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Az ülés résztvevői

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

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

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kövér László (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)
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A bizottság titkársága részéről

Cserháti Tiborné dr. főosztályvezető-helyettes
Magyar Árpádné titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár
Dr. Boda József r. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
főigazgató-jelöltje

Megjelentek

Rubi Gergely országgyűlési képviselő (Jobbik)
Urbán Attila (Nemzetbiztonsági Iroda)
Fráter Olivér (Védelmi Kabinet, Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc)

Elnöki bevezető

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a mai bizottsági ülést. Először a helyettesítéseket
szeretném a jegyzőkönyv kedvéért elmondani: Kövér László képviselő urat Demeter Ervin
alelnök úr helyettesíti; dr. Kovács Zoltán képviselő urat Rácz Róbert képviselő úr helyettesíti,
akit köszöntök a bizottsági ülésen, hiszen először vesz részt rajta. Meggyes Tamás képviselő

urat Móring József Attila képviselő úr helyettesíti, Molnár Zsolt képviselő urat pedig én,
Vadai Ágnes helyettesítem. A bizottság határozatképes.

A napirendi javaslat ismertetése, a napirend elfogadása

A bizottsági ülés meghívóját előzetesen kiküldtük. A napirendi javaslat három pontot
tartalmaz. Az első dr. Boda József rendőr dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
főigazgató-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 14. § (4) bekezdés h) pontja alapján. A második napirendi pont
alelnök úr kérésének megfelelően az ellenőrzési albizottság tájékoztatója. Ez az elmúlt nyolc
évet vizsgáló albizottság tájékoztatója lesz. A harmadik az egyebek.

Kérdezem, hogy van-e egyéb napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor aki
ezzel egyetért, a helyettesítéseket is figyelembe véve, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a napirendi pontokat.

Dr. Boda József r. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
főigazgató-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása

Az 1. napirendi ponttal kezdenénk, dr. Boda József rendőr dandártábornok úr
kinevezés előtti meghallgatásával. Tisztelettel köszöntöm Kontrát Károly államtitkár urat és
Boda József rendőr dandártábornok urat. Azt a forgatókönyvet folytatnánk, amit az elmúlt
időszakban követtünk: megadnánk a szót először az előterjesztőnek, aztán a jelöltnek, aztán a
bizottság tagjai kérdezhetnek egy körben, két körben, akárhány körben, véleményt
mondhatnak, aztán pedig döntünk a jelölt alkalmasságáról.

Államtitkár úr, tábornok úr, önöké a szó.

Dr. Kontrát Károly felvezet ője

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök
asszony. Tisztelt Nemzetbiztonsági Bizottság! Köszöntöm a Nemzetbiztonsági bizottság
tagjait. Ahogy elnök asszony jelezte, tisztelettel kérjük a Nemzetbiztonsági bizottságot, hogy
Boda József dandártábornok urat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává való
kinevezése előtt hallgassa meg, és a meghallgatás után támogassa a kinevezését. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Tábornok úr!

Dr. Boda József hozzászólása

DR. BODA JÓZSEF r. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgató-
jelöltje: Jó reggelt kívánok! Én is tisztelettel köszöntöm a tisztelt elnök asszonyt, a bizottsági
tagokat és az államtitkár urat. Tudom, hogy önök közül sokan már hosszú évek óta tagjai a
Nemzetbiztonsági bizottságnak, és jó néhány elődömet meghallgatták. A rövid szakmai
életrajzomat ismerik. Szeretnék annyit elmondani magamról, hogy életemben mindig
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meghatározó jelentőségű volt a munka. Éppen 19 évvel ezelőtt, 19 éves honvédségi szolgálat
után kerültem át a rendőrséghez.

A honvédségnél felderítési területen dolgoztam, a rendőrségnél pedig a terrorelhárítás,
a nemzetközi rendőri szakértői, tanácsadói és nemzetközi oktatási területen. A Magyar
Honvédségnél mint felderítő foglalkoztam a felderítési adatok gyűjtésével, feldolgozásával,
értékelésével és elemzésével. Az egyetemi doktori fokozatomat is a mélységi felderítés
témakörében szereztem.

A rendőrség különleges szolgálatánál feladatom volt a különleges műveletek
tervezése, szervezése és irányítása - együttműködve a nemzetbiztonsági szolgálatokkal -,
valamint a szolgálat műveleti állományának felkészítése különleges feladatokra.

A nemzetközi rendőri békefenntartó missziókban megyei és régió főkapitányként
Bosznia-Hercegovinában, Kambodzsában, Mozambikban, a rendőri misszió vezetőjeként
pedig Grúziában feladatom volt a háborús bűnösök, népirtással vádolt személyek elleni, titkos
és nyílt nyomozások megszervezése, megtervezése és irányítása. A hágai törvényszék négy
szerb háborús bűnöst el is ítélt azok közül, akiket az általam irányított nyomozócsoport
derített föl. Grúziában szakértőként részt vettem a belügyminisztérium és a titkosszolgálati
minisztérium összevonását előkészítő reformbizottság munkájában. ’74 óta töltök be
különböző szintű vezetői beosztásokat itthon békeidőben, és külföldön, háborús
konfliktusokkal terhelt válságövezetekben.

A rendőrséghez kerülésem óta hat alkalommal kaptam feladatul teljesen új szervezet
felállítását és azok működésének megszervezését. Ebből öt külföldön, nemzetközi
környezetben végrehajtott feladat volt. Jelenlegi beosztásomban mint a Nemzetközi Oktatási
és Polgári Válságkezelési Központ vezetője a nemzetközi oktatás felügyelete mellett
feladatom a nemzetközi rendőri, polgári válságkezelő missziókban dolgozó mintegy száz fő

rendvédelmi szakember irányítása, köztük egy különleges nyomozócsoporté, amely a háborús
bűnösök felderítését végzi Bosznia-Hercegovinában, az EUFOR ALTHEA misszióban és
Koszovóban, illetve Afganisztánban zajló rendvédelmi fejlesztési programok.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetése természetesen nagy kihívás lesz a
számomra. A feladatra több mint egy hónapja készülök. Találkoztam a két volt és a jelenlegi
főigazgatóval is, konzultáltam az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a
Katonai Biztonsági Hivatal vezetőivel. Az ő tájékoztatásuk szerint a szakszolgálat területein
nemzetközi szinten is elismert, magas színvonalon felkészült szakemberek dolgoznak, bár
komoly létszámhiánnyal küzd a szervezet.

A terület nagyon szerteágazó, ezért fontos, hogy az igazgató, a főosztály- és
osztályvezetők kiváló ismerői legyenek a saját szakterületüknek. Csak az alaptevékenységét
20 különböző törvény, rendelet és utasítás szabályozza. Ezért én fő feladatomnak és célomnak
tekintem a törvényesség betartását, az információbiztonság garantálását, a szakmai színvonal
emelését, valamint a szakszolgálat XXI. századi kihívásokra történő felkészítését,
amennyiben a bizottság alkalmasnak talál erre a feladatra.

Lépést kell tartanunk a csúcstechnika fejlődésével mind a titkosszolgálati és
informatikai eszközök, mind a szakértői területen. Közvetlen cél az európai uniós soros
elnökségből ránk háruló többletfeladatok színvonalas teljesítése.

Az én feladatom tehát mindezekhez a személyi és anyagi feltételek biztosítása, a
szakszolgálat hatékony irányítása, működtetése, a jó munkahelyi légkör fenntartása. A
szakszolgálat elsődlegesen és alapvetően szolgáltató szerv, a célunk tehát a törvényesség
maximális betartása mellett az lesz, hogy az ügyfelek - jelenleg kilenc ilyen szervezet van -
elégedettek legyenek a szakszolgálat nyújtotta szolgáltatásokkal. Úgy gondolom, hogy ezt
mint a rendvédelem területéről érkezett vezető más szemszögből fogom látni és láttatni, mint
a különböző nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkezett elődeim. Fontos feladat a nemzetközi
tapasztalatok hasznosítása is.



7

Minden vezetőváltáskor kialakul egy nagyfokú bizonytalanság, amit a váltást követően
azonnal meg kívánok szüntetni. Sem személycseréket, sem szervezeti változtatásokat nem
tervezek. Fegyelmet, színvonalas munkát és folyamatos tanulást várok el úgy magamtól, mint
a kollégáimtól. Szeretnék egy belső kontroll-lehetőséget biztosítani a kollégáim részére, és
egy belső etikai kódexet kidolgozni, mégpedig velük közösen. Fontosnak tartom, hogy
működjön egy hatékony belső ellenőrzési rendszer.

Beszédem végén szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a bizottságot meghívjam,
hogy a nyári szabadságok után a szakszolgálat székhelyén tartsa meg következő kihelyezett
ülését. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen, tábornok úr. Most a bizottság tagjai kérdezhetnek. Kinek
van kérdése? Mile képviselő úr!

Kérdések, válaszok

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik kérdésem már meg
is válaszolta dandártábornok úr, hiszen említette, hogy nem tervez különösebb szerkezeti
átalakításokat és egyebeket.

Azt szeretném megkérdezni, hogy a most meglévő személyi állomány mennyire
elégséges a feladatok elvégzéséhez, az állománytábla szerint mennyire van feltöltve, van-e
szükség újabb szakértők, emberek bevonására a munkához, akar-e felvenni újabbakat.

Dandártábornok úr említette, hogy fejlesztésekre is szükség van. Itt azért elég komoly
technikai beszerzésekre gondoltam, amikor ezt említette. Hogy áll a szakszolgálat
költségvetése, mennyire lesz elég az erre az esztendőre vagy gazdasági évre előirányzott
keretösszeg? Tudnak-e boldogulni a most adott forrásokkal? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tábornok úr, öné a szó.

DR. BODA JÓZSEF r. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgató-
jelöltje: Tegnap ültem le a jelenlegi főigazgató úrral mintegy két és félórás beszélgetésre, és
úgy tudom, hogy 91 százalékos a szakszolgálat állományának a feltöltöttsége. A
költségvetésben megkapott pénzek, illetve az elnyert támogatások, amelyeket az előző
időszakban a fejlesztésekre megkaptak, biztosítják a jelenleg látható feladatok színvonalas
ellátását. Hangsúlyozom, az ő tájékoztatása alapján tudom ezt jelenleg elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tábornok úr a kitűzött céljai között
- szerintem helyesen - a szakmai színvonal emelését említette. Mit ért ez alatt? Melyik
területen kíván a szakmai színvonalon emelni? Megköszönném, ha erről néhány mondattal
többet mondana. (Lezsák Sándor megérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Tábornok úr!

DR. BODA JÓZSEF r. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgató-
jelöltje: Tisztelt Alelnök Úr! Megint csak azt tudom mondani, hogy a jelenlegi
tájékozottságom szintjén vagyok képes a kérdések megválaszolására. A tájékoztatás alapján
az állomány továbbképzése nem rendszeres és nem szervezett. Az újonnan bekerülők
kiképzése, felkészítése jól meg van szervezve. Elsősorban a figyelőszolgálat, illetve a
szakértői intézet szakértői gárdája továbbképzési lehetőségeinek a biztosítása terén látok
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tennivalót. Legfőképpen a nemzetközi tapasztalatok behozatalára, illetve a nemzetközi
tapasztalatok hasznosítására gondoltam, amikor a szakmai színvonal emeléséről beszéltem.

ELNÖK: A jegyzőkönyv kedvéért bejelentem, hogy időközben megérkezett Lezsák
Sándor képviselő úr.  Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdésük. (Nincs
jelentkező.) Akkor én szeretnék kérdést feltenni államtitkár úrnak, illetve tábornok úrnak.

Államtitkár úr, megmondaná nekünk, mi indokolta azt, hogy Dobokay Gábor
altábornagy urat ilyen gyorsan eltávolították a szakszolgálat éléről, hiszen a múlt héten még
itt kedélyeskedtünk egy meghallgatáson? Tábornok úr közben persze azt mondta az előzetes
bevezetőjében, hogy ő már több mint egy hónapja készül erre a feladatra. Ezek szerint már a
kormányváltás előtt - hiszen ma van június 29-e, a kormány meg egy hónappal ezelőtt, május
29-én tette le az esküjét - tudták önök, hogy az altábornagy urat le fogják váltani.

Tábornok úr jelezte, hogy a szervezeten belül nem tervez további személycserét.
Államtitkár úrtól kérdezem, hogy más szervezet élén terveznek-e még személycserét.

Végül még egy kérdésem lenne. Azt gondolom, akkor járunk el helyesen a kinevezés
előtti meghallgatáskor, ha a kormány kérésének a lehető leggyorsabban eleget teszünk, hiszen
a szervezetnek a váltások ellenére is működnie kell. Ezt a levelet (Egy papírt mutat fel.)
egyedül Pintér Sándor belügyminiszter úr írta alá. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvény 12. § (2) bekezdése értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójára
vonatkozó előterjesztést a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben kell megtenni. Én
megelőlegeztem ezt az egyetértést, de örülnék, ha államtitkár úr beszámolna arról, hogy
megvan-e a honvédelemért felelős miniszter egyetértése ebben az ügyben, majd pedig az
lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ezt írásban is prezentálják a bizottság számára, mert a
törvény ezt írja elő, és ez valahogy kimaradt az írásos előterjesztésből, de feltételeztem, hogy
megvan ez a hozzájárulás.

Államtitkár úr, tábornok úr, önöké a szó.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Legelőszöris az első részben elhangzott kérdésre
szeretnék válaszolni, hogy miért van szükség a váltásra a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
élén. Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt Nemzetbiztonsági bizottságot - ahogy azt a
kormányprogramban is rögzítettük és azóta az Országgyűlésben is a nyilvánosság előtt
többször megerősítettük -, hogy jelenleg a Belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat
a közrend és a közbiztonság helyreállítása Magyarországon. Ennek a nagyon fontos célnak a
megvalósítása érdekében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tevékenysége során a hozzá jutó
információkkal komoly háttértámogatást tud adni. A szervezetnek a Belügyminisztérium
irányítása alá helyezésével megteremtődtek a szervezeti feltételei annak, hogy ezt a célt, tehát
a közrend, közbiztonság helyreállítását az erők, a szervezetek a rendelkezésre álló
információkkal még hatékonyabban, még eredményesebben tudják megvalósítani. Ehhez az új
feladathoz, ehhez a nagy feladathoz szemléletváltásra, vezetőváltásra van szükség, és ezért
terjesztette elő Pintér Sándor belügyminiszter úr Hende Csaba honvédelmi miniszter úr
egyetértésével a személyi javaslatot, illetőleg azt, hogy kéri a tisztelt Nemzetbiztonsági
bizottságot, hogy Boda József dandártábornok urat kinevezése előtt hallgassa meg és
támogassa. Köszönöm szépen. Természetesen a kért iratot be fogjuk csatolni.

Vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még kérdés. (Nincs
jelzés.)

Akkor a véleménykör következik. (Nincs jelzés.) Hát akkor nekem van véleményem.
A tábornok urat régóta ismerem, hiszen van honvédelmi múltja, van ejtőernyős múltja; erről
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nem annyira beszélt, de tudjuk, hogy az ejtőernyős civil szféra egyik jelentős személyisége.
Azt gondolom, az a tapasztalat, amivel tábornok úr rendelkezik nemzetközi téren,
mindenképpen fogja segíteni a szakszolgálat munkáját. Mégis tartózkodni fogunk a
szavazásnál azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez a kormány döntése, a kormánynak kell
eldönteni, hogy kit tekint alkalmasnak e feladat elvégzésére. Természetesen azt egy nagyon
fontos célnak tekintjük, amit az államtitkár úr itt elmondott: a közrend, közbiztonság
védelmét.

Azt gondoljuk, nagyon fontos, amit a jelölt úr mondott, hogy az állományt
mindenképpen meg kell nyugtatni, hiszen nem jó az, hogy ilyen gyorsan és hirtelen változnak;
bár az ön tudomása szerint nyilván nem hirtelen, hiszen - még egyszer mondom - azt mondta
a bevezetőjében, hogy több mint egy hónapja készül a feladatra, tehát ön régebb óta tud erről
a váltásról, és nyilván az önt kiválasztók régebb óta tudnak erről a váltásról. De azt szeretném
kérni, hogy az állományt valóban mind államtitkár úr, mind ön - főleg önnek lesz jelentős
szerepe ebben - nyugtassa meg, hogy a vezetőváltás nem fog olyan következményekkel járni,
mint például jár a Katonai Biztonsági Hivatal életében, ahol lassan már a harmadik vonalat is
kirakják az utcára.

Dobokay altábornagy úr nemrégen lett kinevezve, tehát e tekintetben azért viszonylag
gyors és hektikus váltás történt ennek az egyébként nagyon fontos szervezetnek az élén. Én
azt kérem, hogy erre mindenképpen figyeljen oda akkor, amikor főigazgató lesz.

A meghívást pedig tisztelettel vesszük, természetesen a meglehetősen hektikus, gyors
és nem mindig tökéletes idei törvényhozási etap után ősszel - nyilván az önkormányzati
választásokat is figyelembe véve - meg fogjuk keresni azt az időpontot, ami a bizottság
tagjainak jó, és örömmel teszünk eleget a meghívásnak, és megjelenünk a szakszolgálatnál.

Ha nincsen több vélemény, akkor… (Jelzésre:) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tábornok úr említette, és a magam
részéről helyesnek tartom, hogy a szakmai színvonal emelését az egyik fontos feladatának
tekinti, és ha jól értem, akkor ezt alapvetően az oktatás területén a figyelőknél és a szakértői
intézetnél teremtené meg. Talán az ön előéletéből érthetők is ezek a szándékok, hiszen az
oktatással, a rendvédelmi dolgozók, vezetők oktatásával foglalkozott.

Azt javasolom önnek, hogy emellett még terjedjen ki a figyelme a megrendelőkkel
levő kapcsolattartásra. Ön is említette, 9 szervezet van, amely megrendelőként jelentkezik, és
nagyon sok esetben, tapasztalatom szerint, a titkosszolgálati eszközök alkalmazása, amivel a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat rendelkezik, nem mindig kellően megfontolt.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak egy viszonylag szűk kapacitása van, és az a
sajátos helyzet, hogy az adott megrendelők nem költségérzékenyek, hiszen ők megrendelnek a
szakszolgálatnál akármilyen mennyiséget, az nem az ő büdzséjüket érinti. Tehát itt mindig
volt egy olyan törekvés - és ezért fontos jó munkakapcsolatban lenni a megrendelőkkel -,
hogy a szolgálat kapacitását és a megrendelői igényeket összhangba hozni, mert talán ez volt
meg lesz a legnagyobb kihívása minden szakszolgálati főigazgatónak.

Szóba került, hogy a közbiztonság erősítéséhez fontos eszköztár a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat, és hogy a Belügyminisztériumhoz kerülése segíti ezt a dolgot. Nyilván annak,
hogy más szervezeti rendben működik a szakszolgálat - már hogy a Belügyminisztériumhoz
tartozik -, annak vannak előnyei, és vannak hátrányai is. Ennek a kettőnek az arányát én nem
akarom most firtatni, mert bizonyára ismerik többen a véleményemet, illetve az Országgyűlés
döntött ebben a kérdésben.

De egy olyan jelenségre szeretném felhívni a figyelmét, ami nehézséget fog okozni
talán ebből a helyzetből adódóan is. Nagyon sok alkalommal lehet tapasztalni, hogy a
rendőrségnél egy-egy eljárás során könnyen felteszik úgymond a célszemélyeket lehallgatásra
és egyéb dologra, hiszen akkor az az adott nyomozó úgy érzi, hogy ő elvégezte a dolgát,
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feltette, ül és várja, hogy jöjjenek a telefonlehallgatásról az eredmények, és esetleg túl sokat
vár ettől. Ez mindig jelen volt, és nyilván ezt vezetői szinten kell kezelni. Ezzel, hogy a
Belügyminisztériumhoz került a szakszolgálat, ennek a kérdésnek a kezelése még nehezebb
lesz. Én ehhez kívánok önnek sok erőt és egészséget.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután megfogalmaztuk intelmeinket a jogszerűségre,
célszerűségre és minden egyébre az új főigazgatónak, vagyis a főigazgató-jelöltnek, hiszen
még nem került kinevezésre, és mielőtt megérkezik hozzánk az írásos papír - ahogy Kontrát
államtitkár úr ígérte -, kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja dr. Boda József
rendőr dandártábornok kinevezését a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói posztjára.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem?
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom,
hogy a bizottság támogatta dr. Boda József rendőr dandártábornok úr kinevezését.

Még egyszer az lenne a kérésem, hogy mielőtt ezt meg tudom írni az illetékes
miniszternek, azt a papírt, amit államtitkár úr ígért, akár még a mai nap folyamán jutassa el
hozzám. (Dr. Kontrát Károly: Még ma meg fogom…) Nagyon szépen köszönöm.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak, tábornok úrnak, hogy itt voltak. Munkájukhoz
sok sikert, jó erőt, egészséget kívánunk. (Dr. Kontrát Károly: Köszönjük szépen.
Viszontlátásra.) Viszontlátásra. (Dr. Boda József: Köszönöm szépen a bizalmat.) Viszlát,
tábornok úr.

Az ellenőrzési albizottság tájékoztatója

Folytatja a bizottság a munkáját. A 2. napirendi pont az ellenőrzési albizottság
tájékoztatója. Erre nem készült írásos papír. Az albizottság elnöke Demeter Ervin, a
Nemzetbiztonsági bizottság alelnöke. Feltételezem, hogy egy szóbeli tájékoztatót tenne
alelnök úr.

Demeter Ervin tájékoztatója

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Készült papír,
csak ezt tegnap készítette az albizottság, ezért most fogjuk kiosztani. Az albizottság a tegnapi
napon megtartotta a második ülését. Az első gyakorlatilag csak arról szólt, hogy egy
ügyrendjavaslatot kapott minden tag, illetve a feladattervre felhívást, hogy mondja el
javaslatát, véleményét.

A tegnapi napon elfogadtuk az ügyrendünket, és készítettünk egy munkatervet. A
munkatervben értelemszerűen olyan elemek vannak…

ELNÖK: Egy pillanat. Megkaphatjuk a papírt (Demeter Ervin: Persze.), hogy legalább
folyamatosan figyelemmel kísérhessük, amit alelnök úr mond?

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Jó, akkor fél perc, megvárjuk. (Az
írásos anyagot a bizottság tagjai kézhez kapják.)

ELNÖK: Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha már mindenkinek van, akkor
megyünk tovább. A munkatervünket tehát úgy állítottuk össze, hogy van benne két olyan
vizsgálat, ellenőrzés, amit az albizottság végez el, illetve két vizsgálatra az irányító minisztert
kérjük fel. Az a dolog lényege, hogy a különböző területeken különböző jogosítványokkal a
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szolgálat irányításáért felelős miniszter rendelkezik. Mondok egy példát. A speciális műveleti
költségek vagy az úgynevezett elkülönített számlák ellenőrzésére még az Állami
Számvevőszék sem jogosult, ez a miniszter kizárólagos joga. Ha mi ezen a területen
valamifajta áttekintést kívánunk tenni, ahhoz az szükséges, hogy a miniszter urat felkérjük
erre. Én mint az albizottság elnöke jártam a miniszter úrnál és elmondtam, hogy milyen
elképzelések körvonalazódnak az albizottság munkatervében. Ő ezt tudomásul vette, hiszen
ez nyilván a mi szuverén döntésünk.

A javaslatok, amiket tegnap az albizottság elfogadott és önök elé tár: az egyes feladat
a titkos információgyűjtés gyakorlata és szabályozottsága a Nemzetbiztonsági Hivatalnál a
2006 és 2010 közötti időszakban. A lényeg az, hogy a titkos információgyűjtési eszközök,
módszerek alapvető alkotmányos jogokat sértenek, amelyek közül a legdurvább a
telefonlehallgatás vagy a levélfelbontás. Ezeket csak megfelelő jogszabályi háttérrel és a
megfelelő feltételek fennállása esetén lehet megtenni. A dolog természetéből természetesen az
is következik, hogy ennek az alanyai értelemszerűen nem rendelkeznek, nem rendelkezhetnek
megfelelő jogvédelemmel vagy jogérvényesítési pozícióval, ezért azt javasoljuk, hogy
tekintsük át ennek az elmúlt négyévi gyakorlatát a Nemzetbiztonsági Hivatalnál. A
nemzetbiztonsági törvény lehetőséget biztosít a bizottságnak arra, hogy a külső engedélyhez
kötött titkos információgyűjtési eszközök használatáról tájékoztatást kérjen az adott szolgálat
főigazgatójától, ezért kiinduló helyzetnek azt javasoljuk, hogy kérjünk egy ilyen tájékoztatást
a főigazgató úrtól, és ennek alapján - kiegészítve a szabályozókkal - tudjuk ezt a feladatot
elvégezni. (Meggyes Tamás megérkezik az ülésre.)

A második javaslat az UD Zrt.-vel szemben a Nemzetbiztonsági Hivatal által folytatott
műveleti tevékenység elrendelésének, lefolytatásának és utóéletének az ellenőrzése. Az ezzel
a gazdasági társasággal szemben indított műveleti munka és annak sikertelensége alapjaiban
kérdőjelezte meg a Nemzetbiztonsági Hivatal működésének szakszerűségét és jogszerűségét.
Számos polgári és büntetőeljárás van folyamatban. Azt javasoljuk, hogy a Nemzetbiztonsági
bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben ellenőrizzük ennek a munkának az elrendelését,
lefolytatását és utóéletét, hisz a műveleti munka lezárását követően is szivárogtak ki
adatkezeléssel kapcsolatos ügyek, adatok, és büntetőeljárás is van folyamatban, tehát ennek az
utóélete is felvet számos szakmai kérdést. A büntetőjogi és polgári jogi vonatkozásaival
értelemszerűen az erre illetékes hatóságoknak kell foglalkozni, mint ahogy már foglalkoznak
is vele.

Harmadik pontként javasoljuk: a bizottság kérje fel az irányító minisztert, hogy
végezzen átfogó vizsgálatot az elmúlt négy évben végzett műveleti munkák szakszerűségét,
célszerűségét és eredményességét illetően, illetve - amit már az előbb is jeleztem - vizsgálja
meg a speciális műveleti költségek és az elkülönített számla 2006 és 2010 között történő
felhasználását. Az előző ciklusban már volt tapasztalat arra, hogy ezekből a speciális
költségekből jogosulatlanul fizettek ki egy gazdasági társaságnak. A 2008. évi zárszámadás
során az elkülönített számla körül is aggályokat lehetett megfogalmazni azon tájékoztatás
alapján, amit a bizottság ülésén kaptunk.

Összefoglalva: készítettünk egy határozati javaslatot, amelyben felkérjük az
Alkotmányvédelmi Hivatal - most már így hívják - főigazgatóját, hogy a nemzetbiztonsági
törvény alapján adjon tájékoztatást a külső engedélyhez kötött információgyűjtési
tevékenységről, és felkérjük az Alkotmányvédelmi Hivatal irányításáért felelős minisztert,
hogy a nemzetbiztonsági törvény rendelkezései szerint végezzen átfogó vizsgálatot az elmúlt
négy évben a hivatal által végzett műveleti munkák szakszerűségét, célszerűségét és
eredményességét illetően, továbbá vizsgálja meg a hivatalnál a speciális műveleti költségek és
az elkülönített számla 2006 és 2010 között történt felhasználását.

Abban maradtunk az albizottság ülésén, hogy ezt annyival egészítjük ki, hogy
határidőket rendelünk ezekhez a kérésekhez. Erről az előbb egyeztettem államtitkár úrral. A
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speciális műveleti költségek, illetve az elkülönített számla felhasználásáról szóló jelentésnek
augusztus 30-a lenne a határideje. (Cserháti Tiborné dr.: Miért nem 31-e? Augusztus
harmincegy napos.) Tegyük 31-ére? (Cserháti Tiborné dr.: Az a szokás.) Ez valóban egy
olyan fontos kérdés, hogy egy hozzászólási joggal nem rendelkezőnek is bele kell ebbe a
dologban szólni? Beszéljük meg, hogy 30-a vagy 31-e legyen. Majd utána lehet módosító
javaslatot tenni. Tehát augusztus 30-a a kiinduló javaslat. Az átfogó vizsgálatnál ugyanez
szeptember 30-a. Szintén augusztus 30-át javasolom az Alkotmányvédelmi Hivatal
főigazgatójához megfogalmazott kérésünkhöz.

Kérem tisztelettel, hogy a bizottság ezt a határozati javaslatot fogadja el, hogy az
érdemi munkánkat meg tudjuk kezdeni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Senki nem kívánja önt befolyásolni a dátumot
illetően. Szerintem nem kellene ilyen, egyébként nem szép megjegyzéseket tenni a Ház
munkatársaira, akik kidolgozzák magukat azért, hogy az ön albizottsága működni tudjon.

A határozati javaslatot bocsátanám vitára - mert hogy ez a Nemzetbiztonsági bizottság
nevében menne ki, hiszen a törvény szerint a bizottságnak mint egésznek van ilyen
jogosítványa -, azt, hogy ez a két határozati javaslat három üggyel és az alelnök úr által
kiegészített dátumokkal kerüljön kiküldésre.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ehhez van-e hozzáfűznivalójuk? (Nincs jelentkező.)
Az albizottság megállapodott ebben, a dátumokat illetően pedig ezt a munkát nyilván

el tudja végezni az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal irányításáért
felelős miniszter.

Bár ez három témára, három feladatra utal, és két levél lesz, ha az alelnök úr
hozzájárul, akkor egyben teszem föl az egészet, mert ezt egy határozati javaslatként
terjesztette be. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért ezzel. Kérem, kézfelemeléssel
szavazzanak! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Akkor számot fogunk adni ennek a határozati
javaslatnak, és megkeresem az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, illetve az
Alkotmányvédelmi Hivatal irányításáért felelős minisztert.

Szeretném tájékoztatni a bizottságot ennek a napirendi pontnak a kapcsán, hogy
hevenyészetten, gyorsan beletekintettem a bizottság ügyrendjébe, egy javított változatba, és
kérni fogom az ügyrendi és alkotmányügyi bizottság állásfoglalását, hiszen az albizottság
ügyrendjének legalább egy pontja - amit most meg tudtam nézni - meglátásom szerint
házszabályellenes. A 10. § (2) bekezdése azt mondja ki, hogy az albizottság elnöke az
albizottsági tagokkal szavaz, és szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ami -
biztos nem volt idő áttanulmányozni a tegnapi albizottsági ülésen - nem lehetséges, hiszen
egy képviselőnek egy szavazata van. Ez csak egy tájékoztató a bizottság részére.

Valóban van olyan, amikor az elnök dönt a Házban, de itt van alelnök úr, és
megerősíti, hogy ilyen esetekben az Országgyűlést éppen vezető alelnök vagy elnök nem
szavaz, tehát nincs neki két szavazata, hanem akkor is csak egy szavazata van. Ez alapján a §
alapján pedig az derül ki, hogy az albizottság általunk nagyon tisztelt elnökének kettő
szavazata van ebben a paritásos bizottságban, ami, legalábbis, amikor még én tanultam a
demokráciáról meg az alkotmányról, ellentétes volt az alkotmánnyal. De természetesen ettől
függetlenül a bizottság tudja a munkáját végezni, ezt a határozati javaslaton alapuló két
levelet pedig el fogom küldeni.

A munkatervét az albizottság meghatározta, tehát ez alapján tud ülésezni. A
Nemzetbiztonsági bizottság titkársága az, amely segíti az albizottság munkáját. Az albizottság
tagjai ott fogják megtalálni azokat a dokumentumokat, amelyeket bekér a tisztelt albizottság.
Még egyszer mondom: az ügyrend kapcsán lesz néhány kérdés még ezen a szavazási kérdésen
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kívül is, amelyben az ügyrendi és alkotmányügyi bizottsághoz fogok fordulni. (Jelzésre:)
Parancsoljon, alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az albizottság foglalkozott ezzel a
kérdéskörrel. A Szocialista Párt jelen lévő képviselője felvetette ezt, és miután megvitattuk, ő

maga is megszavazta jogász végzettségű emberként, nem feltételezem róla, hogy
alkotmánysértő meg házszabálysértő dologhoz adta a nevét. Tehát a kérdés napirenden volt az
albizottsági ülésen, és erről a vita után egyhangúlag döntött így az albizottság.

ELNÖK: Ebből is látszik, alelnök úr, hogy mi nem gondoljuk azt, hogy
tévedhetetlenek vagyunk. Természetesen Molnár képviselő úrral konzultáltam ebben az
ügyben. Mivel ebben a kérdésben vita van közöttünk, a Házszabály szerint a bizottság
elnökének joga van az ügyrendi és alkotmányügyi (Jelzésre:), illetve alkotmányügyi és
ügyrendi bizottsághoz fordulni, és ezt meg is fogom tenni, mert én azt gondolom, hogy ez
ellentétes nemcsak a Házszabállyal, hanem általában a demokratikus alapelvekkel. De ettől
függetlenül a bizottság természetesen tudja végezni a munkáját, és ebben minden segítséget
meg fog kapni a bizottság titkárságától és természetesen, feltételezem, a megkeresett
szervektől is.

Úgy gondolom, az albizottsági tájékoztató napirendi pontot ezzel lezárhatjuk.
Gondolom, az albizottság időről időre tájékoztatni fogja a bizottságot valamilyen formában
arról, hogy hogyan végzi a munkáját. Ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy
megkereste a bizottságot a Magyar Hadtudományi Társaság, amelynek az elnökével fölvettem
a kapcsolatot, és megkértem, hogy küldjön egy írásos anyagot - a Magyar Hadtudományi
Társaságot kívánta bemutatni -, ezt az anyagot e-mailben minden képviselőnek meg fogjuk
küldeni. Az elnök úr, dr. Nagy László kezdeményezett egy személyes találkozót a bizottság
tagjaival. Én azt gondolom, hogy az őszi önkormányzati választásokat követően, mikor úgy
látjuk, hogy egyéb kötelezettségeinket letudtuk, és meg tudunk állapodni egy időpontban, és
van érdeklődés a képviselők részéről, akkor ezt a találkozót meg tudjuk tartani akár bizottsági
ülés keretében, akár más módon. (Dr. Kovács Zoltán megérkezik az ülésre.) Üdvözlöm
Kovács képviselő urat. Az egyebek napirendi pontnál járunk. (Dr. Kovács Zoltán: Én is
üdvözlöm a bizottság minden tagját.)

Kérdezem, hogy van-e még más az egyebek között. (Nincs jelzés.) Nincsen. Kovács
képviselő úrnak nagyon köszönjük a megjelenést. (Derültség.)

Elnöki zárszó

Vége a bizottsági ülésnek. Lezárom a mai bizottsági ülést. Köszönöm szépen a
megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Soós Ferenc


