügyminiszter útján gyakorolja, persze egy megfelelő együttműködési
rendszerben, nemzetbiztonsági kabinet, kormány és így tovább, az ismert okokra nem akarok
kitérni, a tagok ezt tulajdonképpen valószínűleg jobban ismerik, mint én, mert hiszen én ezzel
a területtel soha nem foglalkoztam, de tény az, hogy ezen a rendszeren keresztül a politikai
befolyás, én azt hiszem, hogy gyengül. Tehát maga a tevékenység, az Információs Hivatalnak
a tevékenysége egy kicsit távolabb kerül a mindennapi politikától, ha úgy tetszik, a
belpolitikától. Ez egy nagyon fontos cél, az elmúlt évek tapasztalatainak a fényében
különösen fontos cél. Én azt hiszem, hogy a most megalakítandó kormánynak erre nagyon
oda kell figyelnie, nagyon ügyelnie kell.

Hozzáteszem: azok szerint az információk szerint, amelyek jelenleg az én
rendelkezésemre állnak - ezek meglehetősen csekélyek -, az Információs Hivatal eddig is
megfelelő szakmai szinten fejtette ki a tevékenységét, a tevékenysége alapvetően és döntően
szakmai jellegű volt. Tehát azok a súlyos kifogások, amelyek más területen felmerültek és
amelyekről én most nem beszélnék részletesen, mert hiszen ezek amúgy is közismertek, ezek
az Információs Hivatal tevékenységében nem voltak észlelhetők, ha úgy tetszik, egyszerűen
kifejezve: nem voltak botrányok. Tehát én úgy érzem, hogy az is egy érv, hogy az
információs tevékenység ezzel egy kicsit távolabb kerül a belpolitikától, ha úgy tetszik, a
pártpolitikától, és még inkább meg tudja valósítani azt a célt, azt a feladatot, hogy egy
nemzeti intézmény legyen, egy olyan nemzeti intézmény, egy olyan nemzeti információs
szervezet, amelyik egyértelműen egy nemzeti külpolitikát szolgál.

Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy ezen a területen különlegesen lényeges a
jogállamiság előírásainak a legszigorúbb betartása. Ez minden országban így van. Nem
véletlen egyébként, hogy most, amikor átnéztük, hogy hogyan helyezzük el a kormányzati
szerkezetben a különböző tevékenységeket, akkor arra jutottunk, hogy igen sok országban ezt
az igazságügy-miniszter felügyeli, egyébként Magyarországon is, mint tudjuk, a törvény
szerint a külső engedélyezés az igazságügy-miniszternek a feladata, ebben sem történik
változás. Tehát ez is utal arra, hogy itt maga a hivatal a tevékenységét a legnagyobb
önállósággal és szakmai szempontok alapján végzi. Egy nagyon lényeges korlátja van, és ez
pedig az, hogy a jogszabályokat a legszigorúbban be kell tartania. Kényes terület, érzékeny
terület, adott esetben a határok nem mindig ismerhetők fel teljes bizonyossággal, ezért is van
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adott esetben igazságügyi közreműködés vagy akár bírósági felülvizsgálat. Tehát én úgy
érzem, hogy ez egy olyan szempont, amire a jövőben ezen a területen is nagyon-nagyon nagy
figyelmet kell fordítani.

Magam személyesen egyébként nem kívánok a tevékenységbe szakmailag
beavatkozni. Az, hogy mi a feladata az irányítással megbízott kormánytagnak, miniszternek,
azt a törvény világosan felsorolja. A törvény azt is világosan elmondja, hogy milyen
szabályok, milyen elvek és milyen eszközök mentén kell az Információs Hivatalnak és az azt
irányító miniszternek a Nemzetbiztonsági bizottsággal együttműködnie, de azt hiszem, ezekre
a kérdésekre nem kell kitérnem, ezek amúgy is ismertek. Én a magam részéről legfeljebb
annyit szeretnék zárásként mondani, hogy én erre az együttműködésre a legteljesebb
mértékben kész vagyok, és a törvény minden betűjét és a szellemét e tekintetben is be
kívánom tartani és tartatni.

Köszönöm szépen.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, minisztereljelölt úr.
Kérdezném tisztelettel a bizottság tagjait, kinek van kérdése a miniszterjelölt úrhoz.

(Jelzésre:) Parancsoljon, Staudt képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ezek szerint én kezdem a kérdések sorát. Azt
szeretném megkérdezni a miniszterjelölt úrtól, bár említette, hogy a területtel nem
foglalkozott, de milyen nemzetbiztonsági tapasztalata van, ami elősegíti.

Nem tudom a metódust, elnök úr, több kérdést tegyünk fel, vagy…

ELNÖK: Én azt javaslom, hogy a kérdéseknél igen, és ha van külön észrevétele vagy
egyéb típusú közlendője, akkor ezt majd a második körben, de a kérdéseket most tegyük föl.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó. Akkor mondjam végig az összeset?

ELNÖK: Igen, az összeset.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, akkor nekiállok a dolognak. Tehát az
Információs Hivatal és a külügy személyi állománya legendásan rivalizál, rossz viszonyban
van egymással. Ezt hogy kívánja a jövőben feloldani, mit kíván tenni ezzel kapcsolatban?

Ide kapcsolódik egy kicsit, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal és az Információs Hivatal
között is egy komoly ellentét mutatkozott az utóbbi időben. A kérdésem az lenne, ha a két
szolgálat nem ugyanazon miniszter alá fog tartozni, akkor ez mennyiben könnyíti meg vagy
nehezíti a helyzet rendezését.

Mennyi lobbiereje marad ön szerint az Információs Hivatalnak a többi szolgálathoz
képest, ha kivesszük ebből a rendszerből és a Külügyminisztériumhoz csatoljuk?

Tervezi-e az Információs Hivatal ingatlanvagyonának vagy annak egy része
értékesítését? Itt, tudomásunk szerint, több komoly ingatlanról van szó, akár Budán is, ami az
Információs Hivatal tulajdonában áll.

Mint leendő miniszter, van-e tudomása arról, hogy a kormány nyilvánosságra kívánja-
e hozni végre az ügynöklistákat ügynökaktákkal, egyéb titkosításokkal? Mi lesz a cél, és mit
várhatunk ilyen szempontból a jövőben?

Még két kérdésem lenne, ez kicsit személyes. Az önéletrajzában olvashattuk, hogy
’90-től, ha jól idézem, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, majd ’91-től ’94-
ig a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, illetőleg ’90-92-ben az Állami
Vagyonügynökség igazgatótanácsának elnökhelyettese volt. Azt szeretném ezzel
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kapcsolatban megkérdezni, hogy itt érez-e személyes felelősséget erre az időszakra vonatkozó
privatizációk kisiklásáért, vagyonvesztésekért, esetleg mi a véleménye így utólag, a
történelem tükrében az ukrán-magyar alapszerződésről, ami szintén ide kapcsolódik.

Illetőleg a Jobbik számára egy roppant fontos kérdést még a végén fel szeretnék tenni.
Ugye, ön volt az, aki 2001-ben, Göteborgban a tőke szabad áramlásáról szóló passzust aláírta,
amelyben vállaltuk, hogy a termőföld bekerül ebbe a fejezetbe. Itt az lenne a kérdésem, mert
tudom, hogy kiváló nemzetközi jogászként is tevékenykedett Martonyi úr, hogy leendő
külügyminiszterként és jogászként mi a megoldási javaslat vagy mi lesz a kormány megoldási
javaslata arra, hogy ezt az elkövetett hibát – ezt hibának érezzük – hogyan lehet korrigálni.
Lévén, ha jól tudom, az EU nem érinti, vagy van egy olyan szabály, ha kérjük, és erre
hivatkozunk, akkor az adott állam tulajdonrendszerét nem érinti a szabályozás.

Ennyi lenne a kérdéscsomagom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. (Jelzésre:) Parancsoljon, Mile

képviselőtársam!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Külügyminiszter-jelölt Úr!
Azt szeretném öntől megkérdezni, mivel zajlik a kormányprogram vitája a parlamentben, és
ezt ott is felvetettem, hogy akármilyen alapos módon tanulmányoztuk át ezt az anyagot, a
külpolitikai fejezet és a biztonságpolitikai fejezet szőrén-szálán eltűnt belőle, vagy lehet hogy
bele se került. Tehát mi az oka ennek, hogy a kormányprogram nem foglalkozik nemhogy
fejezet szinten, hanem bekezdés szinten sem ezekkel a kérdésekkel?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e további kérdés. (Jelzésre:) Parancsoljon,

alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Talán mindenekelőtt egy nappal a kettős állampolgárság
elfogadása után szeretném jelezni, hogy Magyarországnak ismét, hisz nem először, egy olyan
külügyminisztere lesz, aki a határon kívüli területen született - egy kolozsvári születésű

külügyminiszterünk van. Én ennek külön örülök, és tartalmat is ad tulajdonképpen a kettős
állampolgárságnak.

Én azt javasolnám, hogy nyilván szerteágazó a külügyi tevékenység, mi fókuszáljunk
arra a kérdéscsoportra, ami a bizottság feladatköre, az Információs Hivatal és annak az
irányítása, hiszen a többi a külügyi bizottságban és egyéb helyen meghallgatásra kerül.
Ilyennek tartom például az úgynevezett ügynöklisták nyilvánosságát. Az ügynöklisták
nyilvánosságának az a legnagyobb problémája, hogy nincsenek ügynöklisták, tehát azok
akkor lesznek, ha csinálunk. (Dr. Staudt Gábor: A feldolgozását akkor.) Nem úgy működtek
ezek a szolgálatok, hogy listát vettek, hanem egy más szisztéma szerint. Nyilván ez egy olyan
kérdéskör megítélésem szerint, amely szabályozást igényel. Szerintem fogunk is róla a
Nemzetbiztonsági bizottságban beszélni, de azt is tudom mondani, hogy nem a
külügyminiszter úrnak lesz a portfóliója, tehát szerintem inkább az igazságügy-miniszterhez
vagy pedig a másik két szolgálat irányítását végző belügyminiszterhez tartozik.

Nekem egy kérdésem lenne. Abból adódóan, hogy a szolgálatok több irányítás alá
kerülnek, úgy gondolom, előfordulhat olyan, hogy koordináció szükséges a nemzetbiztonsági
szolgálatok között, az lenne a kérdésem a miniszter úrhoz, hogy van-e valamilyen elképzelése
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arról, hogyan fog működni a szolgálatok koordinációja azokban az esetekben, amikor ez
indokolt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy további kérdések vannak-e.
(Nem érkezik jelzés.) Akkor megpróbáljuk egy blokkban az összes kérdést letudni. Ha
megengedi, miniszterjelölt úr, akkor én is néhány kérdést feltennék. (Dr. Kovács Zoltán
elhagyja az üléstermet.) Nem tudom, tartható így ez?

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Természetesen.

ELNÖK: Köszönöm.
Elmondta a miniszterjelölt úr, hogy a politikai befolyás csökken ezzel a működési

modellel, amellyel egyet is tudok ilyen értelemben érteni, csak problémának látom azt, hogy a
klasszikus hírszerzői tevékenység és a diplomáciai szálak - ha a szervezeten belül nincs is a
Külügyminisztériumban, helyesen tetszett mondani, nem abba az épületbe, nem abba a
struktúrába, nem a Külügyminisztériumba olvad be az Információs Hivatal, de azért
külpolitikai szempontból ez nehezen lesz kettéválasztható, tehát egy-egy hírszerzési vagy
diplomáciai ügy összefutása a Külügyminisztériumra és ezáltal a Magyar Köztársaságra is
rossz fényt vethet. Nem látja ezt ebben a szerkezetben problémásnak miniszterjelölt úr, hogy
adott esetben egy hírszerzési ügy a Magyar Köztársaságnak, a Külügyminisztériumnak
csorbíthatja a tekintélyét?

A másik. A határon túli magyarokkal kapcsolatban - a Magyar Szocialista Párt
számára különös tekintettel fontos kérdés az ő biztonságuk -: nem látja-e problémásnak és
milyen lehetőségeket lát a katonai titkosszolgálatokkal való együttműködésben abban a
tekintetben, hogy a határon túli magyarok biztonsága, különös tekintettel a volt kisantant
országokra, ottani félkatonai szervezetek, polgári szerveződések, amelyek a kinti magyarság
biztonságát veszélyeztetik, itt milyen lehetőségeket lát a szoros együttműködésre az
Információs Hivatal és a katonai titkosszolgálatok között.

A kettős állampolgárság döntéseivel kapcsolatosan hogy látja, az Információs Hivatal
feladata jelen pillanatban milyen teendőket követel meg, hiszen látjuk a szlovák belpolitikát,
ott választási időszak van. Itt milyen feladatokat lát, milyen konkrét, azonnali teendőket az
Információs Hivatal részéről?

Lát-e lehetőséget, miniszterjelölt úr, az említett országok titkosszolgálataival mégis
valamiféle együttműködésre? Tehát az Információs Hivatal és a Külügyminisztérium milyen
együttműködést alakíthat ki ezekkel az országokkal, különös tekintettel a határon túli
magyarok biztonsága tekintetében?

Végezetül még egy kérdés a költségvetéssel kapcsolatban. Nem ismétlem önmagamat,
de az Információs Hivatal ezt a fokozott feladatát a kettős állampolgárságból adódóan,
egyébként egy helyes döntésből adódóan ezt a fokozott feladatot a jelenlegi költségvetési
keretek között hogyan tudja megoldani? Vagy lát-e lehetőséget arra a miniszterjelölt úr, hogy
az Információs Hivatal költségvetése erre a fokozottan kiemelt feladatra és a fokozott
veszélyre való tekintettel jelentős mértékben növekedjen? Hiszen ahhoz, hogy ezeket a
feladatokat elláthassa, szükség lehet költségvetési forrásbővítésre.

Köszönöm szépen. Öné a szó, miniszterjelölt úr.

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Ha
megengedik, akkor a kérdések feltevésének a sorrendjében válaszolnék.

Az első kérdés az volt, hogy van-e nemzetbiztonsági téren tapasztalatom. A válasz az,
hogy nincs, semmilyen tapasztalatom nincs.
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A második kérdés az volt, hogy hogyan lehet kezelni azt a hagyományos rivalizálást,
ami a diplomáciai személyzet és az Információs Hivatal munkatársai között fennáll. A
tapasztalataimról tudok beszélni: amikor én külügyminiszter voltam, ilyen rivalizálásnak a
jeleit hangsúlyozottan nem észleltem. Nagyon értékesnek és nagyon fontosnak tartottam
akkor személy szerint is az Információs Hivatal munkáját. Akkor is voltak különböző
feszültségek, egy pillanatra utalva az elnök úrnak a kérdésére, akkor is volt egy
státustörvényünk, aminek kapcsán egy felgyorsított tájékoztatásra volt szükségünk. Tehát
ezzel csak arra akarok utalni, hogy ez a két tevékenység egymást ki kell hogy egészítse,
rivalizálásnak nincs helye, ezzel szemben együttműködésnek igen, természetesen a két
tevékenység nagyon világos, nagyon merev elhatárolása mellett, ezt nem győzöm
hangsúlyozni. Ez két különböző dolog. És azért lényeges ezt hangsúlyozni, mert ez minden
országban egy fontos ügy. Tehát kifelé is világossá kell tenni, hogy ez két különböző
tevékenység. Végső céljában persze lehet azonos vagy rokon, de az alkalmazott
eszközrendszer, a módszerek különbözőek.

Az egyes szolgálatok közötti ellentét, illetve együttműködés szintén egy nagyon fontos
kérdés. Ezt most az új helyzetben át kell tekinteni. Tehát eddig is, nyilvánvaló, hogy az
együttműködés adott volt. Nem önmagában véve attól függött az együttműködés, hogy egy
miniszter felügyelte a két polgári titkosszolgálatot, eleve a két szolgálat között kellett egy
szerves együttműködés. Azok a témák, amiket én felsoroltam az előbb, például azok igen
jelentős részben mondjuk a belső veszélyeztetettség tekintetében a Nemzetbiztonsági
Hivatalhoz tartoznak, ugye, beszéltünk a terrorizmusról és így tovább. Tehát itt a két
szervezet egymással kell hogy kialakítson egy nagyon szoros együttműködést. Ha ebben
szükség van a felügyelő miniszterek segítségére, akkor ezt természetesen biztosítjuk.
Egyébként kormányszinten megvan a fóruma annak, a nemzetbiztonsági kabinet és végső

soron a kormány, hogy ezt az együttműködést biztosítsa.
Én egy minisztérium, egy miniszter vagy akár egy önálló hatáskörű államigazgatási,

közigazgatási szerv esetében nem beszélnék lobbierőről, de ez persze csak szóhasználat
kérdése. Én azt hiszem, hogy a kormányzati munkának megvannak azok az alapelvei, azok az
alaptételei, amelyek mentén ezt meg kell valósítani. Mondjuk a különböző szervezeteknek
vagy a különböző minisztériumoknak a költségvetési szempontjait egymással össze kell
egyeztetni. Ez egy klasszikus, hagyományos kormányzati tevékenység, én ezzel
kapcsolatosan csak azt tudom mondani, hogy ha egy miniszter megkapja egy önálló hatáskörű

országos szervnek az irányítási jogát, akkor ez azzal a kötelességgel is jár érzésem szerint,
hogy ennek az intézménynek a működéséhez szükséges feltételeket biztosítsa. Ennek a
kötelességemnek vagy felelősségemnek, meg kell mondjam, a tudatában vagyok.

Jeleztem azt - és ez is egy lényeges kérdés -, hogy nincs szó átszervezésről a szó
valóságos értelmében. Következésképpen az ingatlanok esetleges eladása, a hivataloknak a
költöztetése föl sem merült. Ha egyszer ez majd fölmerül, mert lehet, hogy a következő évek
napirendre tűzhetnek egy ilyen átalakítást, akkor majd ezeket a kérdéseket is meg kell
vizsgálni.

Az ügynöklista, titkosítás tekintetében Demeter Ervin képviselő úr már jelezte, hogy
ez valójában nem az irányító miniszternek a feladata. Egyébként én úgy tudom a sajtóból,
hogy a különböző akták, iratok átadása az folyik, hogy aztán később a politikai döntés mi lesz
ebben a kérdésben, ez egy más ügy.

Ami a két személyes kérdést illeti, én röviden válaszolok csak. Még nem érkezett el az
az idő, hogy megírjam az emlékirataimat, egyszer majd erre is sor kerülhet, de ez még odébb
van. Én úgy érzem, hogy az Antall-kormány idején a privatizáció minden tévedés vagy hiba
ellenére alapvetően jó irányba ment, következésképpen én nem felelősséget érzek az Állami
Vagyonügynökségben betöltött igazgatótanácsi tisztségem kapcsán, hanem büszke vagyok
arra. Úgy érzem, hogy akkor megindult Közép-Európa egyik legsikeresebb privatizációs
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folyamata. Mindaz, ami azt követően történt, az egy teljesen másik történet. Föl lehet mindezt
dolgozni, mikor történt a teljes energiaszektor eladása, a telekommunikáció, bankszektor és a
többi, és a többi, ismerjük ezt a történetet. Egy biztos: az indulásnál ilyen hibák nem fordultak
elő. Az egy más dolog, hogy persze lehetett volna a sorrendiséget másként alakítani, egy már
akkor kiérlelt gazdasági és iparpolitikai koncepció keretei közé jobban be lehetett volna, be
kellett volna ezt illeszteni - utólag persze már mindenki sokkal bölcsebb. Ettől függetlenül
valószínűleg ezt a kérdést én a tisztelt képviselő úrtól eltérően látom.

Az ukrán-magyar alapszerződésről annak idején a magyar parlamentben egy hosszú
vita folyt, én e tekintetben is tökéletesen és teljes mértékben osztom Antall József akkori
miniszterelnöknek az álláspontját, ezt természetesen mint államtitkár is szolgáltam. Meg kell
mondanom, hogy erre is sokkal inkább büszke vagyok, minthogy bármilyen hibát is látnék
abban, hogy az Antall-kormány megindította azt a folyamatot a szomszédokkal, amely végül
is aztán egy viszonylag jól működő regionális együttműködéshez vezetett, amelyben persze
időről időre mindig jelentkeztek és sajnos jelentkeznek most is feszültségek. A magyar
külpolitikának a következő években és évtizedekben is, attól tartok, az lesz az egyik fő
feladata, hogy ezeket a feszültségeket regionális keretek között és bilaterális keretek között is
megpróbálja kezelni, megpróbálja egyidejűleg abból a sajátos helyzetből fakadó nemzeti
érdeket nagyon határozottan érvényesíteni, aminek a lényege az, hogy a magyar nemzet
legalább hat vagy hét országban él, és ezáltal nem egyetlen államhoz kötődik a magyarság.

Ami a termőföldet illeti, én nem írtam alá semmit, bár ez csak egy részletkérdés.
Valóban megszületett akkor a négy szabadság tekintetében a megállapodás. Más fontos
fejezeteket is valóban lezártunk a svéd elnökséggel, ez volt az a bizonyos áttörés, amikor a
csatlakozási tárgyalások egy új minőséget kaptak. Tulajdonképpen egyetértek abban a
képviselő úrral, hogy akkor jött létre az a lehetőség, akkor vált, mondhatnám, bizonyossággá a
korábbi esély, hogy Magyarország most már viszonylag rövid időn belül az Európai Unió
tagja lesz. Az egy kiegyensúlyozott megállapodás volt, a termőföld esetében hét plusz három
esztendő, ez a bizonyos három esztendő a moratórium, amire vonatkozóan a kérelmet a
magyar kormány benyújtotta, illetve meg fogja újítani. Nekem egyébként, bár nem vagyok
agrárpolitikus, az a véleményem, hogy a közös agrárpolitika a magyar mezőgazdaság számára
egy nagyon nagy lehetőséget jelent. A közös agrárpolitika fő iránya a családi gazdaságoknak
az erősítése továbbra is, ezt gyakran elfelejtjük, tehát ilyen szempontból is azonosság van,
mondjuk így, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és az európai uniós mezőgazdasági politika
fő irányai között.

Egyébként, ha a családi gazdaságokat akarjuk erősíteni, akkor ennek nagyon fontos
eleme az, hogy valóban, a föld lehetőleg azoknak a tulajdonában álljon, akik ott helyben
élnek, helyben laknak, helyben dolgoznak, ez a legfontosabb. Ezek persze túlnyomórészt
magyarok, magyar állampolgárok. És én azt hiszem, hogy addig, ameddig a föld árviszonyai
nem rendeződnek, ami egy hosszabb távú kérdés, addig bizony a legkülönbözőbb jogi
eszközökkel – és ide tartozik a moratórium is, de nem csak a moratórium – biztosítani kell,
hogy a magyar föld tulajdonosai magyarok legyenek.

A következő kérdés. Mile képviselő úr jelezte, hogy a kormányprogramban nincs
benne a külpolitika. Én erre a kérdésre készültem, de a külügyi bizottságban, úgyhogy, ha
megengedi, képviselő úr, inkább ott térnék ki erre. Egyébként a kormányprogram az általános
célokat jelzi. Ami a külpolitikai, valamint azt követően az európai politikai kérdéseket illeti,
mi rendelkezünk ilyen programmal, ezt a programot nagyon rövid időn belül közzé is tudjuk
tenni. Van ilyen program, hónapok óta dolgozunk rajta. Ennek nagyon sok elemét persze
folyamatosan kommunikáltuk, és mondtuk a legkülönfélébb nyilatkozatokban,
államtitkárjelölt úr is mint a külügyi bizottság elnöke, jó párszor beszélt erről, magam is az
utóbbi időben elég sok kérdésre utaltam. Tehát egy ilyen programunk van. Felkészültünk erre
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mind a két területen, tehát mind a hagyományos külpolitika területén, mind pedig az európai
politika területén.

Ami a biztonságpolitikát illeti: a külpolitikai értelemben vett biztonságpolitika benne
lesz a külpolitikai programban. Nemzetbiztonsági kérdésekkel emlékezetem szerint eddig sem
foglalkoztak a kormányprogramok, hacsak nem egy általános megállapítást tettek, hogy ezt és
ezt a tevékenységet folytatni és erősíteni kell. Tehát nem hiszem, hogy ez az a terület, ahol a
kormánynak világosan, részletesen meg kell mondania, hogy az egyes szervezetek mit fognak
csinálni. De ismétlem, egyébként a külpolitikai kérdését indokoltnak tartom, és erre nézve mi
megfelelő választ is fogunk adni.

Demeter képviselő úr. Köszönöm szépen, szerintem a születés nem érdem, de most
ezen ne vitatkozzunk.

A koordináció viszont valóban egy nagyon lényeges dolog. Nekem az a
tapasztalatom – elég hosszú ideig dolgoztam a közigazgatásban -, hogy szervezeteket lehet
így és úgy rendszerbe állítani, át lehet őket alakítani, struktúrákat lehet változtatni, a
megfelelő együttműködést soha semmi nem pótolja. Nincs tökéletes szervezet, ezt látni kell.
Tehát én sem azzal jöttem ide a bizottsághoz, hogy azt mondjam, hogy elnök úr és tisztelt
bizottsági tagok, megtaláltuk az Információs Hivatal elhelyezésének tökéletes formáját. Nem
hiszem, mert tökéletes szervezet nincsen. Ezzel szemben az együttműködést, a koordinációt
soha semmi nem tudja helyettesíteni. Tehát, ha ezt nem tudjuk megoldani megfelelően, akkor
bajban leszünk, akkor párhuzamosságok vannak, akkor jönnek a rivalizálások, a vetélkedések,
akkor jönnek esetleg az ellentmondó információk. Kell egy megfelelő agy, egy nukleusz, ami
persze ezeket fel tudja dolgozni, ez is egy nagyon lényeges dolog. És a koordináció
tulajdonképpen valahol ide torkollik: ha vannak ellentétes szempontok, ellentétes
információk, ellentétes impulzusok, akkor ezeket az inputokat valaki fel tudja dolgozni úgy,
hogy végül is a döntéshozatal a legjobban elő legyen készítve.

Elnök úr kérdéseire visszatérve. A hírszerzés, diplomácia - ezért mondom, hogy ezt
ketté kell választani, tehát itt nincs mese. A diplomata nem hírszerző. Tehát erre nagyon
vigyázni kell. Többek között azért is kell vigyázni, amire az elnök úr utalt, ha van egy nagyon
nagy botrány, most nem akarok a nemzetközi életből példákat mondani, de tudjuk, hogy
vannak ilyenek, akkor vajon ki mond le, ez egy kérdés. A törvényünk eleve jelezni kívánta
már ’95-ben, hogy ezek önálló szolgálatok, tehát a szakmai tevékenységüket ők végzik. Lehet
kérni tőlük dolgokat, lehet igényeket megjelölni, bizonyos szűk körű kinevezési jogkör is van,
ajánlattételi jogkör, vannak jogok, most nem akarom elismételni az irányító miniszter jogát,
csak azért alapvetően ez egy független tevékenység. A miniszternek gondoskodnia kell
azokról a feltételekről, hogy ez a tevékenység függetlenül és megfelelő szakmai színvonalon
történjék. Csak saját megnyugtatásomra mondom, hogy az elmúlt húsz évben, de lehet hogy
tévedek, nem volt az Információs Hivatal működése terén olyan botrány, amely mondjuk akár
az irányító miniszter vagy akárki más helyzetét megingatta volna, vagy politikai felelősségét
felvetette volna.

A határon túli magyarok kérdése szerintem a legjobb példa arra, hogy vannak olyan
időszakok, amikor az információs igény és az információsebesség megnő. Tehát gyanítom,
hogy most ez is egy ilyen helyzet.

A félkatonai szervezeteket nem szeretjük, nem szeretjük az országon belül sem és az
országon kívül sem. És azt hiszem, hogy a megfelelő szolgálatoknak, igen, egy fontos
feladatuk az, hogy a törvényeket ezen a területen is betartassák, és mindazokat a szükséges
információkat megszerezzék, amelyek a jogállamiság kifogástalan működését biztosítják. Ez
vonatkozik a külföldre is, tehát, ha külföldön olyat észlelnek, amely ezt veszélyezteti és ezen
keresztül a magyar érdekeket és nemzeti érdekeket veszélyezteti, akkor lépjenek.
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Ezzel, azt hiszem, válaszoltam a kettős állampolgársággal összefüggő azonnali
teendőkre is. Mindenki végzi a dolgát. Végzi a kormány, végzik a miniszterek és
természetesen végzik a titkosszolgálatok is.

A nemzetközi együttműködésről nem szóltam, talán kellett volna két szót szólni. Ez
egy nagyon lényeges dolog. Nyilván tagjai vagyunk egy szövetségi rendszernek, az Észak-
atlanti Szerződés Szervezetének, európai uniós tagállam vagyunk, tehát ezeken a szövetségi
rendszereken belül mindenféleképpen meg kell teremteni az együttműködés szükséges
formáit. Ezek léteznek, vigyázni kell arra, hogy ezeket a szabályokat is betartsuk, tehát a
nemzetközi kötelezettségünknek eleget tegyünk. Tudomásom szerint, de természetesen ezeket
még áttekinteni nem tudtam, jó néhány országgal van ilyen együttműködés a szakmai
szervezetek között. Ez a szakmai szervezet világa. Itt megint csak arra kell vigyázni, hogy
semmiféle nemzetközi jogi normát ne sértsünk meg, és egyidejűleg a saját jogszabályainkat is
betartsuk.

A költségvetéssel kapcsolatos kérdésre, megmondom őszintén, elnök úr, csak általános
választ tudok adni. És ez vonatkozik, nem ide tartozik, de magára a Külügyminisztériumra is.
Tudniillik a költségvetési kérdésekkel akkor tudunk foglalkozni, amikor megismerjük az
intézmények helyzetét, és ha kell valamilyen lépést tenni, javaslatot tenni, esetleg további
forrásokra van szükség, akkor ezt a lépést meg kell tennünk. De én e tekintetben most,
tisztelettel, nem szólnék semmit, mert az információk teljes birtoka nélkül ez nem volna
felelős nyilatkozat.

Azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre megpróbáltam válaszolni. Köszönöm szépen a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy további kérdések vagy esetleg olyan homályos

pontok, amelyek kimaradtak, vannak-e. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! Utána Staudt
képviselő úr.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A költségvetés kérdésköre, mert
fontos kérdés. Csak, ugye, tisztázni kell az alaphelyzetet, amely jelen esetben az, hogy a
bizottságnak lényegesen több információja van a nemzetbiztonsági szolgálatok
költségvetéséről, mint a miniszter úrnak, hiszen az a költségvetés, amely él, itt a bizottság
ülésén megtárgyaltuk, az elnök úr is részt vett rajta. Ezért meg kell hogy mondjam, kicsit
furcsálltam, és ha úgy tetszik, neheztelek is ezért a felvetésért, hiszen, mondjuk ki, a
nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése, ami a költségvetésben szerepel, nem elegendő

ahhoz, hogy a feladataikat az idén elvégezzék. Ezt az állítást az Állami Számvevőszék is
alátámasztotta. Vita itt egy kérdésben van meg lehet, hogy augusztusig vagy szeptemberig
elég ez a költségvetés. De az a helyzet, hogy ezt a költségvetést a bizottság már tárgyalta, és
az akkori kormánypárti többsége ezt elfogadta, annak ellenére, hogy nemcsak az akkori
ellenzéki képviselők, azaz mi, jeleztük, hanem az Állami Számvevőszék is. Tehát ez egy
létező probléma, és szerintem mindenki felvetheti ezt a kérdést az előző kormánypártok
kivételével. De ezzel majd kell még foglalkoznunk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megtudtam, hogy az alelnök úr egy kicsit neheztel ezért.
Én nem provokatívnak, hanem előremutatónak tartottam azt a kérdést, arra irányult
elsősorban, nem arra, hogy a jelenlegi költségvetés és a működés... - én azt gondolom, hogy a
szolgálatoknál nincs az a költségvetési támogatás vagy pénz, aminél ne lehetne többet adni és
eredményesebbé tenni a működést, hanem arra a megnövekedett teherre, amelyet egy pozitív
kezdeményezés, mint a kettős állampolgárság és annak az elfogadása jelent is, de nyilván egy
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új helyzetet teremt. Tehát hogy milyen törekvések vannak, arra irányult, és nem az aktuális
költségvetésre.

(Jelzésre:) Staudt képviselőtársam!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, egy-két nagyon gyors észrevételem lenne. Azt
mindenképpen üdvözöljük, hogy itt a moratóriumon kívül egyéb jogi eszközöket is keres...

ELNÖK: Bocsánat, képviselőtársam! Most a kérdéseknél tartunk, utána az egy külön
körben lesz, amikor összegzünk vagy észrevételeket teszünk. Tehát ha kérdése van...

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, akkor egy kérdésem van, és ezt kérdésként
tudom csak feltenni, mert itt egy fogalmi zavarba kerültem vagy kerültünk szerintem. Itt a
média lehet, hogy egy-két dolgot másként használ, de én azt szeretném kérdezni, hogy
jogászként és külügyminiszterként tud-e ön ma Magyarországon működő félkatonai
szervezetről, mert nekem jogászként ilyenről nincs tudomásom. Tehát persze én sem örülnék
neki, ha ilyen működne, de akkor tegyük helyre, hogyha kérhetem, ezt a dolgot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más képviselőtársamnak nincsen kérdése (Senki sem
jelentkezik.), akkor nekem csak egyetlenegy maradt.

Egy picit kimaradt a válaszból, miniszterjelölt úr, hogy a környező országokban,
különös tekintettel a kisantant volt országaira, lát-e a miniszterjelölt úr biztonságpolitikai
téren valamilyen lehetőséget az együttműködésre külügyi téren, de különös tekintettel az
Információs Hivatalra vonatkozóan. Tehát a volt kisantant országokkal elképzelhető-e nem
külügyi-diplomáciai, hiszen azon a téren nyilván ez nem ennek a bizottságnak a feladata, és
ott nagyjából ismerjük a kereteit, hanem a szolgálatok tekintetében valamiféle
együttműködés, arra tekintettel, hogy a határon túli magyarok biztonsága, ami továbbra is,
jelzem Staudt képviselőtársamnak, továbbra is nagyon fontos a Magyar Szocialista Párt
számára (Dr. Staudt Gábor: Örülünk neki!), hogy ilyen téren lát-e együttműködést.

(Jelzésre:) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Fontos kérdést vetett fel még a tanácskozási joggal
rendelkező képviselőtársunk, tehát szerintem fogunk erről beszélni. Csak az nagyon fontos,
hogy válasszuk szét, hogy kinek mi a feladata. Tehát akár félkatonai szervezetekről (Dr.
Staudt Gábor: Szóba került!), akár olyan szervezetekről, amik valamilyen nemzetbiztonsági
veszélyt jelentenek, jelenthetnek vagy magukban hordoznak, ilyen kérdésekkel a
Nemzetbiztonsági bizottság rendszeresen foglalkozik és ezután is foglalkozni fog. Ez a
feladatkör a jelenlegi törvényi szabályozás szerint - és erre utalt a miniszter úr, hogy a
módosítás nem érintette - a Nemzetbiztonsági Hivatal feladatköre.

Tehát ha ebben a kérdéskörben akarunk a nyílt ülés keretei között valami információt
keríteni, akkor én azt javaslom, hogy ezt tegyük el a következő miniszter úr meghallgatására,
rövidesen, egy óra sem kell, és már itt lesz az a miniszter úr, akinek, ha úgy gondolja, ezeket a
kérdéseket fel lehet tenni. De fogunk ezzel foglalkozni, és lesz még bőven lehetőség arra,
hogy ezt megismerje, csak nem ide tartozik megítélésem szerint. De nyilván a miniszter úr
fog önnek válaszolni, tehát én ismerem őt annyira udvarias embernek, hogy fog válaszolni
önnek a kérdésére, csak jeleztem, hogy ne nagyon kanyarodjunk el, mert - hogy mondjam -
még a bizottság megválasztott tagjaival szemben is azért elvárás az, hogy a témánál és a
napirendnél maradjunk, ne kanyarodjunk el. (Dr. Staudt Gábor: Csak a miniszterjelölt úr
hozta fel!) Szerintem önre kimondottan még nagyobb hangsúllyal is vonatkozik ez az íratlan,
köztünk lévő szabály.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Távol álljon tőlem, hogy visszaélve a bizottsági elnöki
tisztséggel bárkit kioktassak, de kérem képviselőtársamat, hogy egyrészt a pozitív vagy
negatív érzelemnyilvánításoktól, amelyek még ha a Magyar Szocialista Pártot illetik is, és ez
egyébként manapság divat, akkor is egyrészt tartózkodjon, másrészt ha az alelnök úr beszél,
akkor tegye meg, hogy párhuzamosan ezt nem teszi. Mindig szót fogok adni, csak arra kérem,
hogy maradjunk a tárgynál. Tehát most öné a szó, csak ez a Nemzetbiztonsági bizottság
ülésén a külügyminiszter-jelölt meghallgatása nemzetbiztonsági szempontból. Kérem, hogy
nagyjából maradjunk a tárgynál!

Parancsoljon, öné a szó!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Így van! Nem is hoztam volna fel a témát, csak volt
itt egy megjegyzés ezzel kapcsolatban, erre szerettem volna rákérdezni, mert hogyha ez egy
véleménykifejezés volt, abban egyet tudunk érteni a miniszterjelölt úrral, tehát én sem
szeretem és nem is szeretnék félkatonai szervezeteket látni az országban. Csak ennyi lett
volna, nem hoztam volna föl egyébként.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a második körös kérdéseket vagy
kérdéskiegészítéseket lezárnám, és kérném a miniszterjelölt urat, hogy ezekre válaszoljon,
utána lehet összegzést tartani, aki kívánja, hogy hogyan látja a helyzetet, és utána szavazunk.

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Én úgy látom, hogy jelenleg
Magyarországon félkatonai szervezetek a jogszabályok és a vonatkozó bírói ítélet értelmében
nincsenek, és külön örülök annak, hogy ezt a véleményemet a képviselő úr is osztja.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. A kisantanttal kapcsolatos kiegészítést,
isten őrizz, hogy tolakodónak tűnjek, csak engedje meg, hogy harmadszor is megkérdezzem,
hogy van-e erre esetleg lehetőség.

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Távol álljon tőlem, hogy
szóhasználatba belekössek, de én soha nem használnám és soha nem is fogom használni a
kisantant kifejezést. Nekünk van egy húsz éve jól működő térségi regionális politikánk,
amelyet persze megzavarnak feszültségek, ezeket jól ismerjük, de ugyanakkor ezen a téren
nagyon sok eredményt értünk el, Közép-európai Szabadkereskedelmi Társulás, Visegrád,
Visegrád V4, +1, +2, regionális partnerség és a többi, és a többi. Ezek az országnak többek
között nagyon jelentős gazdasági eredményeket is hoztak, meg kell nézni például a magyar
külkereskedelmi mérleget, ezeknek az országoknak a túlnyomó többségével óriási
kereskedelmi többletet halmozunk fel. Tehát számunkra ez ebből a szempontból is nagyon
lényeges, most nem is beszélve a nemzetpolitikai megfontolásokról. Ez az együttműködés
gazdasági téren, kulturális téren, politikai téren a legjobb tudomásom szerint megvan a
szolgálatok területén is. Nem is lehet szomszédos országok esetében ezt az együttműködést
elhárítani. Tehát én nem nevezném őket kisantant országoknak. Vannak ilyen törekvések
időnként ennek a történelmi képződménynek a felújítására. A magyar külpolitikának,
hozzáteszem, az egyik legfontosabb célja az - és ezt én már valamikor ’90-ben is elmondtam -
, hogy ezeknek semmi esetre se engedjen teret, és a diplomácia minden lehetséges eszközével
ezt akadályozza. Sok példát lehetne erre mondani.

Visszatérve a szolgálatokra: én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy
együttműködés legyen még a feszültebb pillanatokban is. Egyébként itt is vannak közös
érdekeink, tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, a különböző sajátos paramilitáris
szervezeteknek a működésére, ezeknek esetleg a kapcsolatára egyéb nemzetbiztonságot
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veszélyeztető tényezőkkel, ezek is olyan területek, ahol, én azt hiszem, egy minimális
együttműködést mindenféleképpen meg kell valósítani. Tehát szakmai együttműködés van,
ugyanúgy van, mint például a honvédelem területén is a legkülönbözőbb országokkal vannak
különböző együttműködési formák. Tehát én azt hiszem, hogy ez alól nem jelenthetnek
kivételt a szomszédos országok sem, éppen ellenkezőleg, itt nagyon sok olyan közös
szempont van, ami az együttműködést feltétlenül szükségessé teszi. Vannak eltérő

szempontjaink, lehet, hogy ezeknek egy része éppen a nemzetpolitika területén csapódik le,
lásd a jelenlegi feszültséget, ugyanakkor vannak más területek, ahol ez az együttműködés
mindenféleképpen kívánatos.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Szeretném én is tisztázni, hogy az
egyszerűség kedvéért használtam a volt kisantant kifejezést. Természetesen a feszültség azért
ezen a téren, különösen a kettős állampolgárság után érezhető, és ott némi tradicionális
kisantant törekvések azért érezhetőek, különös tekintettel a Szlovák Köztársaságra.

Kérdezem, hogy van-e még kérdés (Senki sem jelentkezik.), mert ha nincs, akkor
áttérünk, hogyha van, az észrevételekre vagy a véleménynyilvánítási lehetőségre, mielőtt
zárószavazás lenne ebben a tekintetben. (Jelzésre:) Staudt képviselőtársam jelezte, hogy ő
kíván szólni.

Vélemények, észrevételek

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, én tényleg csak néhány mondatban, mivel azt
ígértük, hogy a jó kezdeményezéseket támogatjuk, és konstruktív ellenzék igyekszünk lenni.
Tehát szeretném a jegyzőkönyv és a média kedvéért is tisztázni, hogy a termőföld megvédése
érdekében bármilyen segítséget megadunk, bármilyen szabályozásban partnerek vagyunk, és
talán ebben az egyik legfontosabb kérdésben, én azt gondolom, hogy megnyugtató irányban
indultunk el, amikor azt említette, hogy itt mindenféle más, moratóriumon kívüli jogi eszköz
is igénybe vehető, és remélhetőleg a kormány igénybe is fogja venni.

Az, hogy az ukrán-magyar alapszerződéssel nem értünk egyet, az már a múlt,
próbáljunk a jövőre… Tehát én ezt fenntartom, hogy ez nem volt egy tökéletes lépés, de a
jövőre koncentrálva szerintem arra kell koncentrálnunk, hogy a jövőben mit tudunk megtenni
a magyarságért, és ebben azért ezt egy biztató iránynak tartom. Reméljük, hogy így is lesz.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, további vélemény, észrevétel a
zárószavazás előtt? (Nem érkezik jelzés.) Ha ilyen nincsen, akkor én csak egy mondatban úgy
foglalnám össze, hogy egyrészt köszönöm miniszterjelölt úrnak a részletes válaszokat,
amelyekben előremutató kezdeményezéseket láttunk, azonban a kormányzati szerkezet és a
kormányzati struktúra és különös tekintettel a Külügyminisztérium és az IH ilyen típusú
összekapcsolása a Magyar Szocialista Párt számára és a szakmaiság szempontjából ilyen téren
nem elfogadható. Ezért nem fogjuk tudni támogatni ezt a miniszteri kinevezést, amely
elsősorban a struktúrának, a szerkezetnek és az ilyen típusú szolgálatok elhelyezésének szól.

Pótolnám egy hiányosságomat – elnézést, udvariatlan voltam! -, Németh Zsolt
képviselőtársamat, leendő államtitkár urat elfelejtettem külön köszönteni, elnézést, a korai
kezdés és a viszonylag sűrű program okán. Ezt szeretném pótolni. Engedje meg, hogy
köszöntsem a bizottsági ülésen leendő államtitkár urat. (Németh Zsolt: Köszönöm.)

Demeter alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak, mert az elnök úr beszélt a
szavazásról, és nehéz helyzetbe hozott. Valami félreértés van: itt nem a struktúráról
szavazunk, itt a miniszterjelölt úr alkalmasságáról szavazunk. Azért mondom, hogy nehéz
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helyzetben vagyok, mert különböző vélemények vannak, nem titok, én azok táborába
tartozom, akik másfajta struktúrát tartanak optimálisnak. Erről szavaztunk, én ezt a kérdést
lezártnak tekintem, a parlament döntött. Nekünk most nem erről kell szavazni, mert akkor
nehéz helyzetben lennék, ha erről kellene szavazni, a miniszterjelölt úr alkalmasságáról kell
szavaznunk. Úgyhogy én ebből adódóan a roppant nehéz helyzet roppant könnyű helyzetben
érzem magamat, mert a mai meghallgatásán, úgy gondolom, egyértelműen választ tud adni a
bizottság arra, hogy alkalmas-e Martonyi János külügyminiszternek, illetve ebből adódó
feladatára, az Információs Hivatal irányítására. És azt tudomásul vesszük, hogy az ellenzéki
pártok, egyéb szempontok alapján, ilyenkor nem szoktak igennel szavazni.

Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
Kérdezem, hogy van-e még bármelyik képviselőtársamnak, alelnök úrnak

észrevétele… (Nem érkezik jelzés.) …, mert ha nem, akkor szavazáshoz érkeztünk el.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kik támogatják dr. Martonyi János külügyminiszteri
kinevezését. (Szavazás.) Hét igen. Megkérdezem, hogy ki tartózkodott, de most így nem lesz
jelentősége. (Nem érkezik jelzés.) Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) Egy. Köszönöm szépen.

Gratulálok miniszterjelölt úrnak a bizottsági döntéshez.
Ezt a napirendi pontot lezártuk. És akkor szünetet tartunk, amíg a következő napirendi

pontot nem kezdjük tárgyalni. Tíz óráig szünet van.

(Szünet: 9.33 - 10.00)

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Folytatnánk a munkát. 10 óráig tartottunk szünetet.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása

Tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt urat és köszöntöm
Kontrát Károly leendő államtitkár urat. A 2. napirendi pontunk szerint a bizottság dr. Pintér
Sándor belügyminiszter-jelöltet hallgatja meg.

Kérdezném tisztelettel, hogy a miniszterjelölt úrnak van-e első körben a
tájékoztatójához kiegészítése, vagy rögtön a kérdésekkel kezdjünk.

Dr. Pintér Sándor bevezetője

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Egy rövid kiegészítést szeretnék tenni.
Szeretettel köszöntöm először is a tisztelt képviselő urakat, a tisztelt elnök urat. A kiegészítés,
illetve a szóbeli előterjesztés abban nyilvánulna meg, hogy elmondjam, hogy a
Belügyminisztériumra várhatóan a törvények alapján milyen feladatok hárulnak.

Ennek megfelelően a későbbiekben az önkormányzati területek tartoznak a
Belügyminisztériumhoz, a Belügyminisztériumhoz fognak tartozni a büntetés-végrehajtási
intézetek, a Belügyminisztériumhoz fog tartozni a rendőrség, a katasztrófavédelem, az
Alkotmányvédelmi Hivatal és az Alkotmányvédelmi Szakszolgálat. A Belügyminisztérium
része lesz a Szervezett Bűnözés Elleni Központ is, és külön területként a
Belügyminisztériumhoz az építési hatóságok egy része felsorakozik. Tehát egy komplett,
határainkon belül tevékenykedő minisztérium lesz, amelynek lehetősége lesz az
önkormányzatok irányában feladatok meghatározására, az önkormányzatok képviseletére,
nyilvánvalóan a kormányban, a megfelelő célkitűzéseik elérése érdekében. Lehetőség lesz
arra, hogy a szervezett bűnözéssel szemben a különféle hatóságok megfelelő módon,
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összehangoltan tudjanak fellépni, és lehetősége lesz arra, hogy az ország arculatát az építési
hatósági tevékenységével megfelelően tudja alakítani.

Tehát így összefoglalva, nagyon zanzásítva ez lesz a magyar Belügyminisztérium,
viszont hatásával, a közrend és a közbiztonság fenntartásában, az ország arculatának az
alakításában, azt gondolom, hogy jelentős szerepet fog kapni.

Ilyen rövid bevezetőt szerettem volna elmondani.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy
első körben ki kíván kérdéseket feltenni. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr, parancsoljon!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A legelső körös kérdés, tisztelt bizottság, tisztelt
miniszterjelölt úr, ami majd ki fog hatni az összes többi kérdésemre is részben, hogy itt
Alkotmányvédelmi Szakszolgálatot említett, ami egy sokkal kedvezőbb elnevezés, mint ami
talán a korábbi anyagokban Alkotmányvédelmi Hivatalként szerepel. Tehát ez lenne az
elsődleges kérdésem, hogy akkor ez-e a végleges elnevezése.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: A végleges elnevezése
Alkotmányvédelmi Hivatal lesz, ami egy fordítását is jelenti gyakorlatilag a hasonló német
szervezet nevének. Elfogadott a nemzetközi jogban az alkotmányvédelemhez kötődő
tevékenység, hisz a nemzetközi területen hasonló módon működő szervezeteknél ez gyakran
előfordul.

Megítélésem szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal AH-val való rövidítése bemehet a
magyar köztudatba, a magyar polgári területekre, és azt gondolom, hogy megfelelő
tevékenységi körrel, megfelelő jogi háttérrel egy nimbuszt fog a későbbiekben kiépíteni maga
köré, ugyanolyan nimbuszt esetleg, mint az FBI kiépített maga köré vagy az MI6 az angol
területeken.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Lezsák képviselőtársam, parancsoljon!

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm
miniszterjelölt urat, államtitkárjelölt urat. A frakciószövetség munkacsoportja négy kérdést
kíván föltenni, aminek én vagyok most a szóvivője. Az egyszerűség kedvéért olvasom: Miért
tartja célszerűnek a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Szakszolgálat Belügyminisztérium keretén
belüli működését? Milyen szervezeti változásokat tervez a Belügyminisztériumba kerülő
szervezetekkel összefüggésben? Tervez-e személyi változást a szolgálatoknál és annak milyen
indokai vannak? Valamint: Hogyan tervezi szabályozni a szolgálatok együttműködését a
katonai szolgálatokkal és az Információs Hivatallal?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Jelzésre:) Parancsoljon, Staudt
képviselőtársam!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ehhez csatlakozó és hasonló körben feltett
kérdéseim lennének. Hallhattuk, hogy itt a most már Alkotmányvédelmi Hivatal és az
Információs Hivatal közti együttműködést kérdezte képviselőtársam. Én itt arra kérdeznék rá,
hogy úgy tudom, hogy jelenleg a viszony nem túl jó a két hivatal között, tehát a két szervezet
között. Ennek a rendezését milyen formában képzeli el ön, illetve a kormány, hogyha nem egy
miniszter alá fog tartozni? - hasonló kérdést egyébként Martonyi úrnak is feltettem, feltettünk.
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Az elnevezéssel kapcsolatban kérdezném, hogyha ez AH-ként vonul be majd a
köztudatba, az nem probléma, de itt az ÁVH-ra, ávóra hajazó AVH rövidítés is
meghonosodhat, tehát egy kicsit hajaz erre is. Ezt itt akkor tisztázni kellene.

Milyen összevonásokat tervez az irányítása alatt lévő vagy leendő szolgálatoknál? Itt
gondolok főleg az Alkotmányvédelmi Hivatalra és a Rendvédelmi Szervek Védelmi
Szolgálatára, hogy ez összevonásra kerül-e adott esetben vagy sem.

Itt hallottuk azt a kérdést, amit szintén fel szerettem volna tenni, illetve egy kicsit más
apropóból, hogy nem érzi-e túlzott hatalomkoncentrációnak azt, hogy a rendőrség és a
nemzetbiztonsági szolgálatok egyazon kézben összpontosulnak, egyazon miniszter irányítása
alatt fognak működni.

Illetve első körben még azt szeretném megkérdezni, hogy itt a személycseréknél
engem is nagyon érdekelne, illetve a Jobbikot is nagyon érdekelné, hogy az elmúlt időszakban
regnáló szocialista vezetés által kinevezett igazgatóknak, főigazgatóknak mi lesz a sorsa, vagy
előreláthatólag mi ezzel a terv.

Aktuális kérdés, hogy hogyan látja az Alkotmányvédelmi Hivatal feladatait a
Szlovákiával kialakult kellemetlen helyzet, illetve a szlovákoknak a - hogy mondjam - túlzott
reakciói kapcsán.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Én is
tisztelettel köszöntöm miniszter urat, államtitkár urat, hiszen voltak már, kijár nekik ez a
titulus, attól függetlenül, hogy a jövőben lesznek-e vagy sem, de reméljük, hogy lesznek, azért
tartjuk most a meghallgatást.

Pár fogalmi dolgot, mert új képviselők vannak a bizottságban, azért tisztázni kellene.
Tehát a szolgálatok elnevezése az a parlament hatásköre, méghozzá kétharmados törvénnyel.
Úgy döntöttünk az elmúlt héten, hogy van egy Alkotmányvédelmi Hivatal, tehát úgy szól
pontosan a passzus, hogy ahol eddig Nemzetbiztonsági Hivatal volt, ott Alkotmányvédelmi
Hivatal lesz, és van egy másik szolgálat, ez a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, ennek a neve
nem változott, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat foglalkozik a titkos információgyűjtés
eszközeinek a működtetésével.

És még egy fontos dolog: elhangzik már másodszor is, hogy mert rossz a kapcsolat az
Információs Hivatal meg a Nemzetbiztonsági Hivatal között. (Dr. Staudt Gábor: Így van!)
Tehát ha valóban így van, hogy rossz, akkor a legkevésbé a hivatalban még nem lévő
minisztereknek a számlájára írható. Én úgy gondolom, hogy elsődlegesen az irányítók, a
vezetők azok, akik a legfelsőbb szinten tartják a kapcsolatot, tehát hogyha jó kapcsolat van
mondjuk a két miniszter között, akkor jó kapcsolat lesz a szolgálatok között, ők fogják
megválasztani a főigazgatókat is. Én amondó lennék, hogy beszéljünk a múltról, tehát nekem
is vannak a múltra vonatkozó kérdéseim, de azért alapvetően nem ez a fő kérdés, tehát ne a
múltnak a sarát próbáljuk meg most itt tisztázni az új miniszterrel. Tegyünk fel esetleg abban
kérdéseket, én is arra szeretnék majd feltenni, hogy ezt a helyzetet hogyan kívánja kezelni,
hiszen a Nemzetbiztonsági Hivatalt, a mostani nevén Alkotmányvédelmi Hivatalt a
tapasztalataink szerint - és ezt ma már evidenciaként kezeli mindeni - politikai célokra
használta fel a szocialista kormányzat. Tehát nekem az lenne a kérdésem a miniszter úrhoz,
hogy mit kíván tenni ennek a feltárása és ennek a felszámolása érdekében.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
Ha további kérdező nincsen... (Nem érkezik jelzés.)..., akkor elnökként én is

megengedném magamnak, hogy néhány kérdést feltegyek.
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Miniszterjelölt úr, hogyan látja a polgári titkosszolgálatok együttműködését, arra
különös figyelemmel, hogy az Információs Hivatal a Külügyminisztériumhoz került, és ez egy
szokatlanabb struktúrát vagy az eddigi gyakorlattól eltérő struktúrát eredményez?

Más szempontból hogy látja, miniszter úr, milyen garanciái vannak annak, hogy a
Belügyminisztériumhoz került rengeteg szervezet között az információáramlás - tekintettel
arra, hogy a két szolgálat a Belügyminisztériumhoz fog tartozni - csak a megengedett mértékű

legyen a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó különböző szervezetek között? Itt a
rendőrségre és a Nemzetbiztonsági Hivatal jogutódjára gondolok, hogy itt csak a szükséges
információáramlás legyen. És megakadályozható-e a nem jogszerű információknak egyik
szervezetből a másikba átkerülése?

Milyen lehetőséget lát, miniszterjelölt úr, a szélsőséges, szélsőjobboldali
szervezetekkel kapcsolatos hatékony további fellépésre, hiszen azért az elmúlt évek azt
mutatták, hogy a magyar társadalomban ilyen típusú kezdeményezések, amelyek adott
esetben még országgyűlési képviselők biztonságát is veszélyeztetik, ilyen típusú szervezetek
csírái fellelhetők, és akik bizony a politikai cselekményeken túl kifejezetten erőszakos
magatartásra is tettek kísérletet, vagy adott esetben ilyen magatartást tanúsítottak.

Szeretném kérdezni miniszter urat a Szcientológiai Egyházzal kapcsolatosan a
nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos fellépés jövőbeni terveiről, hogy ilyen területen,
hiszen azt tudhatjuk, nyilvános ülésen vagyunk, de ami ebből elmondható, hogy a
Szcientológiai Egyház igen aktívan részt vesz a magyar közéletben, és ennek bizony
nemzetbiztonsági kockázatai vannak. Tehát ezen a téren mindenféleképpen szükség lenne
hatékony fellépésre.

Kérdés lenne az, hogy bár az Információs Hivatal és a katonai titkosszolgálatok
feladata elsődlegesen a határon túli magyarok biztonságáról való gondoskodás, de ezen a
téren milyen együttműködést készül miniszterjelölt úr tanúsítani ezekkel a szolgálatokkal,
hiszen ettől függ az, hogy ebben a kiélezett külpolitikai helyzetben, amit a kettős
állampolgárság intézménye ilyen értelemben, ha pozitív tartalommal is, de természetesen
fokoz, hogy ezen a téren különös szükség van arra, hogy ezeknek a szolgálatoknak az
együttműködése hatékonyan biztosítsa a határon túli magyarok biztonságát. Ebben, azt
gondolom, minden szervezet, minden szolgálat hatékony együttműködésére van szükség.

Végezetül szeretném kérdezni a miniszterjelölt urat, hogy fenn kívánja-e tartani a
szolgálatoknak a pártpolitikától mentes további működését. Ez alelnök úr korábbi állításaival
ellentétes, én azt állítom, hogy az elmúlt négy, illetve nyolc évben a titkosszolgálatok
politikamentesen működtek, és kizárólag a Magyar Köztársaság érdekében tanúsítottak
magatartást. Kérdezem a miniszterjelölt urat, hogy ezt fenn akarja-e tartani, és továbbra is így
tartja-e helyesnek.

Valamint tervez-e személyi változásokat a széles körű konszenzussal kinevezett
Szakszolgálat és Nemzetbiztonsági Hivatal élén?

Ezek lennének a kérdések. Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr.
Most öné a szó. A további kérdésekre majd második körben kerül sor.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Urak! Több kérdés, azt gondolom, összeér a különféle személyek által
feltett kérdések közül. Legelőször is összefoglalóan arra szeretnék választ adni, hogy miért
célszerű a szolgálatoknak a Belügyminisztériumon belüli elhelyezése, és miért célszerű az,
hogy a szolgálatok itt a nyílt hatósági jogkörrel is rendelkező rendőrséggel közösen
működhessenek.

2001. szeptember 11. után megváltozott az ars poeticája az elhárító szervezetek
működésének. Korábban erős korlátaik voltak a személyiségi jogokhoz, emberi jogokhoz
kötődően, ezek a korlátok bizonyos mértékig a terrorcselekményt követően, amelyet New
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Yorkban végrehajtottak, arrébb helyeződtek, tehát a határok máshova kerültek. Nyilvánvalóan
a személyiségi jogok betartása egyik fő feladata a különféle szervezeteknek, de a
terrorcselekmények megelőzése, a bűncselekmények ilyen jellegű megelőzése nagyobb
lehetőséget biztosított világszerte az összes hasonló szervezet működésében. Ha megnézzük a
nemzetközi területet, egy jelentős centralizáció történt meg, az információk átjárhatóságát
tették lehetővé, nemcsak az elhárításra jogosult szervek között, hanem az elhárításra jogosult
szervek és más szervezetek nyilvántartásai és különféle adathalmazai között. Ez az egyik oka
és célja, hogy Magyarországon is ezeket a szervezeteket egy közös irányítás alá vontuk. Ez az
oka annak, hogy Magyarországon a hatósági jogosítványokkal rendelkező rendőrség mellé az
Alkotmányvédelmi Hivatal felcsatlakozott, illetve a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat területei
is felcsatlakoztak. Itt biztosított lesz az információáramlás, biztosított lesz az adatátadás, és
úgy gondolom, hogy ezzel Magyarországnak lényegesen nagyobb közrendet, közbiztonságot
és védelmet tudunk a későbbiekben adni.

Ezek a szervezeti változások lehetővé teszik az, hogy az információk ne vesszenek el a
szervezetek között, az információk közvetlenül elérhetők legyenek, és felhasználhatók
legyenek mind a büntetőeljárások során, mind a szabálysértési eljárások során, esetleg
bűncselekmények megelőzése vagy megakadályozása érdekében.

A személyi változások több területen felmerültek kérdésként. Kérem szépen, személyi
változásokról teljesen lényegtelen jelen pillanatban beszélnünk. Minden személyt meg fogunk
nézni, rövid időn belül, akár napokon belül, hogy jogilag megfelelt-e az általa vállalt
kötelezettségeknek, betartotta-e azokat a jogszabályokat, szakmai szabályokat, amelyek
kötelezők voltak rá nézve, kötelezők voltak a beosztására nézve; a szakmai teljesítménye
elfogadható-e, azon a területen, ahol dolgozott, javulás tapasztalható volt-e az adott terület
megítélésében, a szakmai eredményekben. És ezt a teljesítményt méltányolni kell: aki jól
teljesít, nagy valószínűséggel semmi ok és indok nincs arra, hogy távozzon a helyéről.
Hallottam olyan rémhíreket, hogy az első teendőm az lesz, hogy a 19 megyei
rendőrfőkapitányt felállítom a helyéről. Azt gondolom, már most is mondhatom, a 19 megyei
rendőrfőkapitány nyugodtan ülhet egyelőre a helyén, ha szakmailag megvizsgáltuk a
tevékenységüket és nem találtuk megfelelőnek, elég, ha akkor elkezdenek idegeskedni, de
akkor nagyon. Tehát ennek megfelelően, azt gondolom, hogy ilyen, előre megfontolt
személyzeti változásokra nincs sem szükség és nincs is lehetőség. Azt gondolom, a
teljesítmények megismerését követően kell megállapítani, hogy az adott személy alkalmas-e a
feladatának az ellátására, azoknak a követelményeknek a teljesítésére, amit én szeretnék a
szervezetekkel betartani és betartatni.

Ilyen átfogó kérdés volt, hogy további összevonást tervezünk-e. További összevonást
jelen pillanatban nem tervezünk, de vannak olyan területek, amelyek nem a jelenlegi
helyükön fognak a későbbiekben szerepelni. Itt van például, felmerült kérdésként, a
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata. Úgy gondolom, hogy ezt a miniszter közvetlen
irányítása alá kell vonni, hiszen egy olyan érzékeny területet foglal magában, amely az egész
minisztériumnak, a minisztérium különféle szolgálatainak, a kormány különféle
szolgálatainak a megítélését képes javítani, vagy hanyag, rossz munka esetén képes rontani.
Azt gondolom, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, ezért egy közvetlen irányítást
kell hogy lehetővé tegyen.

Felmerült az is, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal területén hasonló feladatokat
ellátó szervezeteket esetleg a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatával szükséges-e
összevonni, lehetséges-e összevonni, vagy külön kell ezt a két kérdést kezelni. Ennek egy
szakmai vita kell hogy a végére pontot tegyen. Ugyanúgy szakmai vitának kell a végére
pontot tennie annak is, hogy a szolgálatokat a későbbiekben kormányon belül indokolt-e
tovább centralizálni, indokolt-e a centralizációt valamilyen módon esetlegesen szüntetni. Úgy
gondolom, hogy ez a későbbiekben egyik jelentős feladata lesz a területnek.
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A külpolitikai megítélése az országnak, illetve a szomszédos országokban történő

esetleges reakciók, amelyek a magyar parlament által hozott törvényekre vonatkoznak. Ez
nyilvánvalóan elsősorban nem a Belügyminisztérium területére csoportosított szolgálatoknak
a ténykedését kell hogy figyelembe vegye, hanem elsősorban a Külügyminisztériumnak, majd
a katonai felderítésnek, hírszerzésnek és a katonai elhárításnak a területét. Én azt gondolom,
hogy ettől függetlenül Magyarországon a belpolitikának különösebb felkészülést nem kell
folytatni, de oda kell figyelni ezekre a várható reakciókra. Én azt gondolom, hogy
felkészültek erre a szervezetek.

A garancia az információáramlásra a megengedett mértékben. Azt gondolom, hogy ez
meglesz. Meglesz a szolgálatok között is, hisz azáltal, hogy ezt a miniszterek közvetlenül
tudják befolyásolni, és közvetlenül a hatósági joggal is felruházott belügyminiszternek
betekintése lesz ezekre a szervezetekre, a külügyminiszter, a honvédelmi miniszter
segítségével, ez nagymértékben befolyásolhatja a későbbiekben a törvényes együttműködést.

Szélsőségesek. Kérem, nem szeretnék kihangsúlyozni se szélsőjobbot, se szélsőbalt.
Én azt szeretném, hogy a Magyar Köztársaság törvényeinek megfelelően tevékenykedő
szervezeteknek helye legyen az országban, a működésük természetesen a törvényes keretek
között teljesen szabad. Akik ezeket a törvényeket megszegik, megsértik, azok meg a
Belügyminisztériummal találják magukat szembe, helyezhetik magukat jobbra, helyezhetik
magukat balra, előre vagy hátra, teljesen mindegy. Ha a magyar törvényeket megszegik,
akkor a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és az alárendelt szervezetek hathatósan el
fognak velük szemben járni.

A Scientológiai Egyházzal kapcsolatban egyelőre nem tudok mit mondani, hisz egy
engedélyezett területről van szó, a Magyar Köztársaság törvényeit nem szegték meg.
Amennyiben megszegik, ugyanez vonatkozik rá, mint az előbbi szervezetekre. Tehát akik
megszegik ezeket a törvényeket, azokkal szemben a törvény erejénél fogva el fogunk járni.

Pártpolitika vagy pártpolitika-mentesség. Kérem szépen, aki az életutamat
végigtekinti, az látja, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságon először az, hogy
pártpolitika-semleges rendőrség, az az én számból hangzott el 1991-ben. Továbbra is azt
tartom, hogy ezeknek a szolgálatoknak a Magyar Köztársaságot kell szolgálnia, ezeknek a
szolgálatoknak a magyar alkotmány szerint és a reá vonatkozó törvények szerint kell
működni. Ez biztosítja azt a későbbiekben is, hogy igenis pártpolitika-semlegesen kell a
munkájukat végezni, és azt gondolom, hogy az irányításom alatt biztos, hogy így fognak
működni.

A személyi változásokra válaszoltam. Azt gondolom, hogy teljesen lényegtelen, hogy
valakit széles körű konszenzussal választottak-e vagy sem, ha alkalmatlan a feladatára, és
ugyancsak teljesen lényegtelen az, hogy egy személy nevezte-e ki, hogyha alkalmas, a
törvények betartásával szakszerűen végzi a feladatát. (Dr. Kovács Zoltán visszatér az
ülésterembe.) Tehát továbbra is azt tudom mondani, hogy a szakszerűen, törvényes keretek
között végzett kiváló munkát azt elfogadjuk, aki viszont alkalmatlan vagy nem a mi
célkitűzéseink irányában kíván tevékenykedni, annak meg fogjuk köszönni az
együttműködését.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a
második körben van-e kérdésük a miniszter úrhoz. (Jelzésre:) Parancsoljon!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Nekem még lenne néhány. Itt van egy-két terület,
ami még a nemzetbiztonság, rendvédelem terén összefügg, főleg a bűnözés felszámolása
kapcsán, hiszen tudjuk, hogy számos olyan eszközt igénybe kell venni adott esetben, ami nem
a rendőrség, hanem a Nemzetbiztonsági Hivatal, most már Alkotmányvédelmi Hivatal vagy
egyéb más szervek titkos információgyűjtését érintik, ezért kérdezném meg az alábbiakat.
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Egyrészt amit az előbb elfelejtettem: a nemzetbiztonsági tapasztalata után
érdeklődnék, ezt Martonyi úrnak is feltettem, tehát a múltban hol és milyen formában
foglalkozott ezzel.

A rendőrségen belül köztudottan létszámhiány van. Ez tudomásom szerint háromezer
fő, és ennek nincs is meg a megfelelő bérkerete a költségvetésben. Hogyan szándékozik ezt
feltölteni, arra is tekintettel, hogy tudomásom szerint két év a törvényes képzési ideje egy
rendőrnek? Honnan lesz erre ember?

Illetve az utóbbi időben gyakorlattá vált, hogy túlórapénzt csak akkor fizettek, hogyha
különféle politikai ügyekben jártak el akár a Nemzetbiztonsági Hivatal, akár a rendőrség
emberei. Ezzel a gyakorlattal mit kíván tenni?

A következő kérdésem lenne, hogy főleg a kistelepüléseken felmerülő fatolvajlás,
uzsorás és egyéb...

ELNÖK: Tisztelettel kérném képviselőtársamat, nem szeretnék udvariatlan lenni,
végig fogja mondani a kérdéseit, de kérném arra, hogy ez az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
bizottsága, részben a jelölt urat meghallgatja a honvédelmi és rendészeti bizottság is. Magam
is nagy érdeklődéssel fordulnék ezek felé a kérdések felé, csak a mi hatáskörünk a
nemzetbiztonsági szempontból releváns információk és kérdések feltétele.

Kérem tisztelettel képviselőtársamat, nem szeretném többet - idézőjelben -
figyelmeztetni, de tegye meg, hogy azokat a kérdéseket, amelyek alapvetően ehhez a témához
kanyarodnak, persze, lehetnek leágazások, de mondjuk hogy hány rendőr lesz az utcán, ez
már egy picit túlmegy azon a kérdésen. Magam is kíváncsi lennék rá, csak ez nem ennek a
bizottságnak a hatásköre.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, akkor viszont így már csak egy kérdésre
szűkítettük le a kört, ami valóban ide tartozik. Mit kíván tenni - és ezt is megkérdeztem
Martonyi János úrtól is - a jövőben a titkosítások adott esetben felülvizsgálatával
kapcsolatban, illetve át kívánja-e vagy tudomása szerint a kormány át kívánja-e tekinteni azt a
főleg az elmúlt években kialakult gyakorlatot, hogy tudomásunk szerint nyakló nélkül
titkosítottak olyan adatokat is, amiket nem szabadott volna.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy vannak-e további
kérdések. (Senki sem jelentkezik.) Nincsenek.

Nekem egyetlenegy kérdésem lenne még a miniszterjelölt úrhoz. Az úgynevezett
kiszivárogtatás, ami állami hatóságoktól az utóbbi években rendszeres gyakorlattá vált és a
média figyelmét sem kerüli el, hiszen szinte nem találunk olyan napot, amikor valamilyen
nyomozó hatóságtól vagy valamilyen állami szervtől, a miniszter úr volt olyan kedves és
fölsorolta, hogy melyek tartoznak majd a Belügyminisztériumhoz, és ezek közül a rendőrség
és bizonyos szempontból még a titkosszolgálat is az elmúlt időszakban részese volt vélt vagy
vélelmezett kiszivárogtatásoknak, valós információknak a jogosulatlan közzététele is
előfordult. Az ügyészséget most nem említem, hiszen ez nem tartozik a Belügyminisztérium
felügyelete alá. De rendszeressé vált valós vagy dezinformációk médiában való keringése,
amelyek mind a belpolitikai életet, mind a közéletet tematizálják, és én azt gondolom, hogy a
politikának az íratlan szabályait szegik meg rendszeresen, amikor ilyenek zajlanak. A
miniszterjelölt úrnak van-e elképzelése vagy terve, hogy természetesen a jogszabályok
betartásával, de ezenfelül hogyan lehetne elejét venni ezeknek az utóbbi években
nemkívánatos módon elszaporodott eseményeknek.
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DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen a kérdéseket.
Legelőször is a nemzetbiztonsági tapasztalat. 1972 óta vagyok/voltam hivatásos rendőr, ’72-
től kezdve, azt gondolom, hogy folyamatos volt a kapcsolatom a különféle
nemzetbiztonsághoz kötődő szervekkel. Ezek voltak, amelyek sötét kapcsolatok voltak,
amikor semmilyen információt nem próbáltunk adni neki, és volt olyan, hogy 1991-et
követően, amikor mint budapesti meg országos rendőrfőkapitány, kart karba öltve
tevékenykedtünk a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. Tehát egy folyamatos ismeret, egy
folyamatos kapcsolat volt, amely jelentős részében kiterjedt mind az együttműködés
területére, mind a közös ügyek feldolgozására, mind egyes személyek, védett személyek
védelme kidolgozására. Tehát teljes mértékig átfogó ismeretekkel rendelkezem ezekről a
területekről. Természetesen ezek az ismeretek az elmúlt nyolc esztendőben megkoptak, mert
változott a szervezet, változtak a személyek, de azt gondolom, hogy alapjaiban megvannak
azok az ismeretek, megvannak azok az együttműködési lehetőségek, amelyek biztosítják a
harmonikus együttműködést más szervekkel, illetve biztosítják a parancsnoklás lehetőségét a
Belügyminisztérium alá rendelt szerveknél.

A létszámhiányról csak röviden. Jelen pillanatban - a rendelkezésre álló anyagi
erőforrásokat is figyelembe véve - lehet még rendőrt felvenni. A kétéves rendőrképzés az
érettségizett és a tiszthelyettesi állományra tartozik. Azt gondolom, hogy más területekről
esetleg felszabaduló, hasonló szolgálatoknál lévő, megfelelő múlttal rendelkező személyek
felvehetők ezekre a területekre.

A titkosítás felülvizsgálata. Azt gondolom, hogy elsősorban a törvények és a
jogszabályok betartásának a felülvizsgálatát kell elvégezni. Az, hogy a titkosítást betartották-
e, ez már csak egy későbbi követelmény. Az alapkövetelmény az, hogy megnézzük, a
jogszabályokat, a megfelelő szakmai szabályokat betartották-e. Ha ez a kettő rendben van,
akkor nem lehet gond a titkosítással. Ha itt viszont már probléma van, akkor már a
titkosítással is probléma lehet, mert ahhoz, hogy rossz legyen a titkosítás vagy a titkosítás
feloldása, ahhoz nagy valószínűséggel vagy törvényt vagy szakmai szabályt kellett áthágni.
Ha ezt a kettőt rendeztük, akkor azt gondolom, hogy választ fogunk kapni ezekre a kérdésekre
is.

Kiszivárogtatás. Ezt a kifejezést elég nehéz jogilag értelmezni, mert a
kiszivárogtatásnak van egy olyan felhangja, hogy akarattal, akár kormányzati támogatással is
valamilyen információt, ami valós vagy vélt, vagy esetleg kifejezetten dezinformációs
hatással közzétesznek valamit. Azt gondolom, hogy itt nem egészen erről van szó, hanem
olyan adatok kerültek ki a szolgálatoktól, amelyek a szolgálatok törvényes, jogszabályszerű

működése során nem kerülhettek volna ki. Azt hiszem, hogy ezeket meg kell akadályozni; és
a szolgálatok belső rendje tükrözi az ország belső rendjét is: ha megfelelő lesz a belső rend,
akkor megfelelő törvényes működés lesz. Csak törvényes szolgálatokkal lehet betartatni az
országban a rendet és a fegyelmet, és a rendet csak törvényes eszközökkel lehet megkövetelni.
Tehát egyértelmű a válaszom: ami jogszabályellenesen kikerül információ bármelyik
hatóságtól, azzal a személlyel szemben megfelelő retorziót kell alkalmazni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdésük
miniszterjelölt úrhoz. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor van-e észrevétel vagy
valamilyen egyéb javaslat vagy összegzés? (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen miniszter úr
válaszait. Nekem talán észrevételem vagy lehet hogy furcsa, kérésem lenne a miniszter úrhoz.
Új helyzet van a szolgálatok struktúráját illetően. Én most nemzetbiztonsági szempontból
tekintem. Erről az Országgyűlés döntött, elég elsöprő többséggel, ennek a keretei között
fognak a szervezetek működni. Azonban én mégis szeretném arra irányítani a figyelmét, vagy
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azt szeretném kérni a miniszter úrtól, hogy fordítson arra gondot vagy tekintse egy fontos
kérdésnek, hogy a rendőrségi és a nemzetbiztonsági feladatok között lényeges
különbözőségek vannak, jól elhatárolható jogszabályi rendelkezések vannak, és az a veszély,
ami ebből az új szervezeti struktúrából adódhat, gyakorlatilag ne legyen veszély.

Mire gondolok? Tehát a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az a dolguk a törvény
szerint, hogy a nemzet biztonságát fenyegető veszélyeket feltárják és azokat elhárítsák. A
rendőrségnek teljesen más a feladata, a rendőrségnek egy bűnmegelőzés, egy bűnfelderítés a
feladata, más keretek között mozognak. Míg a nemzetbiztonsági szolgálatok a veszély
oldaláról közelítenek meg egy problémát, addig a rendőrség a büntető törvénykönyv által
deklarált bűncselekményeket előző meg és deríti fel. Tehát egy nagyon fontos distinkció van a
két tevékenység között, nyilván a büntetőjogi tényállásoknak megfelelően, ami általában
egyénekhez kötődik. Hogy mondjak egy példát: mondjuk a legsúlyosabb bűncselekmény az
emberölés vagy az emberek elleni erőszak, ezek általában személyekhez kapcsolódnak. A
nemzetbiztonsági feladatok egy közösséghez a nevéből adódóan a nemzet biztonságát
szolgálják. Tehát teljesen más rendezőelvek szerint vannak a feladatok.

Ahogy ön is említette, 2001. szeptember 11-ét követően megváltozott a világ.
Valóban, a rendőrség világa biztos, hogy megváltozott, de én mondok egy furcsa, de
megítélésem szerint helytálló dolgot: Magyarország nemzetbiztonsági helyzete nem változott
meg 2001. szeptember 11-én. Magyarország terrorfenyegetettsége ma ugyanakkora, mint tíz
esztendővel ezelőtt volt. Tehát itt jól szétválasztható ügyekről és dolgokról van szó.

A nemzetközi együttműködésben is lényeges a különbség a rendőrségi és a
nemzetbiztonsági feladatok között: míg a rendészeti, igazságügyi területen vannak jelei a
nemzeteken túlnyúló szabályozásnak, együttműködésnek, addig a nemzetbiztonsági
szabályozás mindenhol szigorúan nemzeti ügy.

Én csak arra szeretném kérni a miniszter urat, mert az összeszervezésből adódhatnak
félreértések, hogy arra legyen figyelme, hogy a rendőrségi munka és a nemzetbiztonsági
munka mindig jól szétválasztható legyen, mert ez szerintem fontos, és mindannyiunk érdekét
szolgálja, és ezért nyilván mi itt a Nemzetbiztonsági bizottságban azzal a dimenziójával
fogunk foglalkozni, ami a nemzetbiztonsági szolgálatokat érinti.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
(Jelzésre:) Lezsák képviselőtársam, parancsoljon!

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én Demeter Ervin nyilván
tanulságos okfejtését, gondolatait úgy próbálom egyszerűsíteni, hogy ahogyan ’98 és 2002
között irányították a tárcát, maradjanak verhetetlen páros továbbra is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
(Jelzésre:) Kovács Zoltán képviselő úr!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Egy dologra szeretnék reflektálni, nevezetesen a
kiszivárogtatásra. A régebb óta szolgáló képviselők emlékeznek arra, amikor szocialista
kormányok vezették az országot és így a szolgálatokat is, akkor mindig előkerültek ilyen
jellegű ügyek. Ha visszagondolunk ’98 előttre, akkor a Nyírfa-ügy volt, ami nagy port vert
fel, ahogy visszaemlékszünk. Aztán a közelmúltban pedig - most éppen különböző eljárások
is folynak, folyhatnak - a nevezetes CD-lebegtetős program kapcsán, amikor Dávid Ibolya
elővette a CD-t és bemutatta a sajtó képviselőinek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem jó
irány és nem jó megoldás adott esetben a politikai ellenfelek lejáratása ügyében, ezért valóban
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ez a kérdés ilyen formán helyes volt, hogy ilyen ne történjék, a választ is köszönettel
elfogadom, amit a miniszterjelölt úr mondott e vonatkozásban, de mégis voltak ilyen ügyek
abban az időszakban, amit én említettem, azt pedig helytelenítem.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
További észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen.
Akkor engedjék meg, hogy a szavazás előtt néhány mondatban összefoglaljam a

szocialista frakció és a saját véleményemet. A Magyar Szocialista Párt és annak frakciója
azzal a kormányzati struktúrával, amelyben a kijelölt miniszterelnök úr elképzeli a Magyar
Köztársaság irányítását – nem fogok elárulni nagy titkot – nem ért egyet, hogy ebben a
működési modellben, ilyen miniszteriális rendszerben és ezen belül a szolgálatoknak ilyen
típusú leosztásával vagy szétosztásával képzeli el a Magyar Köztársaság irányítását, ez a
részünkről nem támogatható. Ezért, és bár Demeter alelnök úrral az előző napirendi pontnál
erről szó volt, hogy itt a meghallgatásnál önmagában egy személy alkalmasságáról vagy arról,
hogy ez a minisztérium ebben a formában ilyen vezetővel ellátható-e, hogy melyikről kell
dönteni, én azt gondolom, hogy mindkét kérdésről, hiszen nem választható el a személy teljes
egészében a kormányzati struktúrától. Ezért személyesen én „igen” szavazattal nem tudom
támogatni a miniszter úrnak a kinevezését, annak ellenére, hogy szakmai értelemben
meggyőző érveket hozott fel, és megnyugtató választ adott a kérdésekre. Egy percig nem
kétséges az a tény, hogy a miniszter úrnak a korábbi gyakorlata, előélete, a bizottsági
meghallgatásán elmondottak alapján a Belügyminisztérium vezetésére alkalmas, azonban
ebben a struktúrában a szolgálatoknak az ilyen elhelyezkedését nem lehet szétválasztani ilyen
élesen, ahogy Demeter alelnök úr az előző napirendi pontnál mondta, hogy itt ezt nem kell
vizsgálni. Ezt is vizsgálni kell, ezért jómagam tartózkodni fogok ebben a kérdésben.

Határozathozatal

Akkor elérkeztünk a szavazáshoz. Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja dr. Pintér
Sándor belügyminiszteri kinevezését. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ezt hét igen szavazatnak
számolom. Most a tartózkodást kérdezem, mert nyolcan vagyunk a bizottságban, és miután
elmondtam, hogy én tartózkodni fogok, akkor nem teszem fel a kérdést, hogy ki nem
támogatja. (Szavazás.) Egy tartózkodás.

7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Nemzetbiztonsági bizottság támogatta dr.
Pintér Sándor belügyminiszteri kinevezését.

Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezártuk.
Tekintettel arra, hogy további napirendi pont nincs a bizottság ülésén, így köszönöm

szépen a mai bizottsági munkát.

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 42 perc)

Dr. Molnár Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Farkas Cecília


