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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

Elnöki bevezető

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok, Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a mai bizottsági ülésünket. Az eredeti
meghívóban zárt ülést rendeltünk el, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 19. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzetbiztonsági bizottság döntése dr.
Staudt Gábor országgyűlési képviselő nemzetbiztonsági bizottsági tagságra jelölése további
érvényessége tekintetében című napirendet tárgyaljuk. Előzetes konzultáció alapján arra
jutottunk, hogy elvi állásfoglalást fogunk hozni ebben a kérdésben, úgyhogy javasolom a
bizottság tagjainak, hogy a továbbiakban nyílt ülésen tárgyaljon a bizottság erről a kérdésről.

A jelenlét megállapításához: Lezsák Sándor képviselő urat helyettesíti Demeter Ervin
képviselő úr, Rácz Róbert képviselő urat pedig helyettesíti Móring József Attila képviselő úr.
A helyettesítési papírokat mindjárt aláírjuk. Egyébként a bizottság tagjai Mile Lajos képviselő

úr kivételével jelen vannak, úgyhogy e szerint akkor szavaznánk a napirendről és arról, hogy a
bizottság nyílt ülést tart.

Döntés a napirendről és a nyílt ülésről

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon a helyettesítéseket is figyelembe
véve! (Szavazás.) Egyhangú döntést hozott a bizottság, úgyhogy megkérem, hogy a zárt ülés
táblát vegyük le, és mindenki bejöhet, Staudt képviselő urat szeretném pedig megkérni, hogy
üljön át oda. (Dr. Staudt Gábor az elnöki asztal mögötti székek egyikéről: Hová?) Teljesen
mindegy, csak ne ide, hanem oda (Kezével előre mutat.), ha lehet. Éppen ülhet az
Alkotmányvédelmi Hivatal mellé is. (Dr. Staudt Gábor a tárgyalóasztalnál középtájt leülve:
Hát, inkább nem, vitánk van, nem szeretném lejáratni, kockázati elemként.)

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 19. § (7)
bekezdése alapján a Nemzetbiztonsági bizottság döntése dr. Staudt Gábor
országgyűlési képviselő nemzetbiztonsági bizottsági tagságra jelölése további
érvényessége tekintetében

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény meghatározza annak módját,
hogy a Nemzetbiztonsági bizottságba hogyan kerülhet be egy országgyűlési képviselő. (A
sajtó képviselői bejönnek a terembe.) A törvény 19. §-a kimondja, hogy a bizottság tagjának
csak az az országgyűlési képviselő választható meg, aki tekintetében elvégezték az e
törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzést. Az Országgyűlés elnöke a fontos és
bizalmas munkakörre jelölt személyek ellenőrzésére vonatkozó szabályok szerint köteles
nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni a bizottságba, nevezetesen a Nemzetbiztonsági
bizottságba a képviselőcsoportok vezetői által jelölt képviselők tekintetében. A
képviselőcsoportok vezetői legfeljebb kétszer annyi jelöltet nevezhetnek meg, mint amennyi
tag ajánlására jogosult a képviselőcsoport.

A bizottsági tagságra jelölt képviselő tekintetében a nemzetbiztonsági ellenőrzést az
Alkotmányvédelmi Hivatal végzi el. Amennyiben kockázati tényező merül föl, az
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója erről tájékoztatja az érintett képviselőt. A (3)
bekezdésben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzését követően a
képviselőcsoport vezetője ajánlást készít, amely annyi jelöltet tartalmaz, amennyi tag
ajánlására jogosult a képviselőcsoport. Ha az ajánlásban felsorolt jelölt tekintetében kockázati
tényező áll fenn, és a már működő bizottságba kerül sor új tag megválasztására, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a kockázati tényezőről tájékoztatja a
bizottságot és az érintett képviselőcsoport vezetőjét.
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Ennek a 19. §-nak a (7) bekezdése mondja ki: ha az érintett képviselőcsoport vezetője
a jelölést a tájékoztatást követően is fenntartja, és már megalakult bizottságról van szó, a
jelölés további érvényessége tekintetében szavazattöbbséggel a bizottság dönt.

Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetője a Jobbik részéről dr. Staudt Gábort jelölte a
Nemzetbiztonsági bizottságba. Az Alkotmányvédelmi Hivatal elvégezte a törvényben
meghatározott feladatát, és megállapította, hogy dr. Staudt Gábor tekintetében kockázati
tényező merült föl. Ezek után az érintett képviselőcsoport vezetője egy levélben tájékoztatott
engem arról, hogy ezt a jelölést továbbra is fönntartja. Ez a levél 2010. július 8-án érkezett
meg. Mivel a jelölés érvényességét Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetője fönntartotta, ezért a
nemzetbiztonsági törvény 19. § (7) bekezdése alapján a további jelölés érvényessége
tekintetében a Nemzetbiztonsági bizottságnak kell dönteni.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálybalépése óta most fordul elő

először ilyen ügy, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságnak ilyen kérdéssel foglalkozni kell.
Meglehetősen gondos előkészítésben voltunk ebben az ügyben, a házelnökkel együttesen.

Mivel a bizottság ülése előtt arra az álláspontra jutottunk, hogy első körben egy elvi
állásfoglalást fogunk hozni arról, hogy olyan képviselő tekintetében, akinél kockázati tényező
merül föl, a jelölés további érvényességéről hogyan dönt a bizottság, ezért első körben ebben
a kérdésben fogunk egy álláspontot hozni. Természetesen, mivel egy konkrét országgyűlési
képviselőről van szó, ezért dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő jelölésének
érvényességéről is kell döntést hozni, tehát a vita végén két döntést hoznánk, ahogy ezt
előzetesen megbeszéltük.

Én ennyit szerettem volna mondani, és előzetesen akkor megnyitnám a képviselők
számára a vitát arról az elvi állásfoglalásról, hogy abban az esetben, ha kockázati tényező

merül fel egy képviselő tekintetében, akkor mi a bizottság állásfoglalása, és utána pedig akkor
meghozzuk az egyedi döntést is.

Képviselő urak, önöké a szó. (Jelzésre:) Demeter Ervin alelnöké a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Bizottság! Abban a helyzetben vagyunk, hogy egy jelölésnek az érvényességéről kell
döntenünk. Meglátásom szerint egy elvi kérdés van előttünk, és én azt is javasolnám, hogy
ennek megfelelően kezeljük, hisz ha mi most egy elvet lefektetünk, ami mindannyiunk
számára elfogadható, akkor az egy igazodási pont, és nem teszi szükségessé, vagy csak
formálisan teszi szükségessé, hogy adott személyek esetében szavazgassunk.

Az elvi kérdés az én meglátásom szerint az, hogy ha egy bizottságitag-jelölt esetében
az erre illetékes szervezet, jelen esetben az Alkotmányvédelmi Hivatal kockázati tényezőt
állapít meg, ilyen esetben mi elfogadjuk-e, hogy valaki - bárki legyen az - bizottsági tag
legyen vagy sem. Tehát lehet-e olyan személy tagja a Nemzetbiztonsági bizottságnak, akinél
kockázati tényező merül fel. Szerintem ez egy jól körülírható kérdés, és lehet ebben a
kérdésben felelősséggel dönteni.

Az egy másik kérdés, és azt most nem kell megnyitnunk, hogy az a szakvélemény, ami
kockázati tényezőt állapított meg, az alapos, nem alapos, mert ennek megvan a maga
jogorvoslati fóruma. Tehát mi most nem arról fogunk dönteni, hogy ez a megállapított
kockázati tényező helyes, nem helyes, indokolt, nem indokolt. Az egy másik eljárás. Mi arról
a - meglátásom szerint elvi - kérdésről fogunk dönteni, hogy legyen-e, lehessen-e vagy sem
bizottsági tag valaki, akinek kockázati tényezője van. Én úgy ítélem meg, a bizottság és a
bizottság munkájának eredményessége érdekében elvileg és gyakorlatilag is azt javasolom,
hogy ne lehessen a bizottság tagja olyan személy, bárki legyen az, akinél kockázati tényező
merül fel, hisz ez magának a bizottságnak a munkáját lehetetlenítené el.

Nyilván minden képviselőcsoportnak megvan a lehetősége, hogy delegáljon a
bizottságba, a képviselőcsoportoknak ezt a keretet be kell tartani, ha mi ma így fogunk
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dönteni. Én fontosnak és helyesnek tartom, hogy olyan emberek, akik minősített
információkkal dolgoznak, és kormányoktól függetlenül az információ területén a bizottság
érdemi információkat kapott eddig, még a legrosszabb kormányok idején is, kellő
erőszakosság és egyéb, minden kellett hozzá, de a Nemzetbiztonsági bizottság a munkájához
szükséges mélységű információkat megkapta mindegyik nemzetbiztonsági szolgálattól, ennek
a védelme érdekében, hogy ez a továbbiakban is így maradjon, javasolnám azt, hogy egy ilyen
elvi jellegű döntést hozzunk, hogy olyan esetben nem tartjuk érvényesnek a jelölést, ahol
kockázati tényező merült fel. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Móring József képviselő úré a szó.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Köszönöm szépen. Ugyanez a dolog egy más
aspektusból: arra a kérdésre kell választ adnunk, szerintem egyértelműen, hogy felülírhatja-e
vagy figyelmen kívül hagyhatja-e a bizottság az Alkotmányvédelmi Hivatal véleményét, és
azt gondolom - pontosan az alelnök úr által elmondottakat is megerősítve és alátámasztva -,
erre a kérdésre egyértelműen nemmel válaszolhatok. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Molnár Zsolt képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Arra hívnám fel a figyelmet,
amit Demeter Ervin alelnök úr mondott, hogy kerüljük a bizottsági ülésen a konkrét üggyel, a
C típusú részleteivel kapcsolatos kérdést, mert nyílt ülésen vagyunk, és azt gondolom, ez nyílt
ülésen nem tárgyalható. Elvi éllel természetesen, ha már készült egy ilyen szakvélemény és az
kockázatot állapít meg, akkor természetesen az MSZP-frakció is azt gondolja, hogy
kockázattal bíró személy ilyen tisztséget ne töltsön be. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Dr. Staudt Gábor képviselő úr,
aki nem tagja a bizottságnak, jelezte, hogy szólni kíván. Kérdezem a bizottság tagjait,
hozzájárulnak-e ahhoz, hogy dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő hozzászóljon.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Előzetesen akkor tudom a
hozzászólás jogát biztosítani számára, ha tudom, hogy az elvi döntéshez szól hozzá vagy
pedig a konkrét ügyéről kezd el beszélni. Mert épp azt mondtuk, hogy azt nem. Ha ehhez az
elvi döntéshez kíván hozzászólni, akkor minden körülmények között biztosítom az ő
hozzászólási jogát. Egyébként in concreto pedig nem.

ELNÖK: Feltételezem, hogy Staudt képviselő úr, miután világosan elmondtuk, hogy
az ülés ezen részében az elvi kérdésről döntünk, és csak utána fogunk dönteni az ő konkrét
ügyéről, az elvi kérdéshez fog hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Egy pillanat, kérem,
a mikrofonba mondja, hogy így van, hogy hallják.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Így van, az elvi kérdéshez szeretnék hozzászólni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki hozzájárul
ahhoz, hogy dr. Staudt Gábor képviselő úr a bizottsági ülésen hozzászólhasson. Aki igen,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy.

Akkor a bizottság többségi döntéssel Staudt Gábor képviselő úrnak az elvi vitában
megadja a szót, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni.
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Akkor itt közöttünk egy nagy
ellentmondás van a demokráciafelfogással kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy mi a
lényege ennek a bizottságnak, vagy mi a feladata. Azt hiszem, hogy a Nemzetbiztonsági
bizottság mintegy csúcsszerve azoknak a szerveknek, amelyek ezzel foglalkoznak,
titkosszolgálatoknak, titkosszolgálati módszereket vehetnek igénybe, mintegy felülbírálati
fóruma kellene hogy legyen. Jelen pillanatban azt látom, hogy a bizottság igyekszik a
felelősséget elhárítani, ugyanúgy, ahogy a Belügyminisztérium is ezt tette, és ezért nagyon
fontos ez az elvi állásfoglalás, hiszen azt látjuk, hogy adott egy hivatal, amely hoz egy
döntést. Ezen lehet vitatkozni, hogy rossz vagy jó, mondjuk, tételezzük fel, hogy hoz egy
rossz döntést, visszaél a hatalmával, szembemegy a demokráciával, mindenféle jogszabályt
felrúgva önkényesen, adott esetben utasításra hoz egy döntést. Tételezzük fel. Lehet, hogy
nem így van, de tételezzük föl.

Ez ellen panasszal lehet élni a Belügyminisztériumhoz. A Belügyminisztérium
elhárítja ezt a kérdést, és azt mondja, hogy ő csak az adott tényeket vizsgálhatja. Tehát ha azt
mondják, hogy az adott illető zöld szemű és ezért nemzetbiztonsági kockázatot jelent, akkor ő
csak annyit vizsgál, hogy zöld szeme van vagy kék, és amennyiben zöld szeme van, azt
mondja, hogy ő nem mérlegeli, hogy ez valóban kockázat-e, hanem meghagyja a
Nemzetbiztonsági bizottságnak. Mert a BM-nek ez az eljárása, úgy általában is, gondolom.

Ezek után elkerül az ügy a Nemzetbiztonsági bizottsághoz, mint a népképviseletnek
ebben a körben a legfőbb fórumához, amelynek a törvénytelenségek ellen, a visszaélések
ellen fel kellene lépnie, és ezek után a bizottság arra az állásfoglalásra, arra az elvi álláspontra
helyezkedik, hogy őt a tények nem érdeklik, mert mindenképpen elfogadja az ÁVH, AVH,
nevezzük Alkotmányvédelmi Hivatalnak a véleményét. Azt a véleményt, amiről nem is
érdekli a tisztelt bizottságot, hogy az jogellenes vagy megfelel-e a törvényeknek, hanem hoz
egy elvi állásfoglalást, és azt mondja, hogy amit az Alkotmányvédelmi Hivatal mond, akkor
az úgy van, és azt helyesnek fogadja el.

Akkor kérdem én, hol van a fellebbezésnek a lehetősége? Vagy ezekben az esetekben
akkor ki bírálja el? Mert a BM ezek szerint nem, és ha a Nemzetbiztonsági bizottság is arra az
álláspontra helyezkedik, hogy visszadobja a labdát az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, akkor
semmiféle fellebbezési fórumot nem biztosítottunk. És ez szerintem súlyosan
alkotmányellenes, főleg a jelen pillanatban egy olyan személy által, Balajti László által
vezetett Alkotmányvédelmi Hivatalnál, akinek a kinevezésekor a Fidesz azon nyomban azt
mondta, hogy ne is nagyon foglalja el a helyét, mert az első intézkedése lesz, hogy felállítja a
székéből.

Tehát egyszerűen nem értem ezt - és akkor itt zárom is a gondolataimat -, hogy a
bizottság így visszaél a demokrácia eszközeivel, és ilyen nagykoalíciót alakít ki ezek szerint,
és egy emberként Balajti László mögé beállnak. Hogy ő ezt megérdemli-e, ezt nyilván a
tisztelt bizottságnak és a bizottság tagjainak kell eldönteniük, de én megmondom őszintén,
nem értem a bizottságnak ezt az állásfoglalását, illetve ezt a felvetést, tehát akkor
gyakorlatilag a tényekre nem is vagyunk kíváncsiak, és elfogadjuk azt, amiről nem is tudunk
valójában.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A mai bizottsági ülésen a jelölés további érvényessége
tekintetében döntünk. A törvény lehetőséget ad természetesen a Nemzetbiztonsági
bizottsághoz panasszal élni; ezt egyébként Staudt Gábor képviselő úr megtette. A bizottság a
panaszügyet tárgyalni fogja, akkor nyilvánvalóan meg fogja vizsgálni azt, hogy az ő panasza,
amelyet elküldött a bizottságnak, helyénvaló-e vagy sem. Ma a nemzetbiztonsági törvény
alapján elvi állásfoglalást hozunk a jelölésről, általában arról döntünk, hogy aki esetében
nemzetbiztonsági kockázat merül föl, az tagja lehet-e a bizottságnak, ebben hozunk egy elvi
állásfoglalást, majd pedig konkrétan fogunk dönteni az ő ügyében, mármint hogy ő
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személyesen, dr. Staudt Gábor képviselő úr tagja lehet-e nemzetbiztonsági kockázat esetén a
Nemzetbiztonsági bizottságnak.

A képviselő úr panaszügyét természetesen ez a bizottság, amennyiben a bizottsági
tagok egyharmada azzal egyetért, fogja tárgyalni, napirendre fogja tűzni, meg fogja vizsgálni,
alaposan át fogja rágni. De most a nemzetbiztonsági törvény erre világos iránymutatást ad,
sok más dologra nem ad ez a törvény iránymutatást, de erre az eljárásra, nevezetesen, hogy
már megválasztott bizottság esetében szavazattöbbséggel a jelölés további érvényessége
tekintetében ez a bizottság dönt, ez világos döntés.

(Jelzésre:) Demeter alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt szeretném mondani, hogy
Staudt Gábor mondanivalójának a velejével lényegével én magam egyetértek, csak az a
helyzet, hogy ő itt mindenféle mást is belekevert, demokráciafelfogásbeli különbségeket, meg
mindent. A Nemzetbiztonsági bizottság felülvizsgálati fórum, a nemzetbiztonsági, a jelenlegi
nevén Alkotmányvédelmi Hivatal tevékenységének is bizonyos esetekben felülvizsgálati,
jogorvoslati fóruma. Így van ez a nemzetbiztonsági ellenőrzésekről készült szakvélemények
esetében is. A Nemzetbiztonsági bizottság elég sokat foglalkozott az ilyen jellegű
panaszügyekkel, és volt számos olyan eset, amikor nem fogadta el a nemzetbiztonsági,
jelenleg Alkotmányvédelmi Hivatal álláspontját, értékelését, és a panasznak helyt adott.

Nehezíti a helyzetünket, hogy a nemzetbiztonsági törvény nem rendelkezik megfelelő
szabályozással, hogy mi van ebben az esetben, ha helyt adott a panasznak. Itt
véleménykülönbségek vannak. Van, aki úgy gondolkodik, hogy ha nem rendelkezik róla a
nemzetbiztonsági törvény, akkor nem kell semmit csinálni - szerintem ez helytelen álláspont -
, és van, aki azt mondja, hogy ha a törvény erről nem rendelkezik, akkor a józan ész és a
jogszabályok keretei között kell cselekedni. Mi ezt az utóbbit mondjuk.

Tehát a mai napon a konkrét panaszügyet nem tárgyaljuk. Nem azt tárgyaljuk. El fog
jönni, gondolom, a következő alkalommal annak az ideje, amikor egy konkrét panaszügyet
fogunk vizsgálni. Nemcsak Staudt Gáborét, hanem mindenkiét, aki panasszal fordul a
Nemzetbiztonsági bizottsághoz, és azzal az alapossággal fogjuk ezeket a vizsgálatokat
megtenni, mint ahogy eddig megtettük.

Tehát én türelmet kérnék a képviselő úrtól, ne próbálja itt a demokráciafelfogását
bántani a Nemzetbiztonsági bizottságnak, mert az nem úgy van, ahogy ő gondolja. Itt most
megítélésem szerint egy elvi döntést kell hozni.

Az egy másik kérdés, arról lehet majd beszélni, és akkor arról beszélhetünk, hogy van,
aki úgy gondolja, hogy emellett a konkrét esetben is kell dönteni. Akkor két dolgot lehet
tenni. Meg lehet várni az ön esetében az érvényességről szóló döntést a panasz elbírálásáig,
vagy meg lehet hozni előtte. Ez a két lehetőség van. Beszéljünk meg, mind a két megoldásra
nyitottak vagyunk. De amondó vagyok, hogy először sorrendben azt a feladatunkat kell
elvégezni, hogy az érvényességről döntsünk, és én úgy gondolom, hogy az érvényességről
pedig elvszerűen kell döntenünk, mindenki esetére érvényes módon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még mindig ehhez az elvi kérdéshez? (Dr.
Staudt Gábor: Igen, természetesen.) Staudt Gábor képviselő úré a szó.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ha jól értem Demeter alelnök urat; azzal egyébként
valóban egyetértek, hogyha valaki valóban kockázati tényezőt jelent, az ne vegyen részt a
bizottság munkájában, ennek megvan az elbírálása, a panasznak. Tehát a panaszt részleteiben
bírálja el a bizottság, és utána ennek az elbírálásnak az eredményeként tud arról dönteni,
illetve nyilván a panasz elbírálása már a megoldást is megadja, hiszen ha a bizottság,
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gondolom, azt mondja, hogy a panasz alapos és a hivatal jogszabálysértést követett el, akkor a
bizottság tagjává válhat az adott képviselő, ha viszont nem, akkor nem. Tehát ez nyilvánvaló.

Viszont akkor nem értem, hogy az elvi állásfoglalást most ebben az esetben miért kell
elfogadni, hiszen egyértelmű, hogy amilyen eredményre vezet a panasz elbírálása, az lesz az
eredménye a bizottságba való befogadásnak is, hiszen a tények alapján születik egy döntés: ha
fenntartja a bizottság a kockázati tényezőt, akkor nyilván nem fogadja be az adott képviselőt,
ha viszont felülbírálja, akkor igen. Tehát nem értem, fából vaskarikának érzem az elvi
állásfoglalást, de akkor nyugtassanak meg, hogy nem így van.

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottságnak Vona Gábor, a Jobbik
frakcióvezetőjének a jelölése után, amely júliusban érkezett, az a feladata, hogy döntsön a
jelölés érvényességéről. Az, hogy ezzel a szakvéleménnyel kapcsolatosan panaszt adnak be
vagy sem, az független ettől a folyamattól. Megtette képviselő úr, hogy beadta ezt a panaszt a
szakvéleményben foglaltakkal, illetve a kockázattal szemben.

Azt gondolom, nekünk ma arról kell dönteni, hogy az a kérés, amelyet a Jobbik
frakcióvezetője megfogalmazott az irányunkba, nevezetesen, hogy fönntartja Staudt Gábor
jelölésének érvényességét, e tekintetben először elvi, majd aztán személyes jelleggel is a
bizottság milyen állásfoglalást hoz. Ettől függetlenül működik a panaszügye. Most az a
speciális helyzet van, hogy egyébként - ahogy Demeter alelnök úr jelezte - mások is
nyújtottak már be a szakvéleménnyel szembeni panaszt, de ettől függetlenül a
szakvéleményben megfogalmazott kockázati tényező jogkövetkezményeit az adott
munkahelyen nekik ott, akkor viselniük kellett. Az az ő személyes döntésük volt, hogy
beadják-e a panaszt vagy sem. Volt, aki úgy döntött, hogy beadja a panaszt, volt, aki úgy
döntött, hogy nem adja be a panaszt.

Most az a helyzet áll fönn, hogy egy országgyűlési képviselőről van szó, akinek kvázi
ennek a jogkövetkezményét most kell viselnie. Ön valóban beadta a panaszt, erről a panaszról
a bizottság dönteni fog.

Kérdezem a képviselőtársaimat… (Jelzésre:) Demeter alelnök úr, öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Hogy miért kell döntenünk arról,
hogy elvileg ne lehessen tagja, akinek kockázati tényezője van? Azért, mert dönthet az
ellenkezőjéről is a bizottság. Tehát ne adj’ isten, hozhat olyan döntést is, hogy akkor is tagja
lehet valaki, ha kockázati tényező van.

Ez az első eset, hogy ezzel a problémával szembesülünk, hogy az érvényességről kell
szavazni. Mi azt javasoljuk, hogy ezt elvszerűen tegyük, ezért lefektetünk egy olyan normát,
ami ha jól látom, még Staudt Gábor képviselő számára is elfogadható. És ezzel a jövőbeni
eseteknél teljesen egyértelművé tettük a dolgot. Ezért javasoltuk mi, hogy döntsünk ebben a
kérdésben is, mert a későbbiekben egy fontos normájává tudjuk tenni a bizottságnak, ha ebben
egyetértés van közöttünk. Én azt látom, és azt remélem, hogy igen. (Dr. Staudt Gábor: Egy
mondat.)

ELNÖK: Staudt képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor, ha jól értem, ha az elvi állásfoglalás alapján
és ha a jövőben is előkerül egy ilyen helyzet - mert most egy elvi vitát folytatunk, nem az
adott helyzetről beszélünk -, tehát ha a bizottság úgy állapítja meg, hogy később felülbírálja
az Alkotmányvédelmi Hivatal véleményét, és a panasznak helyt ad, akkor automatikusan tag
lesz az adott képviselő, ha viszont nem, akkor meg nem, ez alapján az elvi állásfoglalás
alapján. Jól értem?
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ELNÖK: Képviselő úr! Nem jól érti ezt a dolgot. Ma az ön jelölésének
érvényességéről döntünk. A panaszügy egy másik kérdés, a panaszügy nem az ön jelölésének
érvényességéről fog szólni, hanem a szakvéleményben foglaltakról. Ez két különböző dolog.

(Jelzésre:) Kovács képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Azt szerettem volna elmondani, ez egy generális
eljárás, amiről most döntünk, tehát a keretszabályokat hozzuk meg az ilyen jellegű
problémákkal kapcsolatosan, az érvényesség vonatkozásában. A panaszeljárás pedig egy
speciális eljárás, konkrétan X. Y., Y. Z. és Staudt Gábor ügyében. Ma a bizottság ezt a
generális alapelvet fekteti le.

Az előzetes eljárás során, ha kockázati tényező merül fel, akkor általánosságban
mondja ki a bizottság azt, hogy nem. De egy konkrét eljárás, egy panaszeljárás során ezt az
általános szabályt mint generális elvet módosíthatja, ha a panaszeljárás végén úgy látja, hogy
az az eljárás, az az előzetes eljárás kockázatokat rejt magában, hogy stílszerű legyek, és nincs
kockázati tényező. Tehát szerintem ez a mai döntésnek a lényege.

Tehát az elvi általános szabályt hozzuk most meg, és egyes speciális esetekben ezt
felülbírálhatjuk a teljes tényállás figyelembevételével. Ma egy előzetes eljárás van előttünk, és
ebben, azt gondolom, az a helyes, hogy meghozzuk ezt a generális szabályt, és a speciális
eljárásokban pedig külön-külön konkrét esetekben megyünk végig az egyes panaszeljáráson,
ami a generális szabály fő elvét törheti adott esetben, amit most még nem ismerünk, mert nem
vizsgáltuk végig ezt az eljárást, a speciális eljárást. Ezért gondolom, hogy az érvényesség
vonatkozásában kell dönteni, mert az van most előttünk, és az érvényesség hatálya majd a
panaszeljárás elbírálása után fog beállni, igen vagy nem, nem mostantól, a generális
szabálytól.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hozzáteszem, hogy a mai napirendi pont, bár azt az
elvi állásfoglalást hoztuk, hogy most elvileg döntünk abban, hogy akinél kockázati tényező

merül föl, annak az érvényességét a bizottság hogyan bírálja el, de a mai elfogadott napirendi
pontunk dr. Staudt Gábor jelölésének érvényességéről szól. És abban állapodtunk meg a
bizottsági ülés elején, ha emlékeznek, hogy először meghozunk egy állásfoglalást, hozunk
erről egy határozatot, és a következő határozat pedig konkrétan dr. Staudt Gábor jelölésnek
érvényességéről fog szólni.

A panaszügy elbírálása, valóban, ahogy Kovács képviselő úr mondta, egy speciális
kérdés. Tehát most dr. Staudt Gábor képviselő úr jelölésének érvényességéről is fogunk
szavazattöbbséggel dönteni, azzal, hogy előzetesen - pont azért, hogy megkönnyítsük saját
munkánkat, és mivel a nemzetbiztonsági törvényben csak az van benne, hogy a jelölés
érvényessége tekintetében dönt - az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága hozni fog egy
kvázi általános érvényű állásfoglalást első körben, de aztán konkrétan dr. Staudt Gábor
képviselő úr jelölésének érvényességéről is dönt.

(Jelzésre:) Képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó. Odáig értem a dolgot, hogy hozunk, vagy a
tisztelt bizottság hoz egy elvi állásfoglalást. Ezzel nincs is semmi gond. Viszont ha már Staudt
Gábor személyéről szeretne dönteni a bizottság, akár csak az érvényességről is, véleményem
szerint ott már a tényeket figyelembe kellene venni a bizottságnak. Tehát ha csak elvi
állásfoglalásról van szó, mert most az elvi napirendi pontnál vagyunk, ezzel én nem
gondolom, hogy bármiféle probléma lenne, ha viszont már a következő napirendi pontban
konkrétan a személyemről szeretne dönteni a bizottság, ott már méltánytalannak érezném,
hogy a részletek és a részletes szakértői vélemény ismerete nélkül döntsön a személyemet
érintően. A bizottságba való befogadásról vagy be nem fogadásról szóló döntés
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meghozatalának szerintem alapvető tényalapja a panasz elbírálása, alapvető tényalapja, hogy
a bizottság mit gondol a tényekről. Tehát enélkül a bizottság csak egy feltételezést tud
megfogalmazni, ami szerintem nem éppen helyes.

Tehát az elvi állásfoglalással egyetértek, de azzal nem, hogy ez alapján a tények
ismerete nélkül személyemre vonatkozó döntés szülessen, mert ugyanis attól félek, hogy a
következő lépés az lesz, hogy egy következő ülésen hiába ad helyt a panaszomnak a tisztelt
bizottság, majd arra hivatkozva, hogy az érvényesség szempontjából már döntött, ennek
ellenére nem fog befogadni a bizottságba. Tehát attól félek, hogy itt ez az eljárásjogi kérdés
kerül majd előtérbe. Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr, azt én garantálhatom, hogy önnek semmitől sem kell félnie,
amíg itt a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén van. Mi a Házszabály és a nemzetbiztonsági
törvény minden paragrafusát betartva járunk el, úgyhogy önnek ezért nem kell aggódni. Itt a
bizottság valamennyi tagja, ahogy ezt Demeter alelnök úr is mondta, olyan
demokráciafelfogással rendelkezik, legalábbis a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén, ahol a
legnagyobb körültekintéssel vagyunk valamennyi ide beérkező panasz és valamennyi itt
megjelent panaszos és bármilyen személy ügyében. Tehát higgye el, hogy mi be fogjuk tartani
a törvényeket.

Még egyszer szeretném fölhívni a tisztelt bizottság és valamennyi megszólaló
figyelmét, hogy a mai bizottsági ülés napirendi pontja a dr. Staudt Gábor jelölésének további
érvényessége tekintetében való döntés. Az csak a bizottságnak egy napirendi ponton belüli
döntése - tehát egy napirendi pontot tárgyalunk -, hogy előzetesen hoz egy elvi állásfoglalást,
arról hoz egy határozatot, majd pedig hoz egy határozatot egyébként a napirendben foglalt
kérdésről, pontosan az alapján, ami a nemzetbiztonsági törvényben van, és egyébként amit az
ön frakcióvezetője kért, hiszen az ön frakcióvezetője kéréssel fordult az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottságához, abban azt fogalmazta meg, hogy az ön jelölését az ön
frakciója változatlanul fönntartja.

Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mi, amikor ezt a napirendi pontot
tárgyaljuk és az ön ügyében döntünk, az ön frakcióvezetőjének kérésére döntünk a
nemzetbiztonsági törvényben megfogalmazottakkal együtt.

(Jelzésre:) Molnár képviselő úré a szó.

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Szerintem a félreértés abból
adódik, hogy jelen pillanatban a tény az, hogy nincsen érvényes C típusú hozzájárulása Staudt
úrnak. Tehát jelen pillanatban az ebben a helyzetben levő tények alapján való döntésre van
szükség, ami egyrészt következik az általános állásfoglalás-tervezetből, ami a frakciók
hozzászólásai alapján úgy szól, hogy akinek nincsen érvényes C típusú hozzájárulása, az ne
lehessen a Nemzetbiztonsági bizottság tagja. Tehát jelenleg Staudt úrnak, képviselőtársamnak
azt kell megérteni, hogy ha a jelenlegi helyzetből a panaszelbírálás adott esetben más
eredményre vezet, akkor ahhoz a helyzethez igazodva kell majd dönteni, de jelen pillanatban
mi a tényeket nézzük, és azt most nem vizsgálhatjuk, hogy a C típusúban levő adatok,
megállapítások helyesek-e, mi azt a tényt kell most elfogadjuk, hogy nincsen ilyen, és ebből
fog következni a döntés.

Nyilvánvaló, ha megvizsgáljuk ezt a C típusút majd egy későbbi bizottsági ülésen, és
helyt adna a bizottság az ön jogorvoslati kérelmének, akkor egy új helyzet áll elő, és akkor
azok alapján a tények alapján fogunk dönteni, de most ez a kettő nincs összefüggésben
egymással.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Demeter alelnöké a szó.
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DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Ügyrendi
ügyben kérek szót, kérek szépen öt perc tárgyalási szünetet. Köszönöm.

ELNÖK: Az ügyrendi javaslatról akkor formálisan szavazzunk, aki egyetért, ha csak
más… (Közbeszólások.) Akkor rendben.

(Szünet: 10.42-10.48)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor a szünet után folytatnánk a bizottsági ülést.
Azt javasolom, hogy hozzuk meg akkor a két döntésünket. Az első, ahogy megfogalmaztuk,
az elvi állásfoglalás, aztán pedig a konkrét napirend kapcsán dr. Staudt Gábor jelölésének
további érvényessége tekintetében. (Jelzésre:) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az a javaslatunk, változatlanul
fenntartjuk, hogy hozzunk egy elvi döntést. A másikban, a konkrét esetben pedig arról győzött
meg minket a vita, hogy összefügg a panasz elbírálása és az érvényességi eljárás, ezért az
érvényességről a panasz elbírálását követően hozzunk döntést. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy ez esetben dr. Staudt
Gábor személye és az ő személyével kapcsolatos döntés egy különleges döntés lesz, hiszen
valamennyi egyéb ügy kapcsán, valamennyi olyan személy kapcsán, aki C típusú
nemzetbiztonsági ellenőrzésen esett át és vele kapcsolatban kockázati tényező merült föl,
ilyen lépés nem történt. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Akiknél kockázati tényező merült föl,
más állampolgároknál, nem országgyűlési képviselőknél, azoknak a kockázati tényezővel
kapcsolatos jogkövetkezményeket ott és akkor kellett viselniük, és a panasz csak egy
következő lépés volt, ettől független. Az Alkotmányvédelmi Hivatal és minden más olyan
titkosszolgálat, amely ilyen ügyekben eljár, ezt a módszert követte.

Ez esetben az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának kormánypárti tagjai azt
javasolják, hogy egy országgyűlési képviselő esetében másfajta eljárást kövessünk, számára
több jogosítványt biztosítsunk, mint bármelyik más állampolgár esetében, hiszen például
azoknak a panaszoknak az esetében, amelyeket itt a Nemzetbiztonsági bizottság elbírált
korábban, a többi személy, panaszos a szakvéleményből fakadó jogkövetkezményeket el
kellett hogy viselje.

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának kormánypárti tagjai tehát azt
mondják, hogy a Jobbik országgyűlési képviselője esetében viszont ezt az eljárást máshogy
folytassa le a Nemzetbiztonsági bizottság. Az én véleményem szerint ez azt jelenti, hogy a
kormánypárti képviselőknek az az álláspontja ebben az ügyben, hogy egy országgyűlési
képviselőnek több joga van, mint egy egyszerű állampolgárnak, és én ezt rendkívül
helytelennek tartom.

A mai országgyűlési bizottsági ülés napirendi pontja a dr. Staudt Gábor jelölésének
érvényességében történő döntés. Ezt a kormánypárti képviselők is megszavazták. Én azt
gondolom, ma ennek a jelölésnek az érvényessége tekintetében kell dönteni, mert Vona
Gábor, a Jobbik frakcióvezetője azzal a kéréssel fordult a Nemzetbiztonsági bizottsághoz,
hogy fönntartja ezt a jelölést, tehát nekünk - egyébként, megmondom, az esélyegyenlőség
miatt is - a Jobbik számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ha esetleg Staudt Gábor
jelölésének érvényessége tekintetében a bizottság úgy dönt, hogy a további jelölése nem
érvényes, akkor a Jobbik jelölhessen ebbe a bizottságba olyan tagot, aki rendelkezik érvényes
C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel.

Én nagyon-nagyon rossz ötletnek tartom azt, hogy egy országgyűlési képviselő pont a
nemzeti együttműködés rendszerében több jogosítvánnyal rendelkezik, mint akár egy
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Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó állampolgár, akár egy rendőr, akár egy katona.
Minden egyéb esetben az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a panaszt akkor bírálta
el, amikor egyébként a C típusú nemzetbiztonsági vizsgálat következményeit az illető
személy, panaszos, ha szabad ezt mondanom, már elszenvedte. Önök is ültek itt olyan
bizottsági ülésen, nem is olyan régen, amikor volt itt egy panaszos, aki panaszának a bizottság
helyt adott. Ellenben ő a szakvéleményből fakadó negatív következményeket akkor már el
kellett hogy viselje.

Jelen esetben a bizottság kormánypárti tagjai azt az álláspontot foglalják el, hogy
Staudt Gábor képviselőnek azért, mert ő országgyűlési képviselő, ezt a jogkövetkezményt
majd csak akkor kell elviselnie, ha egyébként a panaszát elbírálták. Engem, meg kell
mondjam, képviselőtársaim, főleg azért, mert közösen állapodtunk meg abban itt a bizottsági
ülésen, hogy két határozatot hozunk, a napirendi ponthoz ragaszkodva, mélységesen
megdöbbent, hogy önök így látják ezt az ügyet, és én ezt rendkívül helytelennek tartom.

Megjegyzem, ha a bizottság elvi állásfoglalást hoz abban, hogy kockázati tényező
esetén a jelölés érvényessége tekintetében nem támogatja az adott képviselőt, akkor elvileg ez
feljogosít engem arra, hogy ebben a konkrét ügyben megírjam Vona Gábornak vagy a
házelnöknek, hogy a bizottság ezen általános érvényű állásfoglalása alapján Staudt Gábor
jelölésének érvényességét nem tartja fönn. Mert képviselőtársaim, olyat nem lehet, hogy
hozunk egy elvi állásfoglalást, benn van Vona Gábornak a kérése, és a bizottság ezek után
még külön kíván határozni, miközben egyébként általános érvényű állásfoglalás tekintetében
napirendi pontot nem szavazott meg ez a bizottság, kizárólag Staudt Gábor jelölésének
érvényessége tekintetében szavazott meg a bizottság napirendi pontot.

Tehát azt gondolom, ha azt a döntést hozza ügyrendi javaslattal a kormánypárti
többség, hogy Staudt Gábor országgyűlési képviselő jelölésének érvényességében nem dönt,
akkor ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és akkor a bizottság nem döntött. Csak mondom,
hogy még egyszer, legközelebb, újra, az elnök javaslatára bármikor napirendre fogjuk tűzni
ezt az ügyet, függetlenül a panasztól. Ugyanis a panasz ettől a kérdéstől független, és azt
gondolom, ha a Magyar Köztársaság állampolgárainál azt az eljárást folytatjuk le, hogy a
szakvélemény jogkövetkezményeit ott, azonnal elviseli, a panasszal viszont később élhet,
akkor kizárt dolog, hogy a nemzeti együttműködés rendszerére építő kormánypárti képviselők
egy országgyűlési képviselőnek több jogosítványt adnak. (Dr. Staudt Gábor folyamatosan
jelentkezik.)

Képviselőtársaim! Ezt én elfogadhatatlannak tartom, nemcsak a konkrét ügyben,
hanem általában is. Nem lehetséges, hogy egy országgyűlési képviselő számára egy ilyen
ügyben több jogosítvány legyen, mint akár az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó
állampolgárok, akár a rendőrök vagy éppen a katonák esetében is.

Staudt képviselő úré a szó. (Dr. Kovács Zoltán: Bocsánat, előbb a bizottság tagjainak
szíveskedjen megadni a szót.)

(Jelzésre:) Demeter alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egyetlen képviselőnek sincs több
joga, mint a másiknak a bizottság döntése folytán. Erről szó sincs. Bizonyára nem
fogalmaztam elég érthetően. Mi azt javasoljuk, hogy a döntését a bizottság halassza el, mert
akkor tud dönteni, ha a panaszt elbírálta. Mert a panasz elbírálása fogja zömében
meghatározni a döntést. Tehát ott van a kutya elásva. Ha elfogadja a bizottság azt az elvi
álláspontot, hogy mondjuk ki, hogy nem lehet tagja a bizottságnak az, akinél kockázati
tényező merül fel, ha ezt elfogadjuk, ettől kell elhalasztani a döntésünket. Ha ezt a bizottság
nem fogadja el, akkor lehet minden esetben külön dönteni az ügyekről, és akkor lehet az a
megoldás, amit az elnök asszony rémálomként vet fel, hogy különböző módon bánunk majd a
képviselőkkel, függetlenül attól, hogy ki van kormányon, mert mindenkinek van, hogy az
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egyik képviselő kedvesebb, a másik nem kedvesebb. Mi az objektív dimenzióba akarjuk ezzel
az általános érvényű dologgal terelni.

Tehát arról van szó, elnök asszony, az a javaslat, hogy halasszuk el a döntést, és azt
megelőzően, a döntést megelőzően bíráljuk el a panaszügyet, hisz ez fogja a választ megadni
a problémára. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor alelnök úr valószínűleg félreértett, nem az
országgyűlési képviselők közötti egyenlőségről szóltam, hanem országgyűlési képviselő és
magyar állampolgár tekintetében.

Mindazt tisztelettel mégis szeretném megjegyezni, hogy a belügyminiszter, amikor
megküldte a szükséges anyagokat, akkor jelezte, hogy a szakvéleményben foglaltakat a
belügyminiszter úr fönntartja, ez nyílt levélben érkezett, erről a bizottság tagjai bizonyára
értesültek.

Kérdezem a bizottság tagjait… (Jelzésre:) Kovács képviselő úr!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én
teljesen meglepődtem az elnök asszony által elmondottakon. Most vagy direkt érti félre vagy
nem érti, amit mi akarunk mondani. A dolog arról szól - és nem biztosít az országgyűlési
képviselőnek sem több jogot egyébként, mint a rendőröknek vagy a szolgálatok tagjainak -:
tagja-e Staudt Gábor a bizottságnak? Erről a munkahelyről kell dönteni ez esetben, hogy
tagja-e. Azok, akik akkor viselik a jogkövetkezményeket, amikor az álláshoz kell a C típusú
nemzetbiztonsági vizsgálat, nem fogják kockázati tényező esetén azt az állást elérni. Staudt
Gábor ma meghívott vendégként van itt, a bizottság adott neki szólási jogot, nem tagja a
bizottságnak. És ha egyébként a bizottság zárt ülésen ülne itt, akkor Staudt Gábor a folyosón
kávézna vagy nem tudom, mást csinálna, be sem jöhetne. Tehát nincs több joga neki sem, a
munkahelyét, a speciális nemzetbiztonsági bizottsági munkahelyet illetően, mint egyébként
más esetekben. Tehát nem biztosítunk több jogot egy országgyűlési képviselőnek az eljárást
illetően.

A napirendet illetően pedig már ennek a parlamentnek a történetében jó néhány
esetben előfordult, én magam mint bizottsági elnök is voltam olyan helyzetben, hogy egy
napirendre tett ügyben elhalasztottuk a döntést. Ez nem ördögtől való dolog, azt mondjuk,
hogy ma nem vagyunk olyan helyzetben, hogy hozzunk döntést, ezért elhalasztjuk.
Napirendre vettük és elhalasztjuk. Ez egyébként az elvi állásfoglalást semmilyen
vonatkozásban nem befolyásolja. Azt mondjuk, hogy egyszerre döntünk az érvényesség,
illetve a panasz elbírálásáról. Ezt nem zárja ki a Házszabály, nem zárja ki a bizottság
ügyrendje sem, ez egy lehetőség. Ráadásul a panaszos még ezt is kérte, és ha nemzeti
együttműködésről beszélünk, szeretném a szocialista képviselőket is ebbe az irányba terelni e
vonatkozásban, hogy ezt a megoldást nyugodt szívvel lehet egyébként vállalni, és azt
gondolom, hogy a demokrácia játékszabályaival nem ellentétes. De ezt még félre is tehetjük.
Sem a Házszabállyal, sem a törvénnyel, sem a bizottság szmsz-ével nem ellentétes eljárás, és
az esélyegyenlőséget sem sérti.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, csakhogy pontosítsunk, Staudt Gábor nem
mint panaszos van jelen ezen a bizottsági ülésen, mert a panaszát ez a bizottság jelenleg nem
tárgyalja. Ő mint ehhez a napirendi ponthoz meghívott személy van jelen, akinek a jelölése
érvényessége tekintetében Vona Gábor képviselő úr, frakcióvezető úr kérésére dönteni
kívántunk. A bizottság kormánypárti többsége természetesen olyan döntést hoz, amilyet jónak
lát, ennek minden egyéb következményét ő fogja viselni. Én mégis fönntartom azon
álláspontomat, hogy ilyen eset, egyéb ilyen eset egyébként nem fordult elő. (Dr. Kovács
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Zoltán: Ez az első eset.) És csak azért fordul ez elő, mert jelenleg egy országgyűlési
képviselőről van szó, és szerintem ez nem fogadható el.

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

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Odáig nincs vita köztünk, hogy
az elvi állásfoglalás, amely azt mondja ki, hogy akinek nincsen C típusú engedélye, az ne
legyen tagja a Nemzetbiztonsági bizottságnak, gondolom, idáig egy fundamentum. Azon lehet
vitatkozni, hogy a jogalkotó rendezte-e, mert amit most Kovács képviselő mondott, látszólag
logikus, hiszen döntsünk előbb majd a panaszról és utána ennek kapcsán az érvényességről,
de az lett volna jó, ha ezt valamilyen jogszabály így rendezi. Logikus lenne egyébként majd a
jövőre nézve ezt áttekinteni, hogy ha érvényes jogorvoslati panasz van benyújtva, akkor Vona
úr indítványáról csak utána kellene dönteni. Ebben is van logika.

Azonban én azt gondolom, jelen pillanatban elnök asszony szavai szerintem teljesen
logikusak, semmilyen ok nincs, ami miatt ne tudnánk dönteni. Jelen pillanatban nincsen
érvényes C típusú engedélye Staudt úrnak. Ha adott esetben később, a panasz elbírálása
kapcsán zárt ülésen másként döntünk, akkor majd ennek lehetnek következményei, de jelen
pillanatban döntési helyzetben vagyunk, tehát én is egyetértek elnök asszonynak ezzel a
véleményével. Megértve természetesen azt az érvelést, tehát hogy mondjam, van abban
logika, de akkor ezt kellett volna valamilyen jogszabálynak rendezni, hogy ilyen esetben az
időrendiség hogyan alakul. Logikus lehetne, ha jogszabály kimondaná, hogy előbb a
panaszról kell dönteni és utána az érvényességről. De miután ilyen nincsen, viszont itt fekszik
előttünk Vona úrnak mint frakcióvezetőnek a kérése, én is azt gondolom, hogy célszerűbb
lenne erről most azonnal dönteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilván nem a napirendből,
hanem beérkezett anyagból vagy elmondásból tudjuk, hogy egyébként itt egy panasz is került
benyújtásra. Ha ennek az információnak ilyen-olyan informális úton nem lennénk a
birtokában, hogy van egy panasz benyújtva, meg van sok minden más benyújtva, akkor ez a
bizottság egészen nyugodtan tudna dönteni. Ezt szeretném mondani.

Azt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy éppen ebben a bizottságban volt
már olyan, aki a C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés szakvéleményben foglalt kockázati
tényezőjének következményeit el kellett úgymond - idézőjelben - szenvedje, a panaszának ez
a bizottság pedig helyt adott. Tehát ezt azért szeretném mondani.

Magyarul a panasz és egyébként az érvényesség tekintetében - hiszen mi most arról
döntünk, hogy az érvényesség tekintetében kell a nemzetbiztonsági törvény szerint ennek a
bizottságnak dönteni, de minden más panaszos esetében az ő jelölésének érvényességéről
nyilván az adott munkavállaló ott, abban a pillanatban a panasz tudta nélkül, a panasz beadása
nélkül tudott dönteni. Tehát azt gondolom, hogy a bizottság egyébként, még egyszer
hangsúlyozom, kimondja azt az elvi állásfoglalást, hogy a bizottságnak nem lehet az a tagja,
akinél kockázati tényező merült föl (Dr. Kovács Zoltán: Ilyen döntés nincs egyébként.), és
még egyszer tájékoztatom a bizottságot, hogy egyébként ezt az elvi állásfoglalást fogjuk
meghozni, hogy akinél kockázati tényező merül föl, az nem lehet ennek a bizottságnak a
tagja. Igaz? Ha meghozzuk ezt a bizottsági döntést. De a szakvéleményben foglaltakat
nemcsak az Alkotmányvédelmi Hivatal, hanem a Belügyminisztérium is fönntartotta,
úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként a bizottság nyugodtan meg tudja hozni ezt a
döntését. Én nem látom annak akadályát, hogy ebben az ügyben ezt a döntést ne tegyük meg.

(Jelzésre:) Kovács képviselő úr!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Az, hogy a nemzetbiztonsági törvény olyan,
amilyen, a kilencvenes évek közepén készült, még az MSZP-SZDSZ-kormány idején, egy
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kétharmados törvény, és hogy bizonyos tekintetben lyukas a törvény, arról a jelenlegi
bizottsági tagok nem tehetnek. Viszont arról tehetnek, hogy a lyukakat valamilyen
eljárásrenddel megpróbálják betömni, hogy haladjunk az ügyben, legalábbis az én
gondolataim szerint, és most éppen ezt teszi a bizottság. Tehát a bizottság a nemzetbiztonsági
törvénnyel nem megy szembe. Az elvi állásfoglalás, ha meghozzuk, akkor az azt mondja ki,
hogy akinek a C-je nincs meg, nem lehet bizottsági tag. Ebből következik, hogy Staudt Gábor
sem most, sem amíg a C-je nincs meg, nem lehet tag. Egy dolgon vitatkozunk, ami nem hozza
hátrányosabb helyzetbe vagy előnyösebb helyzetbe egyébként a konkrét ügyben a képviselő
urat, hogy a panaszeljárást az érvényességgel egyidejűleg vizsgáljuk meg, és a mai napirendet
e vonatkozásban halasszuk el.

Egyébként ne dugjuk már a fejünket a homokba, tudjuk, hogy van egy panaszeljárás.
Mindenki itt ül a bizottságban, felkészülhet erre a következő ülésre vagy amikor ezt
napirendre tűzzük, és akkor ennek alapján lehet dönteni.

Azt gondolom, ez semmilyen szabállyal nem megy szembe, nem ellentétes, mert nem
kap több jogot, nem lesz a bizottság tagja. Most sem az, ezt követően sem lesz az. Nincs C-je,
az elvi állásfoglalásnak egyébként eleget teszünk. Az, hogy az érvényességét mikortól, ex
tunc vagy ex nunc hatállyal hozzuk meg, az egy külön eljárás. Hogy a panaszüggyel együtt
vagy anélkül, abban van köztünk vita. A szocialisták azt akarják, hogy már most, ebben az
eljárásban meszeljük el Staudt Gábort, mi meg azt mondjuk, hogy vizsgáljuk meg a
panaszeljárást, nézzük meg, hogy milyen tényekre alapította az előzetes eljárást az AVH, és
akkor ezzel együtt tudunk az érvényességről dönteni. Ezt nem zárja ki semmilyen
szabályozás. Tehát ezt meg tudjuk tenni. Ezért mondjuk mi azt, hogy szerintünk ez megfelelő

eljárás, és ez semmilyen demokratikus játékszabállyal nem ellentétes eljárás.

ELNÖK: (Jelzésre:) Móring képviselő úr!

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Nemhogy több jogosítványt biztosítanánk,
hanem éppen ellenkezőleg, a Jobbik korlátozza önmagát gyakorlatilag azzal, hogy
ragaszkodik Staudt Gábor jelöléséhez, hiszen addig nem tudnak részt venni érdemben a
bizottság munkájában, amíg ez a kérdés így vagy úgy el nem dől.

De hogy az általános érvényű állásfoglalásra visszatérjek, itt kétféle megfogalmazás
hangzott el, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek kétféle következménye lehet.
Ha azt fogadjuk el, hogy akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat merült fel, az nem lehet a
bizottság tagja, akkor az azt jelenti, hogy mivel ez most jelenleg dokumentáltan így van,
akkor bármi lesz a panaszeljárásnak a vége, mivel ez egyszer már fölmerült, a képviselő úr
soha nem lehet, legalábbis ebben a ciklusban, a bizottság tagja. Ha azt mondjuk, hogy a
nemzetbiztonsági kockázat fennáll, és a panaszeljárás viszont azt állapítja meg, hogy ez nincs
így, akkor pedig lehet. Tehát azt gondolom, ezt is vegyük figyelembe, és pontosan
fogalmazzuk meg, nehogy ebből később újra viták legyenek. (Dr. Staudt Gábor folyamatosan
jelentkezik.)

ELNÖK: Látom Staudt képviselő urat, csak az előbb erőteljes hangon rám szóltak a
bizottság tagjai, hogy először a bizottsági tagoknak adjak szót.

(Jelzésre:) Molnár képviselő úré a szó.

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Amit most Móring
képviselőtársam mondott, az fontos. Szerintem itt a jogerős panaszelbírálás esetén áll fenn a
helyzet, mert nyilvánvalóan, ha valakivel szemben felmerült kockázat, de utána jogorvoslati
eljárásban kiderül, hogy mégsem, az olyan, mintha az elsőfokú ítéletben valakit bűnösnek
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mondtak ki, a másodfokon jogerősen fölmentik, akkor az nem jelenti azt, hogy valaki bűnös,
azért, mert az elsőfokú bíróság ezt állapította meg.

Azt gondolom, ha a Nemzetbiztonsági bizottság jogorvoslati eljárásban panasz alapján
felülbírálja az elsőfokú, pontosabban most már harmadfokban vagyunk, mert elsőfokú a
Belügyminisztérium, tehát ha a végső döntésben a Nemzetbiztonsági bizottság megmásítja az
AVH-nak és a Belügyminisztériumnak a döntését, akkor nincs biztonsági kockázat, akkor
ennek szerintem nem kell, hogy akadálya legyen. Ezt kell figyelembe venni, a végső döntést,
mert különben valóban az lenne az abszurd helyzet, hogy valakivel szemben ugyan helyt
adunk a panasznak, és megállapítjuk, hogy helytelen volt és nincsen nemzetbiztonsági
kockázat, ám ennek ellenére mégsem lehet képviselő, azt én is méltánytalannak tartanám.

Tehát azt gondolom, hogy a végső, úgymond jogerős fórumnak a döntését kell
figyelembe venni, mert különben oda juthatnánk, hogy bár megállapíthatjuk azt, hogy abban a
nem várt helyzetben, ha alaptalanul járt volna el az AVH és a Belügyminisztérium - amit a
magam részéről kétlek, de ha mégis, nem zárom ki ennek az elvi lehetőségét -, akkor ezt nem
lehetne orvosolni, mert az önmagában, vélelmezem, Staudt úrnak nem segítene, ha
megállapítanánk, hogy helytelen volt és érdemileg nem helyes a döntés, ámde ennek ellenére
mégsem lehet tagja a bizottságnak, az viszont én is azt gondolom, hogy a joggal való
visszaélés, és mindenféle alkotmányos alapelvbe ütközne.

Tehát ezért azt gondolom, hogy maradjunk annál, hogy a végső döntés az, ami ilyen
téren - viszont más szempontból meg azt gondolom, ha a kormánypárti többség mégis, hogy
mondjam, visszaélve a számbeli fölényével úgy döntene, hogy ebben a kérdésben elhalasztjuk
a döntést, akkor viszont minél hamarabb kellene ezt eldönteni, mert a magam részéről kicsit
abszurdnak tartom ezt a huzavonát. Tehát azért azt gondolom, hogy a Nemzetbiztonsági
bizottságnak és sok képviselőtársamnak lenne más feladata, mint Staudt úr C típusújával és az
e körül kialakult anomáliával foglalkozni. Minél hamarabb ki kellene tűzni azt a bizottsági
ülést, ahol most már valamilyen formában ezt végleg elrendezzük, mert azt gondolom, ez
most már tényleg a „Háború és béke”-típusú történet, és azt gondolom, sérti a bizottság
tekintélyét, hogy ilyen sokáig, ilyen rétestésztaszerűen és egy kicsit gittegyletként kezdünk
funkcionálni. Köszönöm. (Dr. Kovács Zoltán: Pont ezt az eljárást akarjuk elkerülni.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Mellesleg megjegyzem, a mai
bizottsági ülés zárt ülésként van kihirdetve, a bizottsági üléssel kapcsolatos előterjesztés
megtekinthető volt minden képviselő számára a bizottság titkárságán, tehát elvileg
dönthettünk volna úgy, hogy a panaszügyét is tárgyaljuk ebben az ügyben, bár én a kettő

között semmilyen összefüggést nem látok.
Úgy gondolom, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal és maga a belügyminiszter,

Pintér Sándor is azt mondta, hogy e tekintetben a szakvéleményben foglaltakat fönntartja, én
személy szerint nem kérdőjelezném meg sem az Alkotmányvédelmi Hivatal, sem Pintér
Sándor kompetenciáját ebben a kérdésben, és én egyet tudnék abban érteni, hogy döntsünk az
ügyben. De természetesen a kormánypárti többség dönthet úgy, és akkor úgy vettem, hogy ez
egy ilyen javaslat, hogy halasszuk is el ezen napirendi pont keretében Staudt Gábor képviselő

úr jelölésének további érvényessége tekintetében a döntést. Mellesleg megjegyzem, csak
olyan képviselő lehetett eddig is tagja a bizottságnak, aki átesett nemzetbiztonsági
ellenőrzésen, és rendelkezett C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel. Tehát ezt az
állásfoglalást, hogy mondjam, értem, hogy meghozzuk ezt az elvi állásfoglalást, de akkor is,
ez így van, a Honvédelmi és rendészeti bizottságban, valamint a Nemzetbiztonsági
bizottságban is csak olyan képviselő lehetett, aki rendelkezett ezzel a C típusú
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, merthogy egyébként a bizottságok rendszeresen nemzeti
minősített adatot tárgyalnak, amelyet ráadásul csak a megismerési engedély és a titoktartási
nyilatkozat aláírása után ismerhetnek meg, hiszen ezek mind titkos vagy szigorúan titkos
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minősítésű anyagok. Tehát nem is értem, hogyan gondolja bárki ebben a bizottságban vagy
ebben a teremben, hogy olyan képviselő tag lehet, aki egyébként ezen a nemzetbiztonsági
ellenőrzésen pozitív végeredménnyel nem esett túl. (Dr. Staudt Gábor folyamatosan
jelentkezik.)

Látom Staudt Gábor képviselő úr jelentkezését, és szót is fogok neki adni, de Meggyes
Tamás képviselő úr, mivel ő a bizottság tagja… (Dr. Staudt Gábor: Én akkor csak a végén
kapok szót, ezek szerint? Mert ha tanácskozási joggal megszavazta a bizottság, hogy
hozzászólhatok, akkor úgy gondoltam, hogy…) Egy pillanat, képviselő úr! Hozzászólási jogot
biztosított önnek a bizottság, annak kormánypárti többsége. Kovács képviselő úr szólt nekem,
hogy először a bizottság tagjainak adjak szót, én szót kívántam önnek adni, de először a
bizottság tagjainak kell szót adnom (Demeter Ervin: Házszabály.), úgyhogy legyen egy kis
türelemmel, meg fogja kapni a szót.

Meggyes képviselő úr, öné a szó.

MEGGYES TAMÁS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Én magam is rövidíteni szeretném ezt a vitát, Molnár képviselő úr nem véletlenül látja úgy,
hogy a rétestésztához kezd hasonlítani és gittegyletesedünk, de ez pont azért van, mert a
tisztelt elnök asszony harmadszor ismétli meg logikai bukfenceit. Csak az a jóhiszemű eljárás,
amire Kovács képviselő úr rendkívül világosan javaslatot tett és amit megindokolt, és amit
érdemben Molnár képviselő úr is megerősített. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy zárjuk
le a vitát.

ELNÖK: Ez egy ügyrendi javaslat volt. A frakcióknak van-e hozzászólnivalójuk? (Dr.
Staudt Gábor jelentkezik.) Staudt képviselő úrnak ehhez az ügyrendi javaslathoz… (Demeter
Ervin: Frakciónként lehet hozzászólni, nincs Jobbik-frakció a bizottságban.)

(Jelzésre:) Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Meggyes képviselőtársammal
sok mindenben egyetértek, abban, hogy ennek az oka az elnök asszony, ebben természetesen
nem, hiszen mi egy teljesen világos napirenddel és egy teljesen világos forgatókönyvvel
jöttünk ide, hogy döntsünk az elvi kérdésről és döntsünk a konkrétumról is. Az, hogy
egyébként tényleg az elmúlt hónapokban a C típusú körül kialakult - és egyébként meg a
Jobbik-frakció bizonyos makacssága miatt - ez a helyzet, arról nem az elnök asszony tehet.

Ezzel együtt én azt a magam részéről, amennyiben önök ezt ügyrendi értelemben
megszavazzák, akkor csak annyi a kérés - mert látom az erőviszonyokat, és tudom azt az
eddigi bizottsági ülések alapján, hogy amit elő tetszenek ügyrendiben terjeszteni, az általában,
visszaélve a helyzettel és a számbeli fölénnyel, megszavazásra kerül -, hogy minél hamarabb
kerüljön sor erre a panaszelbírálásra, az abból fakadó döntésre. Az pedig, amit elnök asszony
mondott, hogy tulajdonképpen persze szükség van az elvi állásfoglalásra, hogy ezt
kimondjuk, de teljesen logikus és már önmagában a szóösszetételből következik, hogy a
nemzetbiztonsággal olyan, akinek nincsen megbízhatósági vizsgálata, az ne foglalkozzon; ez
teljesen logikus, más döntést nem is hozhatnánk (Demeter Ervin: Ügyrendi kérdésről
beszéljen.), mint azt, hogy az első állásfoglalást támogatjuk.

Tehát ügyrendileg az a kérés, hogy lehetőség szerint döntsünk a kérdésről,
amennyiben viszont nem, akkor viszont minél hamarabb kerüljön sor erre az ülésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más frakció? (Senki sem jelentkezik.) Előterjesztő?
(Nincs jelzés.) Ha nem, akkor a nemzeti együttműködés jegyében kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja az ügyrendi javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) A
helyettesítéseket is számoljuk! Kovács képviselő úr, ön kit helyettesít? (Dr. Kovács Zoltán:
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Lezsák képviselő urat.) Nem, nem, őt Demeter alelnök úr helyettesíti. (Dr. Kovács Zoltán:
Rácz Róbert képviselő urat.) Őt Móring József Attila helyettesíti.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Szeretném elmondani, hogy én egy fideszes
képviselőt helyettesítek. A bizottság titkára idehozott hozzám egy jelenléti ívet, hogy a
következő képviselőt helyettesítsem. Aláírtam. Azt áthúzatta velem, hogy őt már valaki
helyettesíti. Akkor aláíratott velem még egyet, azt nem húzatta át velem. Tehát most meg kell
nézni a jegyzőkönyvben, hogy melyik képviselőt helyettesítem. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Elmondhatom, képviselő úr?

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Ilyenkor az elnök elmondja, hogy ki kit helyettesít.

ELNÖK: Milyen jó az emlékezőtehetségem: Lezsák Sándor képviselő urat Demeter
Ervin képviselő úr helyettesíti, Rácz Róbert képviselő urat pedig Móring József Alajos
képviselő úr helyettesíti. (Móring József Attila: Attila…) Bocsánat, Móring József Attila
képviselő úr helyettesíti, és valószínűleg véletlenül került aláíratásra önnel a helyettesítési
papír, mert egyébként ez került bediktálásra a jegyzőkönyvbe, alelnök úr kérésének
megfelelően. (Demeter Ervin: Önnek kell beszámolni, nem vitatkozni róla negyedórát.)

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Jó, rendben van, akkor a második aláírásomat is
szíveskedjenek kihúzni a jelenléti ívből, a helyettesítésből.

ELNÖK: Jó, tehát akkor a helyettesítések figyelembevételével ki az, aki az ügyrendi
javaslatot támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kettő nem. Akkor
az ügyrendi javaslatnak helyt adunk, és akkor az elvi állásfoglalás tekintetében, ami a kérés
volt, akkor kérem alelnök urat, hiszen ő volt az egyik előterjesztő, hogy fogalmazza meg,
legyen szíves, az elvi állásfoglalást, ami az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
határozata lesz.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A Nemzetbiztonsági bizottság úgy
határoz, hogy abban az esetben, ha a képviselőnek nemzetbiztonsági kockázatot megállapító
szakvéleménye van, a jelölés további érvényességét nem fogadja el.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor mindenki megértette ezt… (Dr.
Molnár Zsolt: Kérdésem lehet?) Lezártuk a vitát, alelnök úrnak ez a javaslata. Azt javasolom,
hogy döntsünk erről a javaslatról. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)
Egyhangú. Aki ezzel nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki sem
jelentkezik.)

Akkor a Nemzetbiztonsági bizottság elfogadta azt az állásfoglalását, hogy aki a
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban nem rendelkezik pozitív szakvéleménnyel, tehát
kockázatos szakvéleménnyel rendelkezik, a tekintetében a jelölés további érvényességét a
bizottság nem fogadja el.

Ez a mai napirendi ponthoz, csak így megjegyzem, azt jelenti, hogy dr. Staudt Gábor
jelölésének érvényességét jelenleg a bizottság nem fogadja el, ebből az általános érvényű
bizottsági határozatból ez következik.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az általános érvényű határozatunk alapján, ami
nyilván minden országgyűlési képviselőre vonatkozik, tájékoztathatom-e az Országgyűlés
elnökét, valamint Vona Gábort, a Jobbik frakcióvezetőjét, hogy az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága ezt az általános érvényű állásfoglalást hozta, e tekintetben, tehát
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a nemzetbiztonsági törvény értelmében Staudt Gábor jelölésének érvényességét nem fogadja
el.

(Jelzésre:) Kovács képviselő úr!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Szerintem, ha elnök asszony ezt mondaná, akkor
hamisan tájékoztatná azokat, akiknek ezt mondaná. A bizottság nem ezt mondta. Még van
hátra egy szavazás. Azt mondta ki, hogy a törvény 19. §-a vonatkozásában az, akinek nincs C-
je, nem lehet a bizottság tagja. Ezt mondta most ki. Gyakorlatilag Staudt Gábor nem tagja a
bizottságnak. Az, hogy ennek az érvényességéről döntünk-e vagy nem, arról most következik
a szavazás, és mi azt mondjuk, hogy az érvényesség vonatkozásában a döntést elhalasztja a
panaszeljárás megvizsgálásával egyidejűleg vagy addig. Erről kell most szavazni, és ha
megvan ez a döntés és ez pozitív, erről tessék tájékoztatni az Országgyűlés elnökét.

ELNÖK: Egy pillanat, azt szeretném kérni, hogy a gyorsíró hölgy olvassa vissza
nekünk a határozatunkat, amit döntöttünk, hogy pontosan ismerjük. Megtenné, hogy
visszaolvassa nekünk a Demeter alelnök úr által javasolt határozati javaslatot, amit a bizottság
egyhangúlag eldöntött? (Demeter Ervin: Ügyrendi kérdésben kérnék szót.) Igen?

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Asszony! Szavazási
szakaszban vagyunk. A vitát lezárta. Határozati javaslatokról szavazunk. Kérem, ne nyissa
meg a vitát. Ne kérdezze, hogy milyen levelet kell írnia a házelnöknek. Ha nem tudja ellátni
az elnöki feladatait, mondjon le. Ha el tudja látni, akkor pedig arról tájékoztassa, ami a
bizottsági ülésen történt. Önön kívül mindenki számára egyértelmű, hogy milyen döntések
vannak. Kérem, ne húzza az időt, mert tényleg a bizottság tekintélyét veszélyezteti ez a
magatartása. Köszönöm.

ELNÖK: Alelnök úr! Kívánom, hogy ön ennek a bizottságnak hamarosan elnöke
legyen, és nagyon remélem, hogy ugyanolyan alelnököt fog kapni, amilyen alelnök ön.
Köszönöm szépen.

A bizottságban egy ügyrendi javaslat volt, hogy zárjuk le a vitát. Demeter alelnök úr
megfogalmazta a bizottság általános érvényű határozatát, amely kimondta, hogy olyan
képviselő tekintetében, akinél a nemzetbiztonsági ellenőrzésen megfogalmazott szakvélemény
kockázati tényezőt állapít meg, ott a jelölés érvényességét elutasítja a bizottság, ezt a döntést
meghozta a bizottság. Innentől kezdve akkor kérdezem, hogy egyébként, ha már eldöntöttük
azt, hogy az a képviselő nem lehet tagja, akinek a szakvéleménye kockázati tényezőt hozott
föl, akkor hoz-e a bizottság döntést Staudt Gábor ügyében, hiszen Kovács képviselő úr ezt a
javaslatot tette, hogy döntsünk ebben az ügyben, hogy halasszuk el ezt a mai döntést.

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Így van. Azt mondjuk, hogy a panaszeljárással
egyidejűleg döntsünk az érvényesség vonatkozásában. Ez egy tiszta és világos álláspont.
Tehát hogy félinformációk alapján ne zárjuk ki az érvényesség ügyében, hanem a megismert
információk alapján döntsünk.

Az elvi állásfoglalás pedig befejezi a törvény 19. §-át, amely azt mondja ki egyébként,
hogy akinek nincs C-je, nem lehet a bizottság tagja. Jelenleg ez a tényhelyzet egyébként, mert
Staudt Gábor nem tagja a bizottságnak, ezt erősítette meg ez az állásfoglalás. Ennek van egy
eljárási előzménye. És én nem akarok itt Házszabályt sérteni, hogy magyarázkodom vagy
magyarázatot fűzök hozzá, a frakcióvezető fönntartotta, és az érvényesség vonatkozásában
van egy eljárás, azt el kell dönteni. Mi azt mondjuk, hogy ezt az eljárást halasszuk el. Ennyi.

ELNÖK: Jó. (Jelzésre:) Molnár képviselő úr!
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Amit Kovács képviselőtársam
mondott, az akkor logikus, ha általános szabályként döntenénk arról is, hogy ha benyújtott
panasz van a nemzetbiztonsági szakvéleménnyel kapcsolatban, akkor a panasz elbírálásáig
nem döntünk az érvényességről. Egyébként ez logikus. (Dr. Kovács Zoltán: Hozhatunk ilyen
határozatot, benne vagyok!) De ha ezt általánosan mondjuk ki, akkor az önök ügyrendi
javaslata lényegesen logikusabbnak tűnik, mert akkor nem lesz olyan egyedi jellege, mint
amilyennek most tűnik. Tehát ha azt mondjuk, hogy folyamatban levő panaszos eljárás
lezártáig nem döntünk az érvényességről, akkor ezt Vona Gábornak is mint frakcióvezetőnek
tudomásul kell vennie, hogy addig hiába küldözgeti ide a leveleit, amíg erről nem döntöttünk.

A másik dolog, nagyon röviden. Alelnök úr, csak kérdezem: az előbbi határozati
javaslat az a jogerősen elbírált szakvéleményre vonatkozik? Mert ez kimaradt az ön
szövegezéséből, és azért jelentkeztem kétségbeesetten, mert az ön képviselőtársa kérdezte,
hogy mit értünk a C típusú szakvélemény biztonsági kockázatán, és utána viszont kimaradt a
szövegből. Tehát én azt mondom, kérdezem inkább: akkor azt értettük ezen, hogy jogerősen
elbírált panasz vagy pedig be nem nyújtott panasz esetében beletörődött a fél a
nemzetbiztonsági kockázatba? Ilyenről beszélünk, vagy pedig arról beszélünk, hogy valaha
volt ilyen? Ez nem derült ki ebből a szövegezésből.

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Az lenne a javaslatom, hogy ne ezen a bizottsági
ülésen tömködjük be a kétharmados nemzetbiztonsági törvény hiányzó joghézagait. Azt
javasolom, hogy a Kovács képviselő úr által fölvetett ügyben, nevezetesen, hogy dr. Staudt
Gábor jelölésének érvényességét csak… (Demeter Ervin közbeszólása.) Először Kovács
képviselő úr javaslatáról döntenénk, jó? (Dr. Kovács Zoltán: Megengedi, elnök asszony?)
Most nem, mert az volt az ügyrendi javaslata, hogy döntsünk ebben a kérdésben. (Dr. Kovács
Zoltán: Visszavonom az ügyrendi javaslatomat.) Visszavonja az ügyrendi javaslatát.
Parancsoljon, képviselő úr!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): És egy új javaslatot terjesztek elő. Molnár
képviselő úr javaslata szerint döntsünk erről a kérdésről, az általa tett kiegészítéssel, és ehhez
hozzunk egy határidőt, tehát mondjuk a panaszos is tudja azt - ugye, a nemzetbiztonsági
törvényben levő lukakat be kell tömködni igazából -, és én azt javasolom, hogy legkésőbb hat
hónapon belül történjen meg a panaszeljárás megindításáról a döntés. A panaszeljárás már két
hónapja folyamatban van, tehát ez általános érvényű. Ez lehet egyébként négy hónap, öt
hónap, három hónap is, de ha nem teszünk bele határidőt, akkor a végtelenségig elhúzhatja ezt
az eljárást adott esetben a bizottság. Tehát legyen egy záros határidő, amelyen belül be kell
fejezni ezt az eljárást. A panasz benyújtásától számított hat hónapon belül, általános érvénnyel
mondom, tehát a Molnár képviselő úr által tett javaslat, valamint az én javaslatom
kiegészítése még egy hathónapos végső határidővel lenne az a javaslat, amiről egyébként
dönteni kellene.

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Azt szeretném mondani, hogy itt nagyon sok
javaslatot tudunk tenni, hogy hogyan javítsuk a nemzetbiztonsági törvényt. Az a kérdésem,
hogy ezt a javaslatot, amit akkor nyilván majd meg fognak itt szövegezni, ezt csak
országgyűlési képviselők esetében kívánják megtenni, vagy valamennyi magyar állampolgár
tekintetében, akinél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázati tényezőt állapít meg. Mert akkor
azt gondolnám, hogy most már továbbmegyünk, és törvényt módosítunk. A képviselő úr azt
mondja, hogy a bizottsági tagságra vonatkozóan tesszük ezt. Megmondom őszintén, én
nagyon helytelennek tartom, hogy itt a törvényben benne nem levő dolgokban hozunk,
folytatunk le tulajdonképpen egy jogalkotást.
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(Jelzésre:) Demeter alelnök úr, öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Molnár képviselő úrnak
megítélésem szerint volt egy olyan javaslata, ami nyugvópontra tudja tenni az ügyet. Ha jól
értettem, azt javasolta, mondjuk ki általánosan, hogy a panaszt és az érvényességet egyszerre
bírálja el a bizottság. Ez mindenkire vonatkozik. Tehát az elnök asszony kérdésére:
mindenkire vonatkozik, minden esetre vonatkozik. Ahol érvényességet kell megállapítani,
meg panaszt kell elbírálni, ott egy lépésben hozza meg a bizottság mindenki esetében,
nemcsak X., nemcsak Y., mindenki esetében.

ELNÖK: Bocsánat, alelnök úr, egy pillanat. A Nemzetbiztonsági bizottság a jelölés
érvényessége tekintetében csak országgyűlési képviselők esetében dönt. Tehát az
állampolgárok esetében, mondjuk egy katona esetében a jelölés érvényessége tekintetében
nem a Nemzetbiztonsági bizottság dönt, hanem ott például a honvédelmi miniszter, viszont a
panaszt ide nyújtják be. Tehát éppen ezért ön, ha jól értem, országgyűlési képviselők esetében
mondja azt ki, hogy az országgyűlési képviselő bizottságba történő jelölésének érvényessége
tekintetében ha van benyújtott panasz - mert azért az feltétel, hogy legyen benyújtott panasz -,
akkor a kettőt egyszerre bírálja el. Jól értem ezt, alelnök úr? Öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem jól érti, elnök asszony. A
nemzetbiztonsági törvény ír elő érvényességi eljárást, érvényességi eljárást a
nemzetbiztonsági törvény országgyűlési képviselő esetében, ha kockázati tényező van.
Amennyiben önnek olyan módosító javaslata van, hogy a katonáknál is írjanak elő
érvényességi eljárást, akkor tessék szíves lenni egy módosító javaslatot benyújtani a
törvényhez. Most megítélésem szerint ezzel az eljárással meg tudjuk oldani. Logikus és
helyes Molnár Zsolt képviselő javaslata, hogy ahol érvényességi eljárás is van, meg panasz is
van, ott egyszerre kerüljön elbírálásra. Értelemszerűen, ahol nincs panasz, ott nem kell ezt
megcsinálni. És ahol nincs érvényességi eljárás, ott sem kell megcsinálni, csak ahol mind a
két feltétel fennáll.

ELNÖK: Értem, hogy ön ezt érvényességi eljárásnak hívja, de szeretném fölhívni,
hogy ezt a törvény nem érvényességi eljárásnak nevezi, hanem a jelölés további érvényessége
tekintetében történő döntésnek. A katonák esetében is, ha fönnáll a nemzetbiztonsági
kockázat, akkor nyilván az ő jelölésének érvényessége tekintetében, mely adott pozícióra szól,
kinevezés tekintetében, ott a miniszter dönt. Tehát ezért kérdeztem azt, hogy önök akkor azt
mondják, hogy országgyűlési képviselők esetében, ahol a Nemzetbiztonsági bizottságba
történő jelölés vagy a Honvédelmi és rendészeti bizottságba történő jelölés érvényességéről
van szó, akkor ott ezt az érvényességről szóló döntést a bizottság - hiszen a Honvédelmi és
rendészeti bizottság tekintetében szerintem a Honvédelmi és rendészeti bizottságnak kell
meghozni a döntést - csak a beadott panasszal együtt vagy azt követően hozza meg. Jól
értem?

(Jelzésre:) Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Asszony! A bizottság a saját
munkarendjére, eljárási rendjére tud szabályt hozni. Tehát hogy a honvédelmi miniszter ezt
hogyan csinálja, arra nem tud a bizottság szabályt hozni, arra az Országgyűlés illetékes. Egy
eljárást szabályozunk. A bizottságnak, amikor két feladata van, akkor ezt egyszerre végezze
el. Bizottsági eljárási rendről döntünk. Nemhogy katonánál hogy csinálja a honvédelmi
miniszter, hanem hogy mi a saját dolgunkat milyen logika alapján csináljuk. Megvan ennek a
logikája, többször kifejtette Kovács képviselő úr is és talán Molnár képviselő úr is.
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ELNÖK: Igen. (Jelzésre:) Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Bocsánat, csak egy mondat. Ha már nem döntünk
ma Staudt képviselő úrnak az érvényességéről, mert én arra az esetre mondtam, hogy ha önök
úgy döntenek többségi döntéssel, hogy nem döntünk erről ma, akkor javasolom azt, hogy
akkor viszont ne csak ma ne döntsünk erről, hanem általános érvénnyel mondjuk ki, hogy a
sorrend a panaszelbírálás, és azzal egyidejűleg vagy azt követően lehessen dönteni az
érvényességről. (Demeter Ervin: Elfogadjuk.) És a hathónapos határidő, amit Kovács úr,
képviselőtársam javasolt, az elfogadható.

De abban az esetben - mert továbbra is fönntartom, hogy szerintem ma döntési
helyzetben vagyunk -, ha önök mégis úgy döntenek, hogy ezt elhalasztjuk, akkor kérem azt,
hogy ne csak ezt a döntést halasszuk el, hanem mondjuk ki elvi éllel, hogy akkor minden
ilyen esetben előbb a panaszt bíráljuk el, és vagy azzal egyidejűleg vagy azt követően hozzuk
meg az érvényességi döntést, és a hathónapos határidő elfogadható az én részemről. Így precíz
a helyzet.

ELNÖK: Jó. Akkor a Molnár-Kovács közös ügyrendi előterjesztés… (Dr. Molnár
Zsolt: Nem, először el kell dönteni, hogy döntünk-e most.) Igen?

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Bocsánat, én azt mondtam…

ELNÖK: Bocsánat, Kovács képviselő úr visszavonta azt az ügyrendi javaslatát… (Dr.
Kovács Zoltán: Az érvényesség elhalasztásáról.)

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): De az enyém eleve úgy szólt, hogy abban az
esetben, ha ma nem döntünk Staudt úrról, akkor mondjuk ki elvi éllel.

ELNÖK: Akkor, ha jól értem, Molnár képviselő úrnak az az ügyrendi javaslata, hogy
döntsünk most Staudt Gábor képviselő úr jelölésének érvényességéről.

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Így van, ezt kérem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy ma döntsünk dr.
Staudt Gábor országgyűlési képviselőnek a Nemzetbiztonsági bizottságba történő jelölése
további érvényességéről.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki ezzel
nem ért egyet? (Szavazás.) Nyolc nem. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nincs
ilyen.

A bizottság azt az ügyrendi döntést hozta, hogy ma nem dönt dr. Staudt Gábor
jelölésének érvényessége ügyében.

Ezek után van az a javaslat, amelyet akkor Molnár képviselő úr a nevére vesz, ha
Kovács képviselő úr megengedi, a hathónapos határidő miatt. Molnár képviselő úr azt
javasolja, hogy abban az esetben, ha a jelölés érvényességéről kell dönteni a
Nemzetbiztonsági bizottságba, és panasz érkezik az ügyben, akkor a bizottság a jelölés
érvényessége tekintetében a panasszal egy időben dönt. (Dr. Molnár Zsolt: Vagy azt
követően.) A panasszal egy időben vagy azt követően dönt. A határidő erre a panasz
benyújtásától számított hat hónap. Így hangzik akkor a javaslat.

Ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Kilenc. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) Egy.
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Megállapítom, hogy a bizottság ezt az álláspontját hozta meg.
Ha nincs ehhez a napirendi ponthoz hozzászólás, akkor én ezt a napirendi pontot

lezárom, és ezzel a bizottsági ülést… (Dr. Staudt Gábor: Akkor csak sajtótájékoztató
keretében szólhatok?) Azt gondolom, az elvi vitát lezártuk, úgyhogy az elvi vita
tekintetében… (Dr. Staudt Gábor: Oké, akkor sajtótájékoztató.) Azt úgyis megtartotta volna,
képviselő úr, függetlenül attól, hogy itt most szól vagy sem, úgyhogy a vitát és a napirendi
pontot lezárom.

Elnöki zárszó

Tájékoztatom az albizottság tagjait, hogy pár perc szünet után a Nemzetbiztonsági
bizottság albizottsága zárt ülésen folytatja munkáját.

Köszönöm képviselőtársaimnak a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit


