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Napirendi javaslat

1. Az ellenőrzési albizottság tagjainak megválasztása

2. A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi
és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság létrehozása 
(A Házszabály 29. §-ának (3) bekezdése alapján)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke

Demeter Ervin (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kövér László (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz) távozása után Móring József Attilának (KDNP)
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről:

Cserháti Tiborné dr. főosztályvezető-helyettes
Tóth-Győrvári Erzsébet munkatárs
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Meghívottak részéről

Megjelentek

Dr. Staudt Gábor képviselő (Jobbik)
Nagyné dr. Szajlai Mónika parlamenti titkárságvezető

Palásti Ferenc vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Irodájának
vezetője
Urbán Attila osztályvezető (Nemzetbiztonsági Iroda)
Fráter Olivér (Védelmi Kabinet, Fidesz)
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(A bizottság 10 óra 09 perctől 10 óra 41 percig zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv
készült.

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc.)

Az ellenőrzési albizottság tagjainak megválasztása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Az lenne a javaslatom, hogy a 3., 4., 5. pontot nyílt ülésen tárgyaljuk meg, mert
abban nincsen titkos információ, ha ezt elfogadja a bizottság. Elfogadják a bizottság tagjai,
hogy a következő három napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaljuk? (Szavazás.) Jó. Akkor nyílt
ülésen fogjuk tárgyalni. (Dr. Kovács Zoltán közbeszól.) Nem, zárt ülés volt most. (Dr. Molnár
Zsolt: Zártként volt összehívva.) Zártként volt összehívva.

Közben érkezett egy újabb helyettesítési megbízás: Móring Attila képviselő úr
helyettesíti Lezsák Sándor képviselő urat.

A harmadik napirendi pont következik. Az elmúlt heti bizottsági ülésen Demeter Ervin
képviselő úr javasolta, hogy hozzunk létre egy ellenőrzési albizottságot azzal a feladattal,
hogy az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során
tapasztalható anomáliákat feltárja. Alelnök úr javaslata szerint ez egy paritásos bizottság, két
ellenzéki, két kormánypárti bizottsági taggal.

Közben szerintem minden képviselő megkapta Staudt Gábor képviselő úr levelét,
amelyben jelzi a képviselő úr, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom érintett
képviselőinek a mai napig nem készült el a C típusú nemzetbiztonsági átvilágításuk (Dr.
Staudt Gábor belép az ülésterembe.), és azt kéri, hogy egyelőre személy megnevezése nélkül
mind az ellenőrzési albizottságban, mind majd a következő napirendi pontban tárgyalandó
másik albizottságban a Jobbik számára egy-egy helyet biztosítani szíveskedjünk.

Alelnök úr azt javasolta a múlt heti bizottsági ülésen, hogy válasszuk meg ezt a
bizottságot, és akkor azt mondta, hogy a bizottság ellenzéki tagjai állapodjanak meg. A
bizottságnak ekkor három ellenzéki tagja volt, a bizottság három ellenzéki tagja
megállapodott a jelölést illetően. Staudt képviselő úr kérése pedig most érkezett meg.

Megadnám a szót Demeter Ervin alelnök úrnak a jelölést illetően. Alelnök úr, ha kér
szót!

Öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Örülök, hogy
tisztázódott az a félreértés, amin vagy legalább háromnegyed órát vitatkoztunk itt, a bizottsági
ülésen, mert valami tévinformáció került be itt a rendszerbe, már aszerint, hogy az ellenőrző
albizottság, amit javasoltunk, ahhoz valamilyen kötöttségeket ír a Házszabály. Örülök, hogy
ez tisztázódott, hogy nem így van. Szerintem a későbbiekben egymás idejével érdemesebb
lenne takarékosan gazdálkodni.

Ami a javaslatot illeti, két kormánypárti képviselőt javaslunk az eredeti javaslattal
egyezően az albizottságba: Móring József képviselőtársamat és magamat, Demeter Ervint.
Móring József képviselő úr lenne a tag az albizottságban.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Akkor legyünk pontosak. Ez nem az
ellenőrző, hanem az ellenőrzési albizottság, ahogyan azt ön javasolta. Változatlanul azt
gondolom, hogy már nem is vitatkozom ezekben a kérdésekben. Rögzítettük tehát, hogy a
Fidesz-KDNP - így egybevesszük - Demeter Ervint delegálja kormánypárti tagként, és
Móring József képviselő urat tagként.

Az a kérdésem, hogy a Staudt Gábor képviselő úr felvetésével kapcsolatosan hogyan
járjon el a bizottság, hiszen a legutóbbi bizottsági ülésen… (Demeter Ervin közbeszól.) Tehát
most a Demeter alelnök úr által legutóbb javasolt albizottság tagjait választjuk meg.
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Tehát mi, akik tagjai vagyunk a Nemzetbiztonsági bizottságnak ellenzéki részről,
abban állapodtunk meg, hogy két ellenzéki képviselő bizottsági tagot mi is jelölnénk: Mile
Lajos képviselő urat, az LMP részéről és Molnár Zsolt képviselő urat, az MSZP részéről. Még
egyszer mondom, Staudt Gábor képviselő úr levelét szerintem mindenki megkapta. Kaptak
belőle? Nem kaptak belőle? Akkor szeretném felolvasni… (Dr. Molnár Zsolt: Kellett hogy
kapjanak. - Jelzésre:) Kaptak belőle.

Most egy nagyon sajátos helyzet állt elő azzal, hogy a mai napra tűztük ki ezt a
napirendi pontot, és a bizottságban jelen lévő ellenzéki pártok megállapodtak a delegálást
illetően. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezt a kérést addig hogyan kezeljük.

Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Úgy gondolom, hogy az ellenzéki
képviselők oldalán a labda. Tehát nem a bizottságnak kell ezt orvosolnia. Önöknek joguk van
mérlegelni, hogy kikkel és hogyan állapodnak meg. Nyilván azt a tényt mindenki ismeri, hogy
egyelőre az egyik képviselőcsoportnak nincsen tagja. Ha önök ezt figyelembe akarják venni,
akkor a képviselő úrral tudnak egyeztetni, minthogyha olyan jelölést hoznak, ami azt teszi
szükségessé, hogy a jövő héten szavazzunk, mert meg kell várni, hogy legyen bizottsági tag.
Tehát ez teljes egészében az önök mérlegelési jogköre. Én arra biztatnám önöket, hogy bátran
beszéljenek egymással, és próbáljanak megállapodásra jutni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mile képviselő úr!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök úr, igyekszünk
beszélgetni.

Nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom, mivel ez, úgy gondolom, hogy egy
átmeneti állapot, tehát nem tudom, meg lehet-e azt tenni, hogy most feláll a bizottság így,
ahogy most elhangzott a javaslat, fenntartva annak a lehetőségét, hogy amint a C típusú
vizsgálat lezajlik, és annak megvan az eredménye, az egy új helyzetet eredményez, akkor
esetleg újratárgyaljuk a bizottság összetételét.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugye ezt a napirendi pontot alelnök úr
kérésére tűztük a mai bizottsági ülés napirendjére. Azt gondolom, hogy a képviselő úrnak,
amikor beadta ezt a javaslatot, nyilván az volt a szándéka - de erről ő tud nyilatkozni -, hogy
ez az ellenőrzési albizottság, amely az elmúlt nyolc évet vizsgálja, minél hamarabb
elkezdhesse a munkáját. Kérdezem alelnök urat, hogy így gondolja-e, hogy minél hamarabb
meg tudja kezdeni munkáját ez az albizottság.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Természetesen, a lehetőségekhez
képest minél hamarabb célszerű, ha elkezdi a munkáját. De azt, hogy ennek az ellenzéki
oldala hogy nézzen ki, az önökön múlik, tehát minden olyan kérést, ami akceptálható, mi
akceptálni fogunk, meglátásom szerint. Tehát ebben döntsenek önök. Mi ebbe nem kívánunk
beleszólni.

Köszönöm.

ELNÖK: Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Alelnök úr egy picit homályosan
fogalmaz, hogy mit jelent az, hogy az ellenzéki oldal döntsön ebben, mert ez azt jelenti, hogy
jelenleg a bizottság tagjai döntsenek erről, vagy az Országgyűlés ellenzéki frakciói döntsenek
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erről a kérdésről… Ezért azt javaslom, amit Mile képviselő úr mondott, hogy jelen pillanatban
álljunk fel négy fővel, és majd térjünk vissza, ha Staudt úrnak meglesz a C típusúja, és akkor
lehet egy olyan javaslatot tenni, akár legyen hatfős a bizottság, és akkor az arányok
lényegében nem változnak, mert újabb Fidesz-KDNP delegálása útján meg lehetne oldani ezt
a kérdést.

Vagy a másik megoldás az, hogy négy ellenzéki hely van a bizottságban, négy hely
van a két albizottságban, tehát akkor a másik megoldás az, hogy létszámarányosan két MSZP-
s, egy-egy Jobbik- és LMP-hely lenne a két bizottságban, és akkor rögtön adott esetben
tovább passzoljuk, hogy a Mile úr és a Staudt úr majd meg tud ebben egyezni, hogy akkor az
egyik bizottságba az egyikük, másikba a másikuk, mert a létszámarányos megoldás, az ez.

ELNÖK: Azt gondolom, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen úgy fogadtuk el Demeter
képviselő úr javaslatát az ellenőrzési albizottságra, ahogy azt ő tette, két kormánypárti, két
ellenzéki képviselő. Azt javaslom, hogy azt a megoldást fogadjuk el, amit Mile képviselő úr
javasolt. Tehát Demeter képviselő úr kormánypárti delegáltjai; a Fidesz-KDNP Demeter
Ervin képviselő urat delegálja elnöknek ebbe az ellenőrzési albizottságba, Móring Attila
képviselő urat jelöli tagnak a kormánypárt részről ebbe az albizottságba. A bizottságban
jelenleg bent lévő ellenzéki pártok megállapodása alapján pedig Molnár Zsoltot az MSZP és
Mile Lajost az LMP részéről delegáljuk ebbe a bizottságba, és visszatérünk erre a kérdésre
akkor, amikor a Jobbik országgyűlési képviselője megkapja a C típusú nemzetbiztonsági
vizsgálat eredményét.

Kérdezem alelnök urat.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nincs mondanivalóm. (Derültség. -
Dr. Molnár Zsolt: Ezt hogy értelmezzük?)

Határozathozatal

ELNÖK: Mivel személyi dolog van, erről szavaznunk kellene. Kérdezem a bizottság
tagjait, hogy támogatják-e így ezt az előterjesztést. Aki ezzel egyetért, a helyettesítés szerint,
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 nem szavazat
ellenében, a helyettesítéseket figyelembe véve, a bizottság az ellenőrzési albizottság tagjait a
mai napon megválasztotta. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. (Jelzésre:) Meggyes Tamás
képviselő úr szavazata volt a nem.

A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását,
társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság létrehozása

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály 29. § (3) bekezdése alapján - és ebből volt a
legutóbbi bizottsági ülésünkön szerintem félreértés, mert az ellenőrző és az ellenőrzési
albizottságok keverednek. De minden állandó bizottságnak - írja a hatályos Házszabály - létre
kell hoznia egy albizottságot, amely a bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását,
társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kíséri.

A parlamenti köznyelv - és egyébként például a Honvédelmi és rendészeti bizottság
honlapját, ha valaki megnézi - ezt hívja ellenőrző albizottságnak, de mi nem így fogjuk hívni,
hanem a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi
és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság.

Ebben az ügyben tettem egy előterjesztést a tisztelt bizottságnak, ahol azt javaslom,
hogy ennek a bizottságnak az elnöke egy ellenzéki képviselő legyen, tagjai két kormánypárti
és egy ellenzéki képviselő. A mai napon csak ennek a bizottságnak a formájáról döntenénk, és
a jövő héten nyilván megint meg kell állapodni, jövő héten döntenénk arról, hogy kit
delegálnak a pártok a bizottságba.
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy bárkinek bármiféle javaslata, megjegyzése,
kifogása van-e ezzel a határozati javaslattal kapcsolatosan. (Jelzésre:) Demeter képviselő úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Bizottság! A parlamenti bizottságoknál és az albizottságoknál is az a főszabály, hogy a
parlamenti arányokat tükrözze. Természetesen ez alól indokolt esetben el lehet térni.

Az ön által említett Honvédelmi és rendészeti bizottság például, ahogy ön itt
mintaként jelölte meg, minden albizottságát kormánypárti többséggel állítja fel. Az elmúlt
alkalommal, úgy gondolom, hogy egy gesztusként a vitában elfogadtuk az önök felvetését,
annak reményében, hogy megszavazzák az ellenőrzési albizottságot, elfogadtuk az önök
javaslatát. Ennek ellenére nem szavazták meg az albizottságot, de szívük joga, illetve egy
visszajelzés, hogy a kompromisszumokban csak egyoldalúan lehet lépni.

Összefoglalva azt javaslom, hogy a bizottságot a parlamenti arányok alapján állítsuk
fel. Semmi indokát nem látom annak, hogy ez a bizottság ilyen úgynevezett paritásos
bizottság legyen. Szóval azért a választási eredményt, nem minden alkalommal, de néha illő

lenne tudomásul venni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Akkor az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy
megjelölné az arányokat, és nyilván akkor az elnök személyére vonatkozóan is, mármint,
hogy ott elfogadja-e, hogy ellenzéki vezesse, és hogy milyen arányokat gondol ebbe a
bizottságba, ezt megjelölné-e. És hány tagú bizottságot gondol akkor?

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem kívánom átvenni az elnök
asszony előterjesztési feladatait, én azt a szempontot javaslom, hogy építse be az előterjesztő,
hogy a parlamenti arányokat tükrözze ez az albizottság.

ELNÖK: Alelnök úr, illő tisztelettel szeretném önnek jelezni, hogy az én
előterjesztésem, az egy paritásos bizottságról szól. Ehhez képest ön tehet egy módosító
javaslatot. Tehát nagyon szépen kérem. Ön azt mondta, hogy legyen arányos ez a bizottság.
Nyilván akkor a négy fő tekintetében úgy gondolja, hogy akkor kevés a négyfős bizottság.
Akkor ennél nagyobb bizottságot gondol? Ennél kisebb bizottságot gondol? Frakcióarányokat
vagy frakciószövetség-arányokat? Ellenzék vagy kormánypárt arányát szeretné ebben? Mi a
legkisebb? Akkor az LMP-nek van egy képviselője, a Jobbiknak van kettő, a szocialistáknak
három? Tehát, hogy hogyan gondolja, ebben tegye meg, legyen szíves, a módosító javaslatát.

Én azt is el tudom fogadni, ha ön azt mondja, hogy legyen arányos, akkor ön erre tesz
egy módosító javaslatot írásban. Mert ez mégis az eljárás. Ez az eredeti javaslat, én csak erről
tudok szavaztatni. Ha ön tesz egy módosító javaslatot, és abban pontosan megjelöli, ezek
szerint elfogadják azt, hogy a bizottságot egy ellenzéki bizottsági tag vezesse, és ehhez képest
akkor változzanak a bizottsági arányok akár úgy, hogy egy ellenzéki bizottsági tag az elnök,
és akkor két kormánypárti bizottsági tagja van.

Kérdezem, hogy ez az arány így jó-e, hogy egy ellenzéki bizottsági elnök és két
kormánypárti bizottsági tag, és akkor megírtam ön helyett a módosítóját, alelnök úr.

Öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Azt
kérem, hogy ne vigyük el mindig ebbe az irányba. Tehát ne írja meg helyettem a módosító
javaslatot. Egy szempontot bátorkodtam javasolni, amit, hogy figyelembe vesznek-e vagy
nem, azt eldöntik, és annak megfelelően fogunk szavazni.
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Azt zárójelben jegyzem meg, mert a honvédelmi bizottságot hozza példának, a
honvédelmi bizottságban például kormánypárti ennek a bizottságnak az elnöke, de mindennek
ellenére mi hozzájárulunk és elfogadjuk, támogatjuk, hogy ennek az albizottságnak ellenzéki
legyen az elnöke.

ELNÖK: Képviselő úr, én a megoldás felé szeretnék menni. Ezt az eredeti határozati
javaslatot itt, a mai bizottsági ülésen módosítani kell. Merthogy azt mondta, és az az ön
szempontja - és nyilván kormánypárti többség van a bizottságban -, hogy a paritást nem
fogadják el. Ezt ugye jól értem? Ha ez így van, akkor kellene egy javaslatot tenni arra, hogy
milyen javaslata van ehhez képest, és utána tudunk az egész határozati javaslatról szavazni.

Ezért mondtam azt, hogy esetleg úgy gondolják, hogy egy fő ellenzéki bizottsági
elnök és két fő kormánypárti tag, hogy ez a megoldás jó tud lenni az önök szempontjából?

Móring képviselő úr!

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Bátorkodtam volna megfogalmazni ezt a
javaslatot, ami csak annyit jelent, hogy az eredetiből akkor azt az utolsó ellenzéki bizottsági
tagot kivesszük, egy ellenzéki bizottsági tag, aki elnök, és két kormánypárti, tehát az arányok,
így akkor talán ez a legegyszerűbb.

Határozathozatal

ELNÖK: Igen, ezt szerettem volna. Lehet, hogy bonyolult voltam.
Először éppen ezért, ha nincs más javaslat, a módosító javaslatról szavaznánk, amit

Móring képviselő úr terjesztett elő, magyarul, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe
tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő

albizottság összetétele úgy módosuljon, hogy egy fő ellenzéki bizottsági tag az elnöke, és a
tagjai pedig két kormánypárti bizottsági tag. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Aki ezzel nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

Mivel módosítottuk ezt a javaslatot, akkor most így az egészről szavazunk, hogy ezt az
albizottságot létre tudjuk hozni. Kérem, aki ezzel egyetért, hogy ilyen módosítással
létrehozzuk az albizottságot, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Aki ezzel nem ért
egyet? (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm
szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom.

Ha a bizottság tagjai elfogadják, akkor a jövő heti bizottsági ülésünkön foglalkoznánk
ennek az albizottságnak a személyi ügyeivel.

Egyebek

Egyebek napirendi pontban szeretnék néhány dolgot elmondani, ha megengedik a
képviselő urak.

Az első, hogy érkezett egy meghívó a horvát szábor belpolitikai és nemzetbiztonsági
bizottságának elnökétől az én nevemre, amelyben a közép- és kelet-európai országok
nemzetbiztonsági bizottságainak második regionális konferenciájára hívnak meg bennünket.
Az a kérése a bizottsági elnök úrnak, akit én személyesen is jól ismerek, hogy a bizottság két
tagját delegáljuk el erre a konferenciára, ahol nemcsak résztvevőként, hallgatóságként, hanem
előadóként is részt lehet venni, sőt részt is kell venni, hiszen be kell mutatni a magyar
nemzetbiztonsági bizottság működését. A konferencia nyelve az angol.

A jelentkezési határidő június 20., de a nagykövetségünk már telefonált ebben a
kérdésben, úgyhogy az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy minél hamarabb a bizottság tagjai
közül, aki érdeklődik ez iránt a konferencia iránt, és angol nyelvű előadást is tud tartani,
legyen szíves, jelentkezzen a bizottság titkárságán, segítünk kitölteni a papírt.
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Én szeretném jelezni a bizottságnak, ha a bizottság tagjainak ez ellen nincsen kifogása,
akkor én szívesen részt vennék mint bizottsági elnök ezen a konferencián. De még mindig van
egy plusz fő, és dönthet úgy a bizottság, hogy én ne menjek, ez természetesen szíve-joga, de
ezt én szeretném előre jelezni.

A leírást a bizottság titkárságán találja meg minden képviselő.
Ez az első, amit szerettem volna bejelenteni.
A második dolog: egy általános tájékoztatót szeretnék adni a bizottsággal kapcsolatos

dolgokról, mert az utóbbi időben - talán azért, mert nem volt elég idő elolvasni a különböző
törvényeket - némi kavarodás volt.

A bizottság rendes üléseinek időpontját és napirendjét minden esetben alelnök úrral
egyeztetve tesszük meg a jövőben. Most még nem tudunk állandó időpontot mondani, hogy
kedd vagy szerda lesz, hiszen a parlament nagyon hektikusan változik. Annak függvényében
fogjuk nyilván megtenni, ahogy a kormánypárti képviselőkkel Demeter képviselő úr egyeztet,
hogy mi az az időpont, ami elfogadható.

Várható, hogy a jövő héten is lesz bizottsági ülés, hiszen van még egy hagyatékunk az
előző bizottságtól, a polgári szolgálatok 2009. évi jelentése. Van még három panasz, illetve
két közbeszerzés alóli mentesség. Én utóbbi két témában levélben fordultam Pintér Sándor
belügyminiszter úrhoz, miszerint fenntartják-e még ezt a közbeszerzés alóli mentességet, és
hogy küldjék meg az anyagokat. A bizottsági ülésig még nem érkezett erre válasz, úgyhogy
valószínűleg pénteken, amikor megállapodunk a bizottsági ülés napirendjében, akkor tudjuk
eldönteni, hogy ezeket a témákat napirendre tudjuk-e venni.

A jövőben a bizottsági ülésre külön, névre szóló papíralapú meghívót nem küldenénk
ki, ezzel is szolgálva a zöldek ügyét, ámde az aktuális időpont az Országgyűlés honlapjára
mindig felkerül, ezenkívül SMS-ben és e-mailben is értesíteni fogjuk a képviselőket.

Azt szeretném kérni, annak érdekében, hogy mindenkit el tudjunk érni, és eljusson
hozzá az aktuális bizottsági ülés meghívója és a nyílt anyagok, kérem, pontosítsa az
elérhetőségét a bizottság titkárságán.

Zárt ülésen már megkapták, ilyen szigorúan titkos füzet az, amibe írni, jegyzetelni
lehet. (Felmutatja.) Ha nem történt jegyzetelés, akkor is, ha történt, akkor is, ezt a zárt ülések
után összeszedi a bizottság munkatársa, és ezt a bizottság páncélszekrényében fogjuk őrizni.

A bizottsági ülést követően a gyorsírók elkészítik a jegyzőkönyvet. Nyílt ülés esetén
ezt megküldik minden képviselőnek, aki három napon belül kifogást emelhet. Zárt ülés esetén
a bizottság titkársága kapja meg, mi értesítjük a képviselőt, és a bizottság titkárságán
megtekinthető ez a jegyzőkönyv az értesítésben megadott időben. Ezután a nyílt ülés
jegyzőkönyve mindig fent lesz az interneten, az Országgyűlés honlapján, a zárt ülés
jegyzőkönyvét pedig a bizottság titkárságán őrizzük.

A szakértők kapcsán. Kiküldtem minden frakcióvezetőnek levelet a szakértői
delegálás kapcsán. Választ kaptam az MSZP frakcióvezetőjétől, választ kaptunk Demeter
Ervin alelnök úrtól, most ilyen nyilvános választ kaptam Vona Gábortól, a Jobbik
frakcióvezetőjétől a szakértőt illetően. Kérem a többi frakciót, tehát az LMP és a KDNP
frakcióját is, hogy tegye majd meg ezt a jelölést.

A frakciók szakértőinek - és akkor itt vannak különböző elágazások -, amennyiben van
C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzése, akkor azt be kell mutatniuk a bizottság elnökének. A
bizottság elnöke, miután a szakértő aláírta a titoktartási nyilatkozatot, kiadja ennek a
szakértőnek, ha érvényes a C-je, a felhasználói engedélyt. Megjegyzem, azoknál a
szakértőknél, akik nem rendelkeznek C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, a bizottság
elnöke elrendeli a nemzetbiztonsági ellenőrzést, majd az Országgyűlés biztonsági vezetője
aláírja a személyi biztonsági tanúsítványt. Ezt a személyi biztonsági tanúsítványt mindenki
2011. december 31-ig... (Cserháti Tiborné dr.: 2010.) Bocsánat, 2010, mondja a szakértő,
elnézést kérek! 2010. december 31-ig alá kell írni. Tehát három feltétel van, hogy valaki
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szakértő lehessen: C bemutatása, titoktartási nyilatkozat aláírása, felhasználói engedély. A
Fidesz-frakció részéről tegnap éjfélkor került átküldésre a C, a mai napon a titoktartási
nyilatkozat aláírásra került, én pedig délelőtt, még a bizottsági ülés előtt kiadtam a
felhasználói engedélyt is.

Az anyagok kapcsán. A nyílt anyagokat a bizottság titkárságán gyűjtjük, és külön
értesítés nélkül minden képviselő be tud jönni a bizottság titkárságára, és el tudja olvasni az
ott lévő anyagokat. Nyilván, ha van bizottsági ülésünk, és olyan a napirend, akkor
természetesen el tudjuk hozni, mint ezt a zágrábi meghívót. De egyébként kérek szépen
minden képviselőt, hogy jöjjön fel a titkárságra hetente egyszer, és ahogy belép, ott megtalálja
ezeket a nyílt anyagokat.

A titkos anyagokat a bizottság titkárságán gyűjtjük. Itt is külön értesítés nélkül minden
képviselő és bejelentett szakértő rendelkezésre áll. A bizottság hivatalos helyiségeiben aláírás
ellenében ki lehet kérni a kollégáktól. Az anyagokról másolatot készíteni nem lehet,
ugyanakkor jegyzetet a szigorúan titkos füzetbe lehet készíteni.

Azt kérem szépen mindenkitől, hogy természetesen tudunk igazodni, de hogy a
munkaidőhöz próbáljuk igazítani a titkos anyagok olvasását, ez hétfőtől péntekig nyolctól fél
ötig, illetve pénteken nyolctól kettőig. Ráadásául azt is szeretném kérni a képviselőtársaktól
és a bejelentett szakértőktől, hogy előtte telefonáljanak már, hogy össze tudjuk hangolni a
képviselők munkáját, és ne legyen képviselő-torlódás.

Az anyagokat tárgyalás után visszaküldjük az Országgyűlés TÜK-irodájába, illetve a
beérkezett anyagokat egy hónap után leadjuk, hiszen már most kezd olyan mennyiség
begyűlni, ami aztán az áttekintést nehézzé teszi.

Ennyit szerettem volna egyebek napirendi pontban mondani, illetve azt, hogy akkor
várhatóan Demeter alelnök úrral megvitatjuk majd, hogy milyen napirendekkel, milyen
időpontban, jövő héten is tartanánk bizottsági ülést, éppen azért, hogy ezt az örökséget, ami
még benn van, le tudjuk zárni.

(Jelzésre:) Mile képviselő úr, öné a szó.

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen. Csak egy nagyon óvatos, félénk kérésem
lenne. Mivel én az Európai ügyek bizottságában is dolgozom, és ha lehetne azt kérni,
legyenek rá tekintettel, amikor összehangolják, hogy milyen időpont lenne alkalmas, hogy ezt
vegyék már figyelembe, mert egyszerre két helyen...

ELNÖK: Mi mindenre próbálunk tekintettel lenni, de látja, képviselő úr, a
kormánypárti képviselőknek is annyira hektikusan alakult a mai nap (Mile Lajos: Igen, azért
volt félénk.), hogy Lezsák képviselő úrnak is el kellett menni... (Dr. Kovács Zoltán: Fel kellett
ülnie a pulpitusra.) Igen, azért mondom, tehát parlamenti feladata volt, tehát el kellett mennie.
Nyilván Demeter képviselő úrral, alelnök úrral ebben a dologban próbálunk tekintettel lenni,
de őszintén szólva ebben nem ígérhetek semmit (Mile Lajos: Ezért volt félénk a kérés.), hogy
még figyelem az Európai ügyek bizottságának ülését is.

Kérdezem a képviselőket, hogy van-e más. (Jelzésre:) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nekem az lenne a javaslatom, ezt
jeleztem elnök asszonynak, hogy a panaszügyek tárgyalásánál kövessük az eddig kialakult
gyakorlatot. Ez azt jelenti, hogy a panaszos értelemszerűen a Nemzetbiztonsági bizottsághoz
fordul, a Nemzetbiztonsági bizottság apparátusának előkészítéseként be kell kérni az ahhoz
kapcsolódó dokumentumokat.

Az volt a gyakorlat, hogy a bizottság elnöke és alelnöke, aki a patkó két oldalán van,
tesz javaslatot abban a kérdésben, hogy szükséges-e személyesen meghallgatni a panaszost
vagy sem. Nyilván, ha mind a két oldal úgy ítéli meg, hogy nem kell meghallgatni a



13

panaszost, akkor nem hallgatjuk meg, ha bármelyik oldal azt mondja, hogy hallgassuk meg,
akkor hallgassuk meg.

Tehát az lenne a javaslatom, hogy kérjük be az anyagokat. Köszönöm.

ELNÖK: Abszolút. Ha a bizottság megbízza az alelnök urat meg engem, hogy a
jövőben akkor így járjunk el - természetesen a panaszokat most is bekértük, csak még nem
érkezett meg az anyag -, akkor így járnánk el, és az alelnök és az elnök hatáskörében
eldöntené azt, hogy idekerül-e a panasz vagy sem. Egy bólintást hadd kérjek már a bizottság
tagjaitól. (Megtörténik.)

Ha nincs más, tisztelt képviselőtársaim, akkor Kovács képviselő úr kívánságát is
tudtuk teljesíteni a mai bizottsági ülésen. (Dr. Kovács Zoltán: Gratulálok.)

Ha nincs más, akkor lezárnám a mai bizottsági ülést. Köszönöm szépen figyelmüket.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc.)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Horváth Éva Szilvia


