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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 13 perc)

Elnöki bevezető

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok! Megkezdjük a mai bizottsági ülésünket. Elsőként a jelenlét megállapításával
kezdeném: Molnár Zsolt képviselő urat dr. Vadai Ágnes képviselő asszony helyettesíti,
Lezsák Sándor képviselő urat pedig Demeter Ervin alelnök úr helyettesíti, így a bizottság
határozatképes. Immáron teljes a létszámunk, miután a Jobbiknak sikerült olyan személyt
beválasztania, aki megfelelt a „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen, tehát tízünknek
tizenkét szavazata van.

Mielőtt elkezdenénk a mai bizottsági ülést, engedjék meg, képviselőtársaim, hogy
bemutassam önöknek dr. Imre Bernadett úrhölgyet, aki a jövőben a bizottság munkáját fogja
segíteni. A képviselő urak a bizottság napirendjével kapcsolatos bármely kérdésben a
bizottság titkárságán Imre Bernadetthez fordulhatnak.

A bizottsági ülést megelőzően Demeter Ervin alelnök úr házszabályszerűen
beterjesztett egy napirendi módosítást – kiegészítést, de módosításnak vesszük. Ez a
módosítás arról szól, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság mai ülésének harmadik napirendi
pontján A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi
és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság tagjainak megválasztása szerepel, ezt
egészítsük ki, illetve úgy módosítsuk a mondatot, hogy emellett Az elmúlt nyolc év alatt a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák feltárására
létrejött Ellenőrzési albizottság tagjainak megválasztása. Itt, úgy gondolom, nyilvánvalóan
tagcserére kerül majd sor.

Elsőként erről a módosító javaslatról szavaznánk. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Aki ezzel nem ért egyet? (Nincs
jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Bocsánat, 3 tartózkodás, de nem
módosítok, csak 2 tartózkodás, mert Molnár képviselő úr helyett most nem szavaztam, bár
helyettesítem, utólag nem módosítom a szavazást, mert ez csak más pártok esetében
lehetséges.

A napirend elfogadása

A most megszavazott kiegészítéssel négy napirendi pontunk van. Kérdezem
képviselőtársaimat, elfogadják-e a mai ülés napirendjét. Aki ezt elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – 10 igen szavazat.) Ki nem fogadja el? (Nincs jelzés.)
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Tíz igen és két tartózkodó szavazattal
megkezdjük a mai ülés napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám), az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (T/1498/1. szám, a Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetési javaslatáról (T/1498/2. szám)

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Haág Tibor
főosztályvezető urat, az Állami Számvevőszék részéről Morvay András osztályvezető
főtanácsos és Villányi Antal számvevő tanácsos urakat. A Költségvetési Tanács jelezte, hogy
a sűrű programjuk és a kis létszámuk miatt most nem tudják képviseltetni magukat. A
Belügyminisztérium részéről köszöntöm dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes
államtitkár urat, a Külügyminisztérium részéről Baranyi Tibor IH igazgatót, Kiss Róbert IH
főosztályvezetőt, dr. Harmati Zsolt főosztályvezetőt és Urbán Attila munkatársat. A
Honvédelmi Minisztérium részéről köszöntöm Márki Gábor védelemgazdasági helyettes
államtitkár urat, Sulyok János dandártábornok urat, Király Elemér mérnök ezredes urat, a
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KFH szakértőjét, Sikesdi László ezredes urat, a KBH szakértőjét, illetve Szajlai Mónika is
jelezte, hogy jelen van. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről nincsen senki.
Ha valakit esetleg kihagytam volna a listából, tegye meg, hogy feliratkozik.

Képviselőtársaimnak azt a módszert javasolnám, miután a törvényjavaslatot mindenki
átolvashatta, hogy teret engednénk a régóta itt ülőknek, tőlük elnézést szeretnénk kérni az
elhúzódó parlamenti ülés miatt, de ez egy ilyen műfaj. Először az előterjesztő megtenné a
kiegészítéseit, amennyiben van kiegészítés a törvényjavaslathoz, az Állami Számvevőszék
elmondaná a véleményét – ahogyan jeleztem, a Költségvetési Tanács a kis létszámra való
hivatkozással nem tudott eljönni a bizottsági ülésre –, majd a képviselőknek lehetőséget
biztosítanánk a kérdésekre, amennyiben kifogytak a kérdésekből, akkor a véleményezésre, és
ezzel zárnánk ezt a napirendi pontot. Elfogadható-e ez a menetrend? (Egyetértő jelzések.)
Nem látok ellenkezést, így az előterjesztőnek megadom a szót.

Egy kérésem lenne: mivel a gyorsíró nyilván nem tudta ilyen gyorsan megjegyezni a
neveket, a nevét legyen szíves a jegyzőkönyv számára bemondani.

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Haág Tibor

vagyok.
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! A kormány gazdaságpolitikájának

középpontjában a gazdasági növekedés beindítása, a foglalkoztatás növelése, a költségvetés
stabilitásának megtartása állt. A növekedési potenciál növelését szolgálja, hogy a kkv-szektor
beruházásait támogató új állami intézkedések jelennek meg, példaképp mondhatnám a
Széchenyi-kártya kiterjesztését, a társasági adókulcs csökkentését, valamint az igénybe vehető

EU-források kkv-szektorba történő átcsoportosítását.
A magyar gazdaság növekedésének fő gátja az alacsony foglalkoztatás. Kiemelt cél a

tíz éven belül 1 millió munkahely létrehozása. Ezt a célt a vállalkozási szektorban kell
megvalósítani, tekintettel arra, hogy az államigazgatásban a hatékonyságnövelés
szükségessége, a költségvetési fegyelem betartása nem indukálhat foglalkoztatásbővülést. A
2011. évi törvényjavaslat 3 százalékos GDP-növekedéssel számol, szemben a 2010. évi
0,8 százalékkal, a háztartások fogyasztásában 2,6 százalékos növekedéssel számol,
7 százalékos növekedéssel a nemzetgazdasági beruházások területén, amely esetben ezt a
mértéket a nagy autóipari cégek fejlesztése is várhatóan növelni fogja, s az infláció ütemét
3,5 százalékos mértékben prognosztizálja, amelyhez a hatósági árak alakítása is hozzájárulhat.

A kormányprogram fiskálispolitikai célja a kormányzati szektor méretének és
hiányának egyidejű, folyamatos csökkentése. Az elmúlt időszak intézkedéseivel, a már
megtörtént és a jelenlegi jogszabályi módosításokkal lefékeződött az állami kiadások
felgyorsult növekedése, és korlátozott az állami intézmények pazarló gazdálkodása. Mindezek
hatására 2011-re az államháztartás hiánya eredményszemléletben a GDP 3 százaléka alatt
marad. A mérséklődő deficit lehetővé teszi az adósságráta csökkentését, a külső egyenleg
javulását. Az adó- és járulékrendszer változásai, ami az elmúlt 20 évben példa nélküli,
ösztönzik a foglalkoztatottság növekedését. Az újraelosztás szűkítése a magánszektor
mozgásterét bővíti, a gazdasági versenyképességet növeli. Egyértelmű cél, hogy az
államadósság GDP-hez mért aránya s az infláció mértéke csökkenjen, és ezzel az
egyensúlyjavítással az euró bevezetésének körülményei, követelményei teljesüljenek.

A 2011. évi költségvetési politika kiemelt feladata, hogy az állam a közérdek
szolgálatába álljon, és megteremtse annak a feltételeit minden eszközével, hogy a
munkahelyteremtés bővüljön, a bürokrácia csökkenjen. Jelentős átrendezés történik 2011-ben,
ugyanis a háztartások az adórendszer reformján keresztül jelentős többletforráshoz jutnak, a
vállalkozások pénzügyi mozgástere nő, az állami szféra hatékonyságának növelése érdekében
a kormányzat és a háttérintézmények karcsúsítására, a kiadások visszafogására kerül sor, ami
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a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 1. számú mellékletéből is tükröződik. Azonban
vannak olyan területek, amelyeket a 2011. évi költségvetés kiemelten priorizál, ezeknek a
területeknek, ezeknek a feladatoknak a tervezésénél teljes mértékben elszakadtunk a korábbi
szemléleten nyugvó tervezéstől.

A legjelentősebb területek a következők, amelyek kiemelten lettek kezelve. Az egyik a
közfoglalkoztatás, a nemzeti közfoglalkoztatási program beindítása, az új Széchenyi-terv
beindítása 2011-től, amelynek az egyetlen nagy célja a foglalkoztatás dinamikus növelése; a
Széchenyi-kártya program kiterjesztése, 2010. második félévétől már négy hitelcélra
használható: Széchenyi-kártya folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházási és önálló hitel.

Az állami kiadások és a bürokrácia csökkentése érdekében az államigazgatási
intézményeknél 5 százalékos, a háttérintézményeknél 10 százalékos létszámcsökkentéssel
számolunk, a nominális bérek visszafogásával, a dologi kiadások csökkentésével. A
létszámcsökkentések forrása a tárcák előirányzataiban szerepel. Ezeket a
létszámcsökkentéseket majd úgy kell végrehajtani, hogy a felmerülő többletköltség az
ütemezés miatt keletkező megtakarításokból finanszírozhatóvá váljanak.

Vannak olyan területek, ahol a létszámcsökkentést megelőzően egy célirányos
feladatközpontú felülvizsgálatra került sor, és bizonyos területeken létszámnövelés vált
szükségessé, ez került realizálásra. Két példát tudok mondani: a rendőrséget és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal létrehozását.

További kiemelt cél a közfeladatok kiszervezésének megállítása, a határon túli
magyarok számára kedvezményes honosítási lehetőség megadása, a támogatásuk növelése, a
közoktatás modernizációja, a tanyafejlesztési program megindítása, az állami
szervezetrendszer átalakítása – az új minisztériumi struktúrát már mindenki ismeri –, jelenleg
folyik a megyei közigazgatási hivatalok bázisán az egykapus ügyintézést lehetővé tevő
területi kormányhivatalok létrehozása, a nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságossá tétele.
Ezzel kapcsolatban ismert, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések 14 hónapra
felfüggesztésre kerülnek, és a majdani nyugellátás fedezetére fizetett összeg a
Nyugdíjbiztosítási Alapot fogja megilletni. Újra szabad választási jogot biztosítottunk az
embereknek, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe beléphessenek.

Elképzelések szerint 2011. végére a közel 3 milliós tagság akár 90 százaléka, de
legalább 56 százaléka átlépésére számítunk, és ennek a költségvetési forrását, amelyik a
költségvetésben kialakított államháztartási kiegyensúlyozó alapba fog kerülni, 1000 milliárd
és 2000 milliárd forint közötti eszközértékben van prognosztizálva. Ennek egy része a
Nyugdíjbiztosítási Alapba kerül, amely megteremti az államadósság csökkentésének az
alapjait is, kisebb része pedig a központi költségvetésbe.

Utoljára hagytam, bár az egyik legfontosabb, kiemelt cél, a közrend és a közbiztonság
növelése. Ennek keretében a kormányprogramban nemzeti ügynek van tekintve az új
rendőrség létrehozása, és ennek a feltételrendszernek a forrását is igyekszik biztosítani a
2011. éves költségvetés. Ez 34 milliárd forintot jelent a 2010. évi előirányzathoz képest. Itt
meg kell említeni a Nemzetvédelmi Szolgálat létrehozását, a Terrorelhárítási Központ idei
létrehozását és a jövő évi megerősítését, a rendőrség 4130 fős létszámfejlesztését, amely két
évre van ütemezve, és szeretném megemlíteni azt, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak
1,5 milliárd forint többlet lett biztosítva adatvédelemre, rendszerfejlesztési feladatok
elvégzésére, ezenkívül a Belügyminisztériumban megtervezésre került egy fejezeti kezelésű

célelőirányzat 2,3 milliárd forintos többlettel, amelyik a gépkocsicserét, a hírközlési
környezetben az új technikák eléréséhez szükséges eszközbeszerzéseket képes finanszírozni.

Az Információs Hivatal 2,3 milliárd forintos többlettámogatásban részesült, ebből
500 millió forint a betöltetlen státuszok feltöltését szolgálja, 1,8 milliárd forint pedig a
speciális működési kiadásokhoz biztosít fedezetet. Kis, de fontos szervezet a Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, ahol jelentősebb elmozdulás a költségvetés
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finanszírozásában az előző évhez képest ugyan nem történt, de az említett létszámleépítés alól
mentességet kapott ez az intézmény.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal esetében úgy néz ki a költségvetési keretszám, mintha
csökkenés lenne, de ebben az esetben és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében is történt
egy olyan technikai átcsoportosítás, amely szerint már nem a központi költségvetés
finanszírozza a hivatásos állományú tagok kedvezményes nyugdíjellátását, hanem a
Nyugdíjbiztosítási Alap, és tulajdonképpen ez a fedezet került átcsoportosításra. A Katonai
Felderítő Hivatalt és a Katonai Biztonsági Hivatalt szeretném még megemlíteni. Mindkét
intézmény esetében, ha minimális mértékű is, de növekedés tapasztalható a 2011. és a 2010.
évi költségvetési keretszámok között.

Mindezek függvényében szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy támogassa az
előterjesztést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék munkatársát kérem.

Morvay András osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék) tájékoztatója
MORVAY ANDRÁS osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm a

szót.
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék idén is törvényi

kötelezettségének eleget téve véleményezte a 2011. évi költségvetés tervezetét. Szeretném
emlékeztetni önöket arra, hogy az Állami Számvevőszék elnöke a hétfői nap folyamán
minden országgyűlési képviselőnek személyre szóló levélben foglalta össze az Állami
Számvevőszék legfőbb megállapításainak lényegét. Erre azért volt szükség, hiszen tudjuk azt,
milyen terjedelmes dokumentumokról van szó, magának a költségvetési dokumentumnak az
áttekintése is eléggé nagy feladat elé állítja a képviselőket, nem beszélve a szintén terjedelmes
állami számvevőszéki véleményről. Reméljük, hogy ezzel a külön levéllel sikerül az önök
figyelmét ráirányítani az általunk legfontosabbnak tartott pontokra.

Röviden szeretném összefoglalni az Állami Számvevőszék véleményének a lényegét.
Először is szeretném elmondani, hogy az idén még a korábbiaknál is sokkal rövidebb idő állt
rendelkezésünkre a munka elvégzésére. Sok tekintetben pozitív fejlődést láttunk a
törvényjavaslat tervezetének előkészítése során, és láttunk olyan területeket is, ahol további
javulásra van szükség.

Mik voltak ezek a pozitívumok? Magának a tervezési munkát megalapozó
tájékoztatónak, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium közzétett, volt egy jövőbe mutató
pozitív változása a korábbi évek hasonló tervezési körirataihoz képest. Itt a bázisalapú
tervezéstől való eltérést a feladatok áttekintése és a szükséges feladatok meghatározásának
áttekintése irányába való elmozdulásban tudtuk megállapítani. Javult magának a költségvetési
törvényjavaslatnak a normaszövege is, az indokolás, az egyszerűsítés és az áttekintés
irányában változott. A sokoldalas, megismételt információtartalmú táblázatok kikerültek az
előterjesztésből, ami javította a kezelhetőségét.

Munkánk során pozitívnak találtuk azt is, hogy csökkent azoknak a bevételi
előirányzatoknak a mértéke, amelyekről nem tudtunk véleményt mondani. Ez ebben az évben
33,5 százalékra csökkent, a tavalyi évben ez még 96 százalékos volt. Az európai uniós
támogatások kapcsán pozitív volt, hogy azt tapasztaltuk, hogy az előirányzatok
megtervezésekor a szerződések, illetve kötelezettségek alapján kerültek az előirányzatok
kialakításra. Segítette az átláthatóságot az is, hogy a PPP-programokkal kapcsolatos kiadások
túlnyomó része egy tárca költségvetésében került megtervezésre.

Javítanivalónak tartjuk viszont azt az évek óta visszatérő kockázatot, ami abban
jelentkezik, hogy a törvényjavaslat benyújtásának időpontjában az előirányzatokat
megalapozó egyes jogszabályok még nem hatályosak, tehát maguk a tervező szervezetek és a
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költségvetést véleményező Állami Számvevőszék sincs abban a helyzetben, hogy egyrészt az
előirányzatok részletes kidolgozása, illetve az azokról való véleményalkotás már a
körülmények ismeretében történhet meg. Idén is hiányoltuk a törvényjavaslatból az
áttekinthetőséget és a döntések megalapozását segítő, összegző kimutatást, valamint a
következő három év várható előirányzatait is és a 2010. évi várható teljesítési adatok
megjelenítését.

Néhány főbb megállapításunkra szeretném a figyelmüket felhívni. Elsősorban az volt a
véleményünk, hogy indokoltnak tartjuk az éves központi költségvetés szerkezetét, tartalmát és
annak kialakításában részt vevő szervezetek feladatait, ide értve az ÁSZ számára történő
adatszolgáltatást is törvényi szinten egy átfogó jellegű közpénzügyi törvény keretei között
szabályozni. Már évek óta visszatérően szembesülünk ezzel a szükségességgel, de idén is
indokoltnak tartottuk erre felhívni a figyelmet.

Az adóbevételek 45,7 százalékát, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
85,9 százalékát teljesíthetőnek, a közvetlen kiadások közel 100 százalékát, az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások 52,7 százalékát megalapozottnak értékeltük.

Magas kockázatúnak minősítettük a társasági adót, a hitelintézeti járadékot és az
állami vagyonnal kapcsolatos bevételekből az értékesítési bevételeket. Közepes kockázatúnak
értékeltük a jövedékiadó-bevételt, a társasági adó és az áfa esetében kockázati tényező lehet a
GDP tervezett növekedésénél alacsonyabb teljesülés is. A költségvetési törvényjavaslatban
megjelenő hiányhoz, amelyben a központi alrendszer hiánya 16,9 milliárd forinttal magasabb
az ellenőrzés során megismertnél, és a helyszíni vizsgálatunk egy héttel korábban fejeződött
be, mint ahogyan a törvényjavaslat végleges szövege benyújtásra került, viszont az eltéréshez
kapcsolódó finanszírozási terv nem volt ismert számunkra.

Az uniós források számára rendelkezésre álló keretösszeg megítélésünk szerint
biztosítja a feladatok ellátását, mivel a szabályozás lehetőséget ad a költségvetési törvényben
tervezett összegek túllépésére. Ezek az úgynevezett felülről nyitott előirányzatok.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál a tervező szervek mozgásterét szűkítették, ezek
közül két területen, a központi beruházásoknál és a folyamatban lévő peres eljárásokkal
kapcsolatos kiadásoknál tapasztaltunk esetleges forráshiányt.

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében a Munkaerő-piaci Alap költségvetése
szerkezetében átalakul. Az alap az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékból származó
bevételét teljesíthetőnek minősítettük, ugyanakkor kockázatot látunk az álláskeresési
támogatások csökkenő összegében.

A Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett kiadási és bevételi főösszegének teljesülési
kockázata sok tényezőtől függ, így a járulékbevétel változásától, a bruttó keresettömegtől,
valamint a foglalkoztatott létszám és a bér alakulásától, a nyugdíjkiadások változása pedig a
GDP, a nettó átlagkereset, a fogyasztói árindex alakulásának a függvénye. Ezek mind olyan
tényezők, amelyek a jövőben fognak majd kialakulni, úgyhogy végleges vélemény csak ezek
ismeretében mondható. Ezen a kockázaton felül jelentkezik a magán-nyugdíjpénztári tagok
állami rendszerbe történő visszalépésének üteme.

Az Egészségbiztosítási Alap hiánya 2010-ben meghaladja a tervezettet. A helyi
önkormányzati költségvetési támogatások csökkennek, de ezek mögött feladatmegszűnés is
van. Ha a bázist a megszűnő feladatokkal korrigáljuk, akkor a változás 4,5 százalékos
növekedés. A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörében alapvető változás nincs, ezért az
önkormányzati forrásszabályozás rendszerében is csupán apróbb elmozdulásokat, az
áttekinthetőséget kissé javító egyszerűsítéseket terveznek.

Ennyiben szerettem volna összefoglalni az Állami Számvevőszék véleményének a
megállapításait, és kérem a tisztelt bizottságot, tárgyalja meg az Állami Számvevőszék
véleményét. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget első
körben a kérdésekre, és abba nyilván már az érintett tárcák is be tudnak kapcsolódni, hiszen
most egy általános képet kaptunk a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjétől, valamint
az ÁSZ képviselőjétől.

Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése. (Jelzésre:) Demeter Erviné alelnök
úré a szó.

Kérdések
DEMETER ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszékhez lenne

egy talán már általános, évenként visszatérő kérdésem. Kérem, lehetőség szerint igennel vagy
nemmel válaszoljanak arra, hogy a költségvetési tervezetben biztosított források elegendőek-e
a Nemzetbiztonsági Szolgálatok törvényes feladatainak az ellátására.

A másik kérdésem a Belügyminisztérium képviselőjéhez van. A Nemzetbiztonsági
Hivataltól, ami jelenleg Alkotmányvédelmi Hivatal néven működik, feladat is
átcsoportosításra került a Terrorelhárítási Központból. Ez hogyan érinti a költségvetést? Én
azt feltételezem, hogy az itt tapasztalható kevesebb költségvetésnek az a fő oka, hogy a
feladatokkal együtt a források is mozdulna. Az érdekelne, ez hogyan változtatta meg
költségvetési szempontból az Alkotmányvédelmi Hivatal tennivalóit?

Szintén a Belügyminisztérium képviselőjéhez van egy kérdésem, és igyekszem a
kérdést a nyílt ülés keretei között tartani, bár lehetnek zárt vonatkozásai, de mindent
elkövetek, hogy ezt elkerüljük. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál folyamatos műszaki
fejlesztések vannak, ami talán 1999-ben kezdődött, és a rendszer úgy működik, hogy a
műszaki fejlesztéseknél van egy jelentős rész, ami évenként a technikai szinten tartást
biztosítja. Annak idején kormányhatározatok rendelkeztek erről a dologról. Most ez hogyan
van? Rendelkezik-e kormányhatározat? Ezeknek a megfelelő technikai fejlesztéseknek a
forrása biztosított-e a költségvetésben?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Először az Állami Számvevőszék, utána a Belügyminisztérium képviselőjét
kérem válaszadásra.

Válaszadás
MORVAY ANDRÁS osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm a

szót, elnök asszony. Demeter úr első kérdésére az egyszavas válaszom: igen. Ha bővebb
választ kíván, akkor annyi megjegyzésem lenne, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
jelenlegi képviselőjétől elhangzott tájékoztatást teljesen korrektnek, megfelelőnek tartjuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A Belügyminisztérium képviselőjét kérem.

DR. TÓTH LÁSZLÓ gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Az alelnök úr kérdésére természetesen az a válaszom, hogy együtt
mozgott a létszám, illetve a költségvetés, amikor kialakítottuk a Terrorelhárítási Központot a
kormánydöntésnek megfelelően. Itt problémát jelentett a jogutódlási törvény, hiszen a
Belügyminisztérium 2006-tól nem létezett, négy minisztérium az utódlásával jött létre, ezért
az egyes szervezetek között további átalányrendeződéseket is végre kell hajtani.

A kormány döntését természetesen nem vitatnám, erre a kérdésre az a válaszom, hogy
átmozgattuk az állományt, és szintén az előirányzatokkal együtt mozgott az állomány. Ha
nem csal az emlékezetem, akkor mintegy 250 fő lesz a Rendvédelmi Szervek Védelmi
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Központjából, 50 fő a régi Nemzetbiztonsági Hivatalból és 18 fő pedig a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatból.

A fejlesztésekkel kapcsolatban volt egy kormányhatározat, amellyel a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fejlesztése visszakerült, és egyértelműen látszik a jövő évi
költségvetésből, ugyanis van még egy sorunk, ami nem is a szakszolgálat költségvetésébe
került, hanem egyenesen a fejezeti kezelésű előirányzatba, ami szintén a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat érdekében kerül majd felhasználásra. Tehát biztosítva látjuk a
Nemzetbiztonsági Szolgálatok finanszírozását, annak ellenére, hogy a rendőrségnél
12 százalékos előirányzat-emelést értünk el, illetve a büntetés-végrehajtást is próbáltuk
rendezni, ott nagyobb problémák lehetnek. Tehát a szakszolgálatok mindenféleképpen el
fogják látni a feladataikat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Mile képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony.
Rövid lesz a kérdésem, legalább is igyekszem röviden megfogalmazni. Visszatérnék

erre az ominózus Terrorelhárítási Központra.
Azt szeretném megkérdezni: hogyan viszonyul a többi szolgálat költségvetési

pozícióihoz ennek a területnek az ellátottsága? Azért sejthető a kérdésből, hogy elég jól
kistafírozott, költségvetési szempontból elég jól ellátott területről beszélünk. Az önök
megítélése szerint ez mennyiben indokolt? Ha viszonyítjuk a többi szolgálat pozícióihoz,
akkor mi mondható el erről a relációról?

Köszönöm.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): A Terrorelhárítási Központ egy kormányhatározattal jött létre. Úgy
gondolom, ezt nem tisztem minősíteni. A kormányhatározatnak van egy hatásvizsgálati lapja,
amelyben szerepelnek azok a költségek, amelyek a központ működéséhez feltétlenül
szükségesek. Természetesen itt már vannak speciális technikai eszközök, autók, egyéb
rendészettechnikai eszközök.

Nem tudom, a kettőt miért kellene nekem most összehasonlítanom akár a rendőrség
vagy akár az RSZVSZ vonatkozásában. Van egy kormányhatározat, amit, azt gondolom,
különösebben nem vitat senki, a kormányhatározatnak pedig van egy hatásvizsgálati lapja, a
hatásvizsgálati lapban vannak költségek, vannak létszámok.

Köszönöm.

További kérdésfeltevések
ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tisztelt Képviselőtársaim! Én egy kicsit szőrszálhasogatóbb lennék, ha megengedik,

és végigmennék szépen, hiszen nemcsak a Belügyminisztérium alá tartozó szervezetekről van
szó, hanem nyilván valamennyi olyan szervezetről szó van, amelyik valamilyen módon
titkosszolgálati eszközöket alkalmaz, illetve köze van a nemzet biztonságához.

Még gratulálni is szeretnék ehhez a performance-hoz, mert itt minden nagyon szép,
minden nagyon jó. Úgy látszik, nem ugyanazt a költségvetést olvastuk. Azt gondolom,
valószínűleg inkább baki volt benne, mint szándékos tévedés.

Az első kérdésem arra vonatkozik, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője
megemlítette a magánnyugdíj, kontra állami nyugdíj problémáját. A honvédelmi tárcához
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fordulnék: mi lesz a sorsa a „Honvéd” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárnak, az ott dolgozó
katonáknak, az ott lévő vagyonnak, akkor, ha a kormány ilyen törvénytelen államosítással
rákényszerít katonákat, illetve a nyugdíjpénztárba befizetőket, hogy lépjenek át az államiba?
Mi lesz ennek az intézménynek a sorsa? Mi ennek a jogi helyzete? Szerintem ez egy nagyon
fontos kérdés, hiszen itt mégis csak a katonákról, a titkosszolgálatokról, a rendőrökről van
szó.

A következő kérdésem az afganisztáni szerepvállalásra vonatkozik. Tegnap a plenáris
ülésen is elhangzott, hogy egyesek szerint ez egy nagyon fontos szerepvállalás. Találtam egy
olyan részt, ahol az afganisztáni szerepvállalás bővítésére 7,3 milliárd forint szerepel,
miközben magára az afganisztáni szerepvállalásra 800 millió forint. Szeretném megtudni: mi
ez az afganisztáni szerepvállalás bővítése? Azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, ezt
tisztáznunk kell, hogy ez micsoda, főleg azért, mert ebben döntések is születtek.

A Gripen-programnál beterveztek összesen 32 milliárd forintot. A 32 milliárd
forintból 31 milliárd forint a bérleti díj és a Gripen bérleti díjának az áfája. Szeretném
megkérdezni: milyen árfolyammal számoltak? Ez egy lényeges dolog, az urak biztosan
tudják, miért kérdezem. Kérem, úgy válaszoljanak, hogy ne kelljen zárt ülést elrendelni.

Azt is szeretném megkérdezni, miből gondolja a honvédelmi tárca, hogy a Magyar
Honvédség repülésbiztonságát és ezáltal a nemzetbiztonságot garantálni lehet 1 milliárd
forintos repülési óra vásárlásával, amikor köztudomású, hogy már csak az idén 2 milliárd volt
a vezérkar igénye a repülési idő vásárlásra. Mellesleg, akkor már arra is adjanak választ, hogy
megvásárolta-e az idén a honvédelmi tárca 2 milliárdért a repülési időt? Illetve a cseh gépek
vásárlása hogyan történik? Ez, talán úgy tűnik, hogy nem fontos kérdés, de ha a honvédelmi
tárcától olyan közleményeket olvashat a Magyar Köztársaság, hogy a Magyar Honvédség
légiereje megfutamította a felszálló kisgépeket, akkor tudnunk kell, biztonságban vannak-e a
katonáink, amikor felszállnak, és nem mellékes, hogy akkor nem MÍG 29-essel szállnak fel
ilyen ügyekben a jövőben, hanem a Gripennel.

A következő kérdésem az objektumvédelemmel kapcsolatos, mert azt gondolom, ez a
Magyar Honvédség szempontjából egy rendkívül lényeges kérdés. A honvédelmi tárca az
idén szeptemberben, októberben, a közigazgatási államtitkára, majd azután a politikai
államtitkár, a miniszter is megerősítette, hogy a jövőben önkéntes tartalékosok fogják őrizni a
Magyar Honvédség objektumait. Azt gondolom, ez egy rendkívül fontos nemzetbiztonsági
kérdés, hogy ki, hogyan őrzi az objektumokat. A legnagyobb meglepetésemre – ezt önök is
leírták az előszóban, ahol egyébként az szerepel, hogy jövőre a GDP 0,97 százalékát fogjuk
költeni honvédelmi kiadásokra, ami önmagában is megdöbbentő, hiszen hosszú évek óta most
először sikerült 1,0 alá letornáznia magát a honvédelmi tárcában, bár itt láttam,
bebizonyították nekünk, hogy majdnem 9 százalékkal nőtt a tárca költségvetése. Ha 75 millió
forintot állít be a honvédelmi tárca és a magyar kormány objektumvédelemre,
objektumőrzésre, tudom, a mi katonáink egyébként fantasztikusak, ezt aláírom, de ezt még a
Magyar Köztársaság Honvédsége sem képes megtenni 75 millió forintból önkéntes
tartalékosokkal. Nem mellékes, hogy itt is van egy kis probléma: önkéntes tartalékos
365 napon keresztül nem őrizhet objektumot. Tehát, ha az a terv, hogy az Infrastrukturális
Ügynökség vagy éppen az EI Rt. hivatásos vagy nyugállományú katonáit akarják önkéntes
tartalékosnak beállítani, azt szeretném mondani, ez nem nagyon fog menni. Az önkéntes
tartalékos személy nem azért van, hogy 365 napon keresztül őrizzen objektumokat. Itt azért
nagyon fontos objektumokról van szó, és az ő feladatuk nem ez.

Azt is szeretném mondani, hogyha a különböző civil biztonsági cégek alkalmazottait
akarják önkéntes tartalékossá beöltöztetni, az sem fog menni, sem 75 millióból, sem
750 millióból. Innentől kezdve nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a Magyar
Honvédség objektumőrzését, miután tudom, hogy a szerződéseket január 1-jével felmondták,
illetve lejártak, hogyan fogja megoldani a honvédelmi tárca? Ki és hogyan fogja őrizni a
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Magyar Köztársaság biztonsága szempontjából rendkívül fontos létesítményeket? Ha katonák
fogják őrizni, akkor természetesen mindenféle pótlékokkal, ez akkor benne van a
költségvetésben, ha civilek fogják őrizni, akkor kik azok? Önkéntes tartalékosok? Akkor
hányan? Mert nem nagyon tudunk róla.

Szeretném azt is megkérdezni, mert nyilvánvalóan kikerült a tárca költségvetéséből a
hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz sor, hogy akkor
ezt most hogyan értelmezzük? Ez a pénz valahol virtuálisan le lesz könyvelve, és akkor majd
talán egyszer a katonák megkapják? Vagy mi van ezzel az összeggel?

Az utolsó kérdésem pedig az, hogy megvitatták-e ezt a költségvetést a Honvédelmi
Érdekegyeztető Fórum tagjaival, és ők milyen véleményt adtak?

A következő a Külügyminisztérium képviselőinek szólna. Megmondom őszintén, mi
megnéztük a költségvetést, és lehet, hogy tévedek, de az Információs Hivatalnál nem
2,3 milliárdot számoltunk. Elmagyarázná nekem, az Információs Hivatal növekedése miért
2,3 milliárd forint? Mi az a különbség? Mi a 2010. évi előirányzatot és a 2011. évi előirányzat
vettük elő, és ebből nem jön ki a 2,3 milliárd, ebben nyilván majd segítenek.

(Zaj, beszélgetés a kormánypártok tagjai között.) Képviselőtársaimtól egy kis
nyugalmat szeretnék kérni. (Dr. Kovács Zoltán: Elnök asszony, ezeknek a kérdéseknek a
jelentős része nem erre a bizottságra tartozik. Én is kérdezhetnék oktatási vagy hasonló
dolgokat…) Képviselőtársamtól egy kis nyugalmat szeretnék kérni. Felfüggesszem a bizottság
ülését, azért, mert megzavarja a bizottság ülését? (Dr. Kovács Zoltán: Én nyilván nem
zavarom, csak kérdezek.)

Elmondom a kérdéseket, ön előtt is itt van a lehetőség. Sajnos – önök számára ma még
nyilván sajnos – a kérdéseknek ma még joguk van kérdezni. Biztosan hoznak majd
kétharmaddal egy olyan törvényt, amikor a bizottsági ülésen sem lehet kérdezni. Azt
gondolom, ezek olyan kérdések, amelyek a nemzet biztonsága szempontjából nagyon fontos
kérdések, hogy a repülőink, amelyek alacsony magasságban is gyakorlatozhatnak, tényleg
olyan pilótákkal lesznek ellátva, akiknek valóban meglesz a repülési idejük, ez egy nagyon
fontos kérdés, a Magyar Honvédség objektumait ki fogja őrizni, ez egy rendkívül fontos
kérdés. Talán ne kelljen elmagyaráznom, hogy itt ez a Nemzetbiztonsági bizottság, ahol ilyen
kérdéseket fel lehet tenni. Ha pedig az Információs Hivatalt nem ideérzőnek érzik a
kormánypárti képviselők, akkor ez ügyben pedig nyilván a kormánnyal kell vitatkozni. Én
végig fogom kérdezni ezeket a kérdéseket. Az Alkotmányvédelmi Hivatal… (Dr. Kovács
Zoltán: Az ülés vezetését át kell adni Demeter Ervinnek!) Most még felszólalás közben
vagyok, képviselő úr, befejezem a mondandómat. (Dr. Kovács Zoltán: Át kell adnia az ülés
vezetését Demeter Ervinnek!) Mondom, majd ha befejeztem, amit mondanék. (Dr. Kovács
Zoltán: Ezt a Házszabály írja elő!) Akkor majd átadom az alelnök úrnak, de képviselő úr, én
végig fogom kérdezni ezeket a kérdéseket, és a kormány velem szemben ülő képviselői
kötelesek lesznek ezekre a kérdésekre válaszolni.

Szeretném megkérdezni: az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében, ahol azt mondta
a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője, hogy csak látszatra csökkent ez az összeg, de a
mi meglátásunk szerint ez nem látszatra csökken, ez valóságosan csökken, miközben a
Terrorelhárítási Központ, amelyre a Belügyminisztérium képviselője azt mondta, hogy egy
kormányrendelet hozta létre a bezárt feladatokat, nem láttam azt, hogy az Alkotmányvédelmi
Hivatal feladatai közül kivették volna a terrorizmus elleni küzdelmet. Lehet, hogy tévedek, de
a jelenleg hatályos törvény szerint a terrorizmus elleni küzdelem az Alkotmányvédelmi
Hivatal feladata, tehát tervezni kell az Alkotmányvédelmi Hivatalnak is ezt a feladatot. Én,
egyetértve Mile képviselő úrral, aránytalanul soknak tartom a Terrorelhárítási Központnak
adott 13 milliárd forintot, különösen annak függvényében, hogy 3,8 milliárd forintot kívánnak
költeni például búvárfelszerelésre, mesterlövész felszerelésre, ereszkedő felszerelésre,
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mindezt arra való hivatkozással, hogy a jövő év első félévében megnőnek a Terrorelhárítási
Központ feladatai az európai uniós elnökség miatt.

(Dr. Kovács Zoltán, Rácz Róbert és dr. Tóth József elhagyják az üléstermet.) Ha én
tévedek, de akkor majd a Belügyminisztérium munkatársa kijavít, a Terrorelhárítási Központ
jelenleg a miniszterelnök és a köztársasági elnök tekintetében végez személyvédelmet. Jól
gondolom? Vagy rosszul tudom? (Dr. Tóth László: A miniszter irányítása alatt.) Az a kérdés
tehát, hogy a köztársasági elnök és a miniszterelnök személyi védelmét látja el. Akkor azt
szeretném megkérdezni, mivel ők az év elég sok napján Magyarországon tartózkodnak, és a
Terrorelhárítási Központ emberei nyilvánvalóan védik őket itt, Magyarországon, és a
következő első félévben, amikor Magyarország lesz az Európai Unió soros elnöke, akkor a
miniszterelnök úr és a köztársasági elnök úr az idejük legnagyobb részét nyilván
Magyarországon fogja tölteni, mert egy elnökség már csak úgy néz ki, hogy abba az országba
utaznak az állam- és kormányfők és a miniszterek, ahol az elnök van. Tehát milyen
megnövekedett feladata lesz a Terrorelhárítási Központnak a személyi védelmet illetően? Én
úgy tudom, az még nincs kormányrendeletben rögzítve, hogy a Terrorelhárítási Központ
külföldieket is és másokat is védene. Tehát nem érzékelem azt, hogy ezért Búvár Kundot
kellene játszania a Terrorelhárítási Központnak, és mesterlövész felszereléseket kellene
vásárolnia.

Még egy hevenyészett számolás a személyi juttatásokat illetően: a rendőrség személyi
juttatását illetően az RSZVSZ-é és a TEK-é, és a hevenyészett számítást nyilván még lehet
korrigálni, de az jött ki, hogy a jövő évben egy átlagrendőrre átlagosan 340 ezer forintot
költünk, az RSZVSZ-re 750 ezer forintot, a TEK-re pedig 540 ezer forintot egy személyre.
Meg tudják nekem magyarázni, hogy arra az RSZVSZ-esre, aki egyébként egy átlagrendőrt
fog évente háromszor tizenöt napon keresztül megbízhatósági vizsgálattal vizsgálni, miért költ
majd kétszer annyit a belügyi tárca, mint mondjuk arra a karcagi, tiszafüredi vagy éppen
nyírségi rendőrre, aki kint van az utcán? Ebbe a 340 ezerben nyilván a rendőrtábornokok
fizetése is benne van.

Az, hogy a TEK esetében biztos vagyok benne, hogy az ő személyi juttatásaikba
beszámítják a mostani rendészeti tárgyú törvények módosításával azt a pótlékemelést is, ami
150-450 százalékos pótlékot ad a TEK-eseknek bizonyos feladatokra, nyilván ez is benne
lesz. Én tehát szeretném, ha ezt tisztázná számomra a belügyi tárca, hogy miért van ez a
hatalmas megkülönböztetés egyébként azoknál a szervezeteknél. Az egy más vita közöttünk,
illetve nem vita, hanem ténymegállapítás, hogy szerintem a TEK jelenleg jogellenesen
működik, hiszen egy kormányrendelet hozta létre, és olyan feladatokat lát el, amelyekkel
elvett egy kétharmados törvényben biztosított jogosítványt az Alkotmányvédelmi Hivataltól,
de ezt a vitát tegnap lefolytattuk a parlamentben, arról nem is beszélve, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője is azt mondta, hogy a Terrorelhárítási Központot
tovább kell intézményileg is, infrastrukturálisan is fejleszteni.

Éppen ez a bizottság volt az, amelyik majd 10 milliárd forintot szavazott meg
egyébként egy olyan objektumátalakításra – a honvédelmi tárca képviselői ebben nyilván
majd megerősítenek –, hogy a Magyar Honvédség Zách utcai objektuma elég jól felszerelt
objektum volt, ez a volt Maléter Pál Laktanya, ahol, úgy tudom, most is együtt van a HM egy
bizonyos része. Nem tudom, azért az objektumért fizettek-e már a honvédelmi tárcának, és ha
igen, mikor fogják kifizetni annak az objektumnak az árát a honvédelmi tárcának, hiszen az
mégis csak a Magyar Honvédségé?

Végül csak azt szeretném megkérdezni – bocsánat, csak belenéztem a papírjaimba,
szintén a honvédelmi tárcától szeretnék kérdezni –, hogy látható módon a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatok dologi kiadásai az előző évhez képest alig emelkednek,
miközben lesz egy megemelt afganisztáni szerepvállalás. Hogyan kívánják biztosítani, hogy a
jövőben a KBH és a KFH megfelelő információval tudja ellátni a Magyar Honvédséget és a
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honvédelmi tárca vezetőjét? Ha még azt megmondanák nekem, mi indokolja azt, hogy a
Honvédelmi Minisztérium igazgatásának szánt összeget megemelték, miközben az ÖHP-t
csökkentették, mert a csapatokra szánt pénzösszegek miért kerültek csökkentésre?

Első körben ennyi kérdésem lenne. Önöké a szó. (Demeter Ervin: Ügyrendi!
Parancsoljon, alelnök úr, ügyrendi.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Alapvetően csak a meghívott
vendégeink életének egyszerűsítése vagy világossá tétele érdekében az az ügyrendi
javaslatom, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság, mint szakbizottság, a költségvetés általános
vitára való alkalmasságának tárgyalásakor az általános makrogazdasági kérdéseken
túlmenően a Nemzetbiztonsági Szolgálatok költségvetésével foglalkozzon. Minden képviselő
nyilván olyan kérdést tesz fel, amilyent akar, vagy ami őt érdekli, de talán a válaszadás
szempontjából fontosnak tartom, hogy ezt rögzítsük, és amennyiben szükséges, akkor erről
szavazzunk.

Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy nemcsak a Nemzetbiztonsági Szolgálatok
költségvetéséről beszélünk, hanem minden olyan kérdésről, ami nemzetbiztonságot érinthet,
akkor nagyon sok kérdés még kimaradt. Tehát ha ebben a teljeskörűségre törekszünk, először
is ez egy szubjektív dolog, másodszor pedig parttalanná válik a vita.

Az a javaslatom, hogy a megszokott rend szerint a Nemzetbiztonsági Szolgálatok
költségvetéséről tárgyaljunk, és azt kérem a meghívottaktól is, hogy ezekre a kérdésekre
válaszoljanak. Természetesen az elnök asszonynak mindenféle kérdés feltevésére joga van,
nekem is ezer olyan kérdésem van a költségvetéshez, ami nem ide tartozik, de azt tudom
javasolni, hogy a honvédelemhez kapcsolódó kérdéseket a Honvédelmi és rendészeti bizottság
ülésén tárgyaljuk meg, mondjuk a Terrorelhárítási Központhoz tartozó kérdéseket is a
Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén vizsgáljuk meg. Nekem a borászati igazgatáshoz
kapcsolódóan is nagyon fontos kérdéseim vannak a költségvetéshez, de hogyha nem
válaszolnak most rá, akkor a Mezőgazdasági bizottságba fogok elmenni.

Tehát összefoglalva: az a javaslatom, hogy maradjon a bizottság a feladatánál. Kérem,
erről szavazzunk, elnök asszony, és a vita során a Nemzetbiztonsági Szolgálatok
költségvetéséről beszéljünk. Köszönöm.

ELNÖK: Ha jól értem, akkor az az ügyrendi javaslata – az alelnök úr majd segít
nekem ebben –, hogy a képviselők csak arról kérdezhetnek, amiben benne van, és a
jelenlévőknek csak arra válaszolnak, ami az Információs Hivatalra, a szakszolgálatra, az
Alkotmányvédelmi Hivatalra, a KBH-ra és a KFH-ra vonatkozik. Jól értem?

DEMETER ERVIN (Fidesz): Nem érti jól, elnök asszony. Tehát a képviselők
mindenről kérdezhetnek. Kérdezhetnek a borigazgatásról is a mai ülésen, bármiről
kérdezhetnek, csak a bizottság azzal foglalkozzon, ami a feladata. Tehát azt kérem, és ha úgy
tetszik azt várom el a jelenlévőktől, hogy a bizottság feladatához tartozó kérdésekről adjanak
tájékoztatást, és az időnket azzal töltsük.

Természetesen mindenkinek lehet más kérdése, de akkor azt oldja meg a képviselő,
felnőtt, különböző jogosítványai vannak, írásbeli kérdés, szóbeli kérdés, felvilágosítás kérése
a képviselői munkájához, tehát a képviselőnek széles joga van. Itt is most mindenki bátran
tegye fel minden kérdését a meghívottakhoz, de a mindannyiunk idejével való takarékoskodás
és a bizottság komolysága érdekében kérem.

Köszönöm.

ELNÖK: Nyilván korlátozott szellemi képességeim vannak, de nem nagyon értem az
alelnök úrnak az ilyen irányú ügyrendi kérdését, mert azt gondolom, ma még ugyan csak
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„félszabad” ez az ország, de azért ebben a bizottságban még mindig fel lehet tenni olyan
kérdéseket, amelyeket a képviselők fel akarnak tenni. A velünk szemben ülők, akik egyáltalán
nem mosolyogtak az ön felvetésén, ezt szeretném elmondani, arra válaszolnak, amire akarnak
vagy tudnak. Éppen ezért azt feltenni ügyrendi javaslatként, hogy itt a velünk szemben ülők
csak arra válaszoljanak, ami ön szerint szorosan a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe
vagy illetékességébe tartozik, ez számomra értelmezhetetlen ügyrendi javaslat.

Kérem, alelnök úr, fogalmazza meg pontosan.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Kérem, vegye figyelembe, hogy nem egy
magánbeszélgetésen vagyunk, az itt megjelent személyek a bizottságnak tartoznak válasszal.
Ami nem tartozik a bizottság hatáskörébe, azzal ne foglalkozzunk, ez a kérésem.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Mile képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Nem igazán értem a vitát, tudniillik, ha jól érzékeltem, a
legelején a meghívott vendégeink azokra a területekre tértek ki, amelyekre a kérdések is
vonatkoztak, tehát itt akár a magánnyugdíjpénztártól kezdve egy csomó dolog akkor került
először szóba, amikor meghallgattuk a beszámolókat. Itt nyilván a meghívott tisztviselők is
úgy gondolták, hogy ezek tematikailag is idetartozó elemek, és ha erre kérdeztünk rá, akkor
azt gondolom, semmiféle funkcióidegen vagy életidegen dolgot nem követtünk el, hiszen ezek
a kérdések nagyjából reflexiók voltak arra, ami elhangzott az expozékban. Nem igazán értem
tehát a szándékát ennek a szűkítésnek.

Ha valóban azt gondoljuk, hogy a képviselői jogok csorbítatlanok a bizottságban, én
nem vettem észre, hogy a sportról vagy a horgászatról kérdezett volna bárki, akkor ezt a fajta
megszorítást akár a képviselőkkel, akár a meghívott vendégekkel szemben eléggé furcsának
tartom, tehát nem igazán tudom támogatni.

ELNÖK: A KDNP-frakció hozzá kíván-e szólni? Most az ügyrendi javaslatról
vitatkozunk.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Igazából, azzal együtt, hogy én magam is azt
támogatnám, ha abban a mederben maradnánk, és azokkal a területekkel foglalkoznánk, ami a
bizottság hatáskörébe tartozik, nyilván az elnök asszony kérdései, ha összességében nézzük
őket, akkor két csoportra oszthatók: amire költünk, arra miért költünk a következő évi
költségvetésben, amire meg nem költünk, arra meg miért nem költünk, mintha a történelem
egyébként most kezdődne.

Azt gondolom összességében, hogy van egy kialakult helyzet, ezek a számok
alátámasztják azt, hogy a szolgálatok költségvetése vagy elég lesz, vagy nem lesz elég –
szerintünk elég lesz, és működhet –, a részletkérdéseket lehet tisztázni. Ugyan a horgászatról
és a vadászatról nem esett szó, de repülési órákról szó esett, ami inkább a Honvédelmi és
rendészeti bizottsághoz tartozik. Még sokáig vitatkozhatunk azon, hogy miről fogunk
vitatkozni, ez a dolgunk, akkor csináljuk.

ELNÖK: Az MSZP-frakció nevében szeretném elmondani, azt gondolom, azzal egyet
tudunk érteni, hogy nyilván sportról és borászatról itt, a Nemzetbiztonsági bizottságban nem
fogunk beszélni, de aki ismeri egy kicsit mondjuk a Magyar Honvédség működését, és az
nyilván nem én vagyok, ezt tudomásul veszem, de azért pontosan tudja, hogy egy
objektumvédelmi kérdés egy rendkívül fontos kérdés a nemzet biztonsága szempontjából,
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hiszen ott feladata van a KBH-nak, hogy hogyan ellenőrzi azokat a személyeket, akik ezeket
az objektumokat őrzik.

Ha most a képviselő urak azt szeretnék, hogy fogalmazzam át úgy a kérdéseimet, hogy
mindegyik kérdésben szerepeljen a KBH, a KFH, az IH, az AvH és az NBH, akkor higgyék
el, ennyire képes vagyok. De azt gondolom, feltettem nagyon világos kérdéseket, amelyekre
világosan lehet válaszolni. Megjegyzem, ha ezt az ügyrendi javaslatot elfogadjuk, akkor azzal
kell kezdenem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjét rögtön megfeddem,
miért olyan témákat hozott ide – makrogazdasági pálya, egyensúly és a többi –, ami azután
végképp nem tartozik a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe. Hiszen mit nekünk
makrogazdasági pálya és költségvetési hiány, hiszen itt mi kizárólag az IH-val, az NBH-val
vagy az AvH-val és nem tudom mivel foglalkozunk.

Azt gondolom, nem kellene a velünk szemben ülőket nevetségessé tenni, mert
egyébként, ha nem tudják elmondani, hogy igazam van-e vagy nincs igazam, hanem azt
mondjuk, hogy ezekre ne válaszoljanak, akkor azt fogjuk mondani, hogy a kormány
nyilvánvalóan azzal a megbízással küldte őket ide, hogy ne válaszoljanak ezekre a kérdésekre.
Megjegyzem, a magánnyugdíjpénztárnak is van nemzetbiztonsági vetülete, mert a
nemzetbiztonsági szférában dolgozók egy jelentős része oda fizetett be. Akkor ez mégis csak
a Nemzetbiztonsági Szolgálatok – legyen az polgári vagy katonai – személyi állományát illeti.

Én változatlanul azt szeretném kérni Demeter alelnök úrtól, javítson ki, ha rosszul
mondom. arról szavaz a Nemzetbiztonsági bizottság – persze, szavazhatunk mindenről, a
kétharmados többséggel bármit el lehet fogadni, azt is, hogy ne üljek itt bent, és ne is legyen
bizottság –, hogy a nemzetbiztonsági bizottság csak a hatáskörébe tartozó kérdésekben
kérdezze a jelenlévőket, a jelenlévők pedig csak a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe
tartozó ügyekben válaszoljanak. Jól értem?

DEMETER ERVIN (Fidesz): Elnök Asszony! A vita lefolytatása során, mint említette,
hogy öntől kérem, semmilyen kérésem nem volt. Véleményemet fenntartom. A tárgyalás
ügymenetére azt javasolom, hogy a feladatkörünkbe tartozó ügyekkel foglalkozzunk, és ne
terjeszkedjünk azon túlmenően. De elfogadom azt a felvetést, hogy ez szavazással nem
orvosolható és nem kezelhető, ezért megelégszem azzal, hogy elmondtam ezt a
véleményemet, és aki ezzel egyetért, az így tesz, aki pedig nem ért egyet, az nem így tesz.

A magam részéről az ügyrendi vitát lezártnak tekintem.

ELNÖK: Akkor nincs ügyrendi javaslat, és lezártuk a vitát.
Megadom a szót olyan sorrendben, ahogyan kívánják.
Parancsoljon, főosztályvezető úr!

Válaszadás
DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm

szépen, elnök asszony. Igyekszem a legjobb tudásom szerint választ adni a kérdésekre.
Először is a nyugellátások kiadásai. Lehet, hogy én mondtam rosszul a mondandómat,

de ahogyan a Rendvédelmi Szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjainak
kedvezményes nyugellátás kiadására történő hozzájárulás 2010-ben a Honvédelmi
Minisztériumban, a Belügyminisztériumban, a Külügyminisztériumban központi költségvetési
támogatásból finanszírozódott. 2011-ben ezek a Honvédelmi Minisztérium fejezetéből
27 milliárd 196,6 millió forint, a Belügyminisztérium fejezetéből 58 milliárd 196,9 millió
forint, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetből 3 milliárd 586,3 milliárd forint és a
Külügyminisztérium fejezetből 607,4 milliárd forint ki lett emelve a bevételi és kiadási
oldalon, tehát a feladattal együtt ez a pénz kvázi eltűnt, úgy néz ki, mintha csökkenés lenne,
átkerült a Nyugdíjbiztosítási Alapba, mint finanszírozandó feladat, és a Nyugdíjbiztosítási
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Alap ezt a feladatot az államháztartás fejezetét kiegyensúlyozó alapból származó
bevételekből, ami az 1. számú mellékletben is szerepel, 450 milliárd 821,9 millió forint, ebből
finanszírozza.

Amikor azt mondta az elnök asszony, hogy nem látja az én állításomat, miszerint a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál 1,5 milliárdos a növekedés, és az Alkotmányvédelmi
Hivatalnál pedig minimális változás van, ennek az az oka, hogy az előbb felsorolt számokból
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében 1 milliárd 068,4 millió forint kötődik ehhez a
feladathoz, tehát a kedvezményes nyugellátás finanszírozásához, és ez a feladat a forrással
együtt átkerült finanszírozási szempontból a Nyugdíjbiztosítási Alapba. Ugyanez az összeg az
Alkotmányvédelmi Hivatalnál 793,1 millió forint.

Ha az elnök asszony igényli, nem tudtam, hogy ezt a táblázatot kérdezni fogja, de van
nálunk táblázat, oda tudom adni, be tudom mutatni, hogy mi történt, melyik kiemelt
előirányzaton, és akkor ebből visszatükröződik az az állítás, amit az előterjesztésemben
elmondtam.

A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban arra, hogy a kettős pillérrel mi lesz, azt
tudom mondani: ma is készülnek azok a jogszabályok, amelyek szabályozzák a magán-
nyugdíjpénztári tagok visszalépése során a költségvetési, a végrehajtási pénzügyi
elszámolások pontosan hogyan történjenek, ezek most alakulnak. Ezeket tartalmilag nem
ismerem, de biztosan befolyásolja ezt a kérdést, hogy mi lesz a kettős pillérrel, hogy mekkora
lesz az átlépők száma. Ha 90 százalék lesz, akkor más konklúziókat lehet levonni, ha
10 százalék lesz, akkor is más konklúziókat lehet levonni. Az én képességeimmel biztosan
probléma van, hogy ennél pontosabban vagy okosabban meg tudjam válaszolni.

Ha az elnök asszony nem fogadja el ezt, amit ebben a kérdéskörben itt el tudtam
mondani, akkor esetleg írásban nagyon szívesen megpróbálnám összeszedni, hogy milyen
gondolatok lehetnének még ebben a témakörben, amit papírra lehet vetni, és el lehet mondani,
ezt nagyon szívesen elküldöm.

ELNÖK: Megköszönjük. (Dr. Haág Tibor: Köszönöm szépen.)
Akkor a honvédelmi tárcának adom meg a szót, persze, a magán-nyugdíjpénztáras rész

nekik is szólt a „Honvéd” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárról.

MÁRKI GÁBOR védelemgazdasági helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Alelnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném
megköszönni, hogy szót kaphattam, illetve a tárca képviseletében először ülhetek itt önök
között. A számos feltett kérdés közül, amelyeket az elnök asszony feltett, először udvariasan
szeretnék a meghívás tárgykörébe tartozó kérdésekre válaszolni, illetőleg felvilágosítást
nyújtani a KFH, illetve a KVH költségvetésének a 2011. év költségvetéséhez való
viszonyulásáról, kispórolva azt, amit a kolléga már nyilván nagyon jól, számomra
egyértelműen bemutatott.

A biztonsági hivatalok 2011. évi költségvetésében egy új helyzet adódik, ahogyan a
honvédelmi tárca helyzetében is. A költségvetésünk, ahogyan ezt ön is tudja és észrevette, az
előző évi költségvetéshez képest – ez a sajtóban már többször megjelent – mintegy
8,8 százalékkal növekedett. Ez egy egyszerű számtani művelet.

ELNÖK: Ne haragudjon, bocsásson meg, hogy közbevágok, de Demeter alelnök úr az
előbb éppen azt kifogásolta, hogy túl sok mindent kérdezek. Azt szeretném kérni, hogy az
általam feltett kérdésekre legyen szíves válaszolni.

MÁRKI GÁBOR védelemgazdasági helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Megköszönöm a figyelmeztetését, elnök asszony. Ez egy egyszerű számtani művelet. Ez a
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kimutatás, amelyre ön hivatkozik, nyilván nem tartalmazza a hozzájárulást a hivatásos
katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz című jogcímet.

Ha ezt figyelembe vesszük, valamint azt, amit a kolléga nagyon szemléletesen
bemutatott, akkor arra juthatunk, amit az előbb mondtam. Mindezt figyelembe véve a KBH
költségvetése az elmúlt évihez képest mintegy 292,3 millió forinttal növekszik, ugyanez az
összeg, növekmény a KFH esetében 400 millió forint. Ez azt jelenti, hogy mind a két
szakszolgálat esetében egy új helyzet van, mégpedig az, hogy hosszú évek óta a
költségvetésben nem tapasztalt előrelépés vehető észre. Ez nemcsak, hogy az elrendelt
feladatok megbízható végrehajtására, hanem moderált, minimális szükséges fejlesztésekre is
elegendő, a további fejlesztések alapjait nyilvánvalóan áttekinthető, takarékos és tervezett
gazdálkodással fogjuk megteremteni.

Az ön kérdései között több olyan volt, azt hiszem, ezért lettem meghívva, ami a KH és
a KFH költségvetését illeti. Ön több olyan kérdést tett fel, melyek, bár nem tartoznak –
köszönöm az utalást, alelnök úr – azok közé a témák közé, amely témákban meghívásra
kerültem. Amennyiben lehetőségünk van, választ adunk rá.

Ön például kérdést tett fel az objektumvédelem tekintetében. Szeretném önt arról
tájékoztatni, hogy jelenleg is Hjt. módosítások vannak folyamatban. Nem vagyok
országgyűlési képviselő, tehát az én tájékoztatásom nyilván közvetett, de ön közvetlenül ott ül
a parlamenti üléseken, értesüléseket kap. Én olyan információkról nem tudnék most itt
beszélni, amelyek még nem eldöntöttek, de egy biztos: 2011. január 1-jével az önkéntes
tartalékos rendszer felállításra kerül, illetőleg annak a mikéntje is eldöntésre kerül.

Ön kérdést tett fel olyan ügyben is, hogy mi van a cseh gépekkel. Szeretném önt arról
tájékoztatni, hogy tárgyalások folynak, ezek a tárgyalások nyilvánvalóan még nem jutottak
eredményre. A tárgyalások két irányban folynak. Az egyik irány nyilvánvalóan a pilóták
repülési idejével kapcsolatos, de ezzel kapcsolatosan még nem tudunk további választ adni,
mert ez befolyásolná a tárgyalások végeredményét. Nyilvánvalóan ön is ismeri, hogy egy
üzleti tárgyalás végeredménye nagyban függ a közben tett nyilatkozatoktól, nekem pedig a
tárcát kell képviselnem. Kérem a megértését. Köszönöm szépen.

A továbbiakban ön kérdést tett fel, ha jól emlékszem, a nyugellátással és az
afganisztáni szerepvállalás költségeivel kapcsolatosan. Én itt, ha megengedi, átadnám a szólás
jogát a KPÜ vezérigazgatójának, és kérném, hogy nagyon röviden válaszolja meg.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, dandártábornok úr.

SULYOK JÁNOS dandártábornok, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
vezérigazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak!
Jelentem, a kérdésekre adandó válaszokat az alábbiakban foglalnám össze.

A „Honvéd” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár egy önálló szerveződésű intézmény,
amelynek a legfőbb döntéshozó szervezete a küldöttközgyűlés. A Honvédelmi Minisztérium a
„Honvéd” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral alapvetően egy munkáltatói
támogatásnyújtáson keresztül van kapcsolatban. Ilyen értelemben a munkáltatói támogatás
fenntartásával, a mértékének a megállapításával kapcsolatosan, egyetértve a NGM
képviselőjének a véleményével, nyilván akkor tudunk döntést hozni, amikor látjuk az állami
rendszerbe való visszalépéssel kapcsolatos szándékokat, illetve az ezzel kapcsolatos
számokat. Természetesen a döntés során figyelembe kell vennünk azt, hogy az egyéni
megtakarítások értéke megőrződjék, és biztonságban legyen.

Az afganisztáni szerepvállalás bővítésével kapcsolatosan jelentem, hogy a tárca
2010. évi költségvetésében 8,8 milliárd forint összegű ígéret szerepelt, amely ígéret a
2011. évi költségvetésben konkrét előirányzattá vált, tehát 2011-ben az NGM ebben a
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bizonyos 8,8 százalékos emelésben biztosította ennek az afganisztáni szerepvállalásnak a
bővítését. Ilyen értelemben ez a bővítés, amelyre az elnök asszony utalt, ezzel a feladattal
függ össze.

Jelentem, hogy a Gripen-áfa tekintetében az államháztartási törvény előírásai voltak az
irányadók. Az abban foglaltak szerint terveztük a Gripen-áfa árfolyam-következményét,
illetve a Gripen-áfával kapcsolatos kiadásainkat.

A kedvezményes nyugellátással kapcsolatosan a válasz elhangzott, úgyhogy jelentem,
befejeztem. Köszönöm szépen a türelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a honvédelmi tárca képviselőit, hogy ismereteim

szerint sem a Hjt., sem a Hvt. jelenleg nincs a parlament előtt, de még nyugodtan
benyújthatják, mostanában egy-két hét alatt le szoktunk zavarni ilyen törvényeket, ez nem fog
gondot jelenteni.

Előzetesen szeretném bejelenteni, hogy dr. Kovács Zoltán képviselő urat Móring
József Attila képviselő úr helyettesíti, Rácz Róbert képviselő urat Meggyes Tamás képviselő

úr helyettesíti, és dr. Tóth József képviselő urat pedig Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr
helyettesíti.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdés. Nekem volt ugyan egy kérdésem,
amit nem válaszolt meg a honvédelmi tárca, az, hogy egyeztettek-e a szakszervezetekkel.
Volt-e ez napirenden? Ez egy egyszerű válasz: igen vagy nem. Akár a KBH vagy a KFH
költségvetése, akkor így kérdezem.

DR. HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Köszönöm. Most megadom a Belügyminisztérium képviselőjének a szót,
hiszen neki irányítva is volt kérdés.

DR. TÓTH LÁSZLÓ gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök asszony. Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségvetésével kapcsolatosan a jól felkészült gazdasági
minisztériumos kollégám elmondott mindent, erre nem térnék ki. Talán még annyit, hogy az
Alkotmányvédelmi Hivatalból az a kisebb létszámú kontingens átkerült a Terrorelhárítási
Központba, még ez is befolyásolta a költségvetésüket.

A Terrorelhárítási Központ vonatkozásában ugyanennél a bizottságnál voltam, amikor
megalakult a Terrorelhárítási Központ, és akkor feltevődtek olyan kérdések, amelyekben
szerintem továbbmentünk, és megkaptuk a bizottsági felhatalmazást. Úgy látom, a
Terrorelhárítási Központ funkciójáról nem teljes mértékű a kép. Tehát a Terrorelhárítási
Központ nemcsak az elnököt és a kormányfőt védi, egy csomó biztosító feladata is van, egy
csomó információgyűjtő feladata is van, bűnügyi felderítést végez, gyűjt, elemez,
információkat koordinál, értékel.

Valóban tervezzük a Terrorelhárítási Központ speciális feladatai miatt egy
pótlékemelési rendszer kialakítását, amit az elnök asszony is mondott, és ugyanígy szeretnénk
hozzáigazítani a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának, ami egyébként majd Nemzeti
Védelmi Szolgálat lesz, illetve a Nemzeti Nyomozó Irodának is a pótlékemelési rendszerét.

Volt egy ingatlancserére feltett kérdés. Az ingatlancserét a Magyar Honvédséggel úgy
oldottuk meg, hogy az akkori Köztársasági Őrezred Honvéd utcai ingatlanja került
elcserélésre a Zách utca ingatlanával. Ezt a jelenlegi jogszabályok ismerik, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő bevonásával véleményem szerint teljesen szabályosan történt meg az
ingatlancsere.
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Köszönöm szépen,.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az lehet, hogy szabályosan, de az egészen biztos, hogy a
Magyar Honvédségnek ez egy rossz üzlet volt.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdésük az itt jelenlévőkhöz. Ha nincs,
akkor a véleménykör következik.

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

Vélemények
DEMETER ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azért, hogy egyszerűbb legyen

elkészíteni, a bizottságnak néhány szóban írásban is kell készítenie egy véleményt a katonai
szolgálatokról.

Tehát a Honvédelmi Minisztériumnak a jövő évi költségvetésben a kiadási főösszege
275 milliárd forint, ami a prognosztizált nemzeti össztermék közel 1 százaléka. Most ebből a
keretből a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok működésére összesen 12,3 milliárd forint
jut, ez a tárca költségvetésének 4,5 százalékát teszi ki. A Katonai Felderítő Hivatalt illetően a
költségvetési kiadási főösszeg 9,5 milliárd forint, pontosabban, 9,52 milliárd forint, ami a
9,26 milliárd forintos előző évi kerethez képest egy enyhe növekedést mutat.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a költségvetés
67,5 százalékát teszi ki, ebből 73 fő fizetését fedezik, ami megegyezik a jelenlegi, tehát a
2010. évi állomány létszámával. Az információszerzéshez szükséges kiadásokra a KFH a
költségvetése 10 százalékát biztosítja, és kiemelt helyet foglal el a benyújtott javaslatban a
rövidhullámú stratégiai rádió-felderítő rendszer korszerűsítésének a folytatása. Hasonlóan,
mint az előző két évben, ez több mint 1 százalékot tesz ki. Az attaséhivatalok ellátása, a
haderőfejlesztés kiadásai is biztosítva vannak meglátásunk szerint a költségvetésben.

A tervezési munkafolyamatok összegzéseként rendelkezésre bocsátott keretszám
biztosítja a törvényben meghatározott alapfeladatok ellátását, a katonadiplomáciai
tevékenységből eredő teendőket, a nemzetközi szerepvállalásból származó
kötelezettségeinket, valamint a honvédelmi miniszter által meghatározott feladatok
végrehajtását. A Katonai Biztonsági Hivatal 2,5 milliárdos előző évi keretéhez képest itt is
egy enyhe növekedés tapasztalható.

Ezek a számok, amelyekről beszélni tudok, az alap-költségvetési számok, hiszen még
nem ért véget az év. 2011-ben 2,78 milliárd forint a KBH kiadási főösszege. Ennek az
összegnek a több mint 80 százalékát teszik ki a személyi kiadások, amely egy 289 fős
állomány fizetését biztosítja. A hivatal alkalmazásában közel 17 fővel lesz több, mint a
jelenlegi évben volt. Kiemelt hangsúlyt kapnak az operatív képességek növelését elősegítő
beszerzések, illetve szolgáltatások igénybevétele, az amortizációs cserék megtervezése.

Összességében megállapítható, hogy a Katonai Biztonsági Hivatal szakmai
feladatainak eredményes végrehajtása a 2010-ben bevezetett gazdálkodási alapelvek
betartásával a következő évben is biztosítható.

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok, az Információs Hivatal az ebben az évben
már a Külügyminisztérium számára biztosított költségvetésből kerül finanszírozásra. A
Külügyminisztérium számára biztosított 78,1 milliárd forintból az Információs Hivatal részére
8,25 milliárd forint jut, ami a tárca költségvetésének jó 10 százalékát teszi ki. Ez a
költségvetés az előző évi tervezethez képest jelentősnövekedést mutat, a személyi állomány
részére teljes körűen tudja biztosítani a jogszabályok előírásai szerinti járandóságok
kifizetését, szerény mértékben lehetőség nyílik az eszközök kis részének amortizációs
cseréjére és felújítási munkálatok végzésére.

(Dr. Molnár Zsolt megérkezik.)
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Az Alkotmányvédelmi Hivatal a Belügyminisztérium fejezetében található. A
Nemzetbiztonsági Hivatal jogutódjaként létrehozott hivatal 1192 főnyi állományához közel
7,4 milliárd forintos költségvetést biztosít az előterjesztés. 2010-ben ez 8,08 milliárd forint
volt. Beszéltünk róla, hogy az eltérésnek alapvetően az az oka, hogy feladatok kerültek
átcsoportosításra más szervezetekhez.

Az uniós elnökség évében kiemelt hangsúlyt kap a nemzetközi kapcsolattartás
területén végzendő feladatokban való részvétele. Várhatóan több mint 200 kiemelt
rendezvény biztosításánál kell háttértámogatással közreműködnie az Alkotmányvédelmi
Hivatalnak. Kiemelt feladat lesz, új feladatként jelentkezik az egyszerűsített honosítási
kérelem intézményi üzemeltetése, amelyre külön keret került elkülönítésre.

Összességében itt is elmondható, hogy a hivatal költségvetési feltételei az
alaptevékenységi feladatok ellátásához biztosítottak, mint ahogyan igyekeztem rákérdezni, és
az Állami Számvevőszék nemcsak ennél, hanem minden szolgálatnál ezt a véleményünket,
sőt, most már mondhatom, hogy állításunkat megerősítette.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségvetési támogatása 2010-ben 15,5 milliárd
forint volt. 2011-ben, tehát az előttünk levő tervezetben ez növekedést mutat, 15,66 milliárd
forintból fognak gazdálkodni. A biztonsági szolgálatok és még számos erre jogosult szervezet
kiszolgálása mellett új feladatként jelentkezhet a titkos információgyűjtés eszközeinek
működtetése, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és
Vámügyi Hivatal, mint új megrendelők részére ennek a biztosítása. Megjegyzem, hogy a
háromból kettőnek volt elődje, ahol hasonlóan használták ezeket a titkos információgyűjtési
eszközöket. Új fejlesztési feladatokra 2,3 milliárd forint beruházási előirányzat áll
rendelkezésre.

Összességében úgy látjuk, hogy mind a katonai, mind a polgári nemzetbiztonsági
Szolgálatok bemutatott költségvetése, illetve a tervezete garantálja a törvényi szabályozás
által biztosított működés kereteit. A személyi állomány finanszírozása mellett a
szolgálatoknak lehetőségük lesz, ha szerény mértékben is, technikai eszközök korszerűsítésére
is.

Azt javasolom, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a T/1498. számú
törvényjavaslatot, ami a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szól, az Állami
Számvevőszék, a Költségvetési Tanács, az illetékes minisztériumok képviselőinek a
meghallgatása után általános vitára bocsássa, és kérem, ezt támogassák képviselőtársaim. Mi
magunk ezt fogjuk tenni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most hasonlóképpen én is szeretnék felolvasni egy
véleményt. Ennek az az oka, hogy az írható be a véleménybe, ami elhangzik a bizottsági
ülésen. Ez nyilvánvalóan az egyik kisebbségi vélemény lesz.

A 2011. évi költségvetés minden idők legfelelőtlenebb költségvetése, mely
törvénytelen államosításra épül. Költségvetési trükközéssel új számtant vezet be a Magyar
Köztársaság területén, ahol bebizonyítják, hogy a GDP-arányos 1,2 százalék kevesebb, mint a
0,97 százalék. Az előző évekhez képest a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése
szétaprózottabb, több fejezetben található, tekintettel arra, hogy az Információs Hivatal
átkerült a Külügyminisztériumhoz, és újabb szervezetek is jöttek létre.

A személyi juttatások a különböző szolgálatoknál érthetetlen módon nem azonos
mércével kerültek megállapításra. Míg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatoknál és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál nominális értékben, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál
reálértékben csökkenés van betervezve, addig az RSZVSZ és a Terrorelhárítási Központ
személyi juttatása indokolatlanul magas összegben kerül megállapításra. Nem tudjuk, hogy a
személyi juttatások csökkentése bércsökkentést vagy létszámcsökkentést takar. Az RSZVSZ-
nél a személyi juttatások 1,1 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra nőnek, ami mintegy
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225 százalékos növekedést jelent. Nem érthető, miért ez a nagy arányú növekedés. Jelentős
létszámemelésre készül-e a kormány, vagy a béreket, illetményeket kívánják-e jelentős
mértékben növelni?

Álláspontunk szerint nem indokolt a rendőrség belső elhárításával foglalkozó szervet
ilyen mértékben kiemelni a többi szolgálat közül. Elgondolkodtató az RSZVSZ esetében az,
hogy a javaslat szerinti tervezett létszámot és a személyi juttatások összegét összevetve
750 ezer forintot meghaladó havi juttatásban részesülnek az itt dolgozók. Ugyancsak
elgondolkodtató a Terrorelhárítási Központ 5,5 milliárd forintos személyi juttatása, amely az
egyik legjobban fizetett állami alkalmazottakká teszi a szervezetnél dolgozókat, hiszen így a
javaslat alapján a tervezett 858 fős létszámnál 540 ezer forintos havi átlagfizetés kalkulálható.
Kérdéses persze, hogy ez a tervezett létszám feltöltésre kerül-e, hiszen amennyiben nem,
akkor lényegesen nagyobb átlaggal lehet majd számolni. A többi szolgálattal összehasonlítva
ez indokolatlan többletjövedelmet jelent a TEK és az RSZVSZ dolgozóinak, a többi rendőrrel,
illetve a Nemzetbiztonsági Szolgálatok dolgozóival összehasonlítva, arról már nem is
beszélve, hogy a Magyar Honvédségnél ez mit tud jelenteni.

Teljesen indokolatlannak tartjuk a Terrorelhárítási Központ intézményi beruházási
kiadásaira és felújítására tervezett 3,8 milliárd forintot, amit a fejezeti indokolás szerint
videotechnikai eszközök, speciális mesterlövészeszközök, speciális védőruhák és
búvárfelszerelés beszerzésére kívánnak fordítani. Ezenkívül az indokolásban szereplő azon
rész, mely szerint az európai uniós elnökséggel többletfeladata lesz a TEK-nek a személyi
védelem tekintetében, de ez ellentétes magával a kormányrendelettel is, hiszen a
kormányrendelet értelmében személyvédelmet csak miniszterelnök és a köztársasági elnök
tekintetében látja el a Terrorelhárítási Központ, egyébiránt koordinációs szerepe van, amely
semmiképpen sem indokolja akár a mesterlövész-felszerelést, akár a búvárfelszerelést.

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok dologi kiadásai az előző évhez képest szinte
alig emelkednek, miközben megemelkedett szerepvállalása lesz a Magyar Honvédségnek, és
az igazi terrorfenyegetettséggel a külföldön szolgálatot teljesítő katonáknak kell
szembenézniük, ezt sajnálatos módon meg is kellett tapasztalnunk.

Az Információs Hivatal dologi kiadásainak összege a mi számításaink szerint az
1,6 milliárd forintos szintről 3,4 milliárd forintra emelkedik, azt azonban nem tudjuk, mi
indokolja ezt a jelentős kiadásnövekedést, és mire fordíthatja majd az Információs Hivatal ezt
az összeget.

Összességében megállapítható, hogy az a változás, ami a szolgálatoknál az előző
évekhez képest jelentkezik, meglehetősen aránytalan. A TEK és az RSZVSZ a költségvetés
nyertese, annak ellenére, hogy olyan feladatokat fognak ellátni, amelyek megalapozottsága,
legalább is a tegnapi vita alapján, enyhén szólva is kétséges, a TEK ráadásul jogállami
ingoványon működik, hiszen egy kormányrendelet hozta létre, és adott neki olyan feladatokat,
amelyeket jelenleg a kétharmados nemzetbiztonsági törvény szerint az Alkotmányvédelmi
Hivatalnak kell ellátnia, nem is beszélve arról, hogy szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
a TEK-nek nincsen joghatósága és illetékessége külföldön, csak belföldön, úgyhogy ebben
egy kis korrekcióra szorulna még ez a hevenyészett kormányrendelet is, miközben például a
hatályos jogszabályok alapján a nemzetbiztonság védelmének legfőbb feladatát ellátó
Alkotmányvédelmi Hivatal jelentős vesztese a 2011. évi költségvetésnek.

Éppen ezért és minden másért, ami itt elhangzott, és amire nem kaptunk választ,
nyilván követte a honvédelmi tárca és a Belügyminisztérium azt a kormánypárti instrukciót,
hogy ne válaszoljanak ezekre a kérdésekre, de egyszer úgyis meg kell adni a választ, ha
máskor nem, akkor év közben, amikor majd gondok lesznek.

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
T/1498. számú törvényjavaslatot általános vitára nem tartjuk alkalmasnak.

Mile képviselő úré a szó.
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MILE LAJOS (LMP): Én csak két elemre szeretnék hivatkozni, az egyik az
aránytalanságok halmaza, ami érzékelhető ebben a költségvetésben. Itt valóban mi is a TEK-
kel kapcsolatos forrásbiztosítás és költségvetési környezet miatt mondjuk ezt. Másrészt ez az
aránytalanság valóban a többi szolgálat munkatársaival kapcsolatban is aránytalanságokat
eredményez. Nem látjuk indokoltnak amiatt sem, mert nem tudjuk pontosan felmérni, hogy a
megadott feladathoz hogyan viszonyul az a költségvetési háttér, amit a TEK esetében biztosít
az előterjesztés.

Van még egy elem. Itt valóban nagyon sok szempontból régóta készülünk a sikeres
soros EU-elnökségre, amelynek valóban lesznek ilyen természetű teendői, és megint nem
látjuk, hogy pontosan milyen feladatmegosztás mellett milyen költségek segítségével lehet
majd megelőzni bármilyen atrocitást, botrányt, és garantálni egy ilyen nagyon kényes fél év
ilyen szempontból is zökkenőmentes lebonyolítását.

Tehát a Lehet Más a Politika ebben a dilemmában az általános alkalmasságra
kérdésében tartózkodni fog.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról
Kérdezem, van-e más? (Nincs jelzés.) Ha nincs, tisztelt képviselőtársaim, szavazunk,

figyelembe véve a helyettesítéseket is. Molnár képviselő úr megérkezett, már nem
helyettesítem.

Kérdezem: ki az, aki a T/1498. számú törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről általános vitára alkalmasnak találja? Kérem, kézfelemeléssel
jelezzék! (Szavazás. – 8 igen szavazat.) Ki az, aki nem? (Szavazás. – 2 nem szavazat.) Ki
tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Megállapítom, hogy a Nemzetbiztonsági
bizottság a 2011. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak
találta.

Felhívom képviselőtársaim figyelmét arra, hogy többségi véleményt lehet
előterjeszteni, azt kérem a bizottság titkárságára legyenek szívesek beküldeni.

Csak az írható be a többségi, illetve a kisebbségi véleménybe, ami elhangzott a
bizottsági ülésen. Igen szoros határidők vannak, és a költségvetési bizottság nagyon szeretné,
ha csütörtökön 14.30-ig leadjuk. Azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy legkésőbb
holnap reggelre a Fidesz és a KDNP-s képviselők a többségi véleményt, a Szocialista Párt el
fogja készíteni a kisebbségi véleményét. A Házszabály alapján lehetőség van arra, hogy más
frakciók felcsatlakozzanak a kisebbségi vagy a többségi véleményhez, vagy önállóan
készítsenek kisebbségi véleményt, vagy egy dokumentumban készítsenek kisebbségi
véleményt. Az LMP és a Jobbik képviselője ezt eldönti, vagy nem csinál semmit.

A meghívottak részvételét köszönjük. Az ÁSZ és a Költségvetési Tanács véleményét
köszönjük szépen, nagy mértékben segítette a tisztánlátásunkat. Köszönjük szépen. További
jó munkát, és még egyszer elnézést kérünk a késésért. Várjuk a Nemzetgazdasági
Minisztériumból a papírt. Köszönjük szépen.,

A Köztársasági Elnöki Hivatal által megküldött, a közbeszerzési törvény hatálya
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/121/2010.)

Tisztelettel köszöntöm Szabó György hivatalvezető-helyettes urat és dr. Krzyzewsky
Beáta jogi munkatársat.

Képviselőtársaim előzetesen a bizottság titkárságán olvashatták, a Köztársasági Elnöki
Hivatal a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelemmel fordult a
Nemzetbiztonsági bizottsághoz a Sándor-palota, a Művész utca 6. szám alatt található
rezidencia, valamint a volt köztársasági elnök számára biztosított lakás üzemeltetésére
vonatkozóan. Az eredeti előterjesztésben az összeg kimaradt, de pótolta a Köztársasági Elnöki
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Hivatal. Jelezte, hogy ezt az üzemeltetési szerződést havi körülbelül 6,1 millió forint
összegben, maximum 5 év időtartamra szeretnék megkötni. A becsült szerződéses összeg ezen
5 évi időszakban 4 százalékos átlagos inflációval számolva várhatóan 412,3 millió forint, az
indok pedig nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy a rezidencia és a Sándor-palota is az első

számú állami vezető lakó- és egyben munkahelye, a volt köztársasági elnök esetében is
hasonló védelem van, illetve ott is megjelenhetnek olyan magas rangú személyek, akik
szintén védettek.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan bármilyen
kérdésük, akár a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezető-helyetteséhez, akár a jogi
munkatársához. (Nincs jelzés.) Ha nincs, és véleményt sem fogalmaznak meg ezzel
kapcsolatosan képviselőtársaim, azt javasolom, hogy az ügyben szavazzunk.

Szavazás
Kérdezem, ki az, aki támogatja a Köztársasági Elnöki Hivatal által megküldött

közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmet. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 10 igen szavazat.) Ki nem ért ezzel egyet? (Nincs
jelzés.) Ki t tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Megállapítom, hogy a
Nemzetbiztonsági bizottság ezt a mentesítést megadta.

A határozatot lehetőség szerint még a mai napon ki fogjuk postázni. Köszönjük szépen
a Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársainak részvételét.

A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását,
társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság tagjainak, emellett Az
elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során
tapasztalható anomáliák feltárására létrejött Ellenőrzési albizottság tagjainak
megválasztása

Tisztelt Képviselőtársaim! A harmadik napirendi pont következik, amely két részből
áll: A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és
gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság tagjainak megválasztása – ez az első –
emellett az elmúlt nyolc év alatt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok működése során
tapasztalható anomáliák feltárására létrejött Ellenőrzési albizottság tagjainak megválasztása.

Azt javasolom, hogy először a Mile képviselő úr által elnökölt albizottságot döntsük
el. Ez egy olyan albizottság, amelyben egy ellenzéki tag és két kormánypárti képviselő van.
Az ellenzéki tag jelen esetben ennek az albizottságnak az elnöke, Mile Lajos képviselő úr
vezeti az albizottságot. Hosszú hetek óta próbálunk az elnöki funkció mellé tartalmat is adni
azzal, hogy két kormánypárti delegált van az albizottságban.

Kérdezem a kormánypárti képviseletet, meg tudjuk-e hozni ezt a határozatot, amellyel
kiegészítjük kormánypárti képviselőkkel ezt az albizottságot.

(Jelzésre:) Alelnök úr, öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Képviselőcsoportunk azt javasolja, hogy a Mile Lajos által vezetett albizottságba válassza a
bizottság tagnak Meggyes Tamást és Tóth Józsefet. Azt javasoljuk, hogy a másik, az általam
vezetett albizottságba pedig Csenger-Zalán Zsoltot válassza meg. Köszönöm szépen.

Szavazás a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság tagjairól

ELNÖK: Ezt tisztázni kell. Először volt egy javaslat, a Mile képviselő úr által vezetett
társadalmi és gazdasági hatást figyelemmel kísérő albizottság tagjainak megválasztása, oda
Meggyes Tamás képviselő urat, illetve Tóth József képviselő urat javasolja a két
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kormánypárti frakció. Kérdezem a bizottság tagjait, egyetértenek-e ezzel. Aki igen, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm, a döntés egyhangú.

A következőben az volt az alelnök úr javaslata, hogy Csenger-Zalán Zsolt képviselő
urat válassza meg. Hová? Ki helyett? Ezt nem értem, ugyanis ez egy paritásos bizottság, két
kormánypárti és két ellenzéki képviselője van, jelenleg ön és Móring képviselő úr a tagja. Ön
elnök, tehát akkor Móring József Attila képviselő úr helyett vagy ki helyett válasszon a
bizottság?

Képviselőtársaim! Ezen a szent helyen ültünk majdnem mindannyian, amikor
meghoztuk a határozatot az ön javaslatára, az ön beterjesztésére, hogy ez egy paritásosan
működő bizottság, két kormánypárti, két ellenzéki taggal, éppen ezért az ön javaslata jelenleg
értelmezhetetlen az én szememben, úgyhogy öné a szó, alelnök úr.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Elnök Asszony! Én lemondtam arról, hogy arra
törekedjem, hogy az ön számára értelmezhető vagy nem értelmezhető legyen ez a javaslat,
tehát ettől a szándékomtól elállok. A javaslat világos és egyértelmű volt, a határozati javaslat
úgy szól, hogy a bizottság Csenger-Zalán Zsoltot az ellenőrzési albizottság tagjává válassza
meg. Pont.

ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! Én értem, hogy önök mindannyian azt gondolják, főleg
ön, hogy az ön szellemi képessége messze kimagaslik mindenki közül, de szeretném önnel
közölni, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság határozata nem arra irányult, hogy ön és Móring
képviselő úr a tagjai ennek a bizottságnak, a Nemzetbiztonsági bizottság határozata, amikor
létrehozta ezt az albizottságot, arra irányult – ez az ön javaslata volt –, hogy két darab
kormánypárti és két darab ellenzéki tagja van. Tehát azt gondolom, hogyha önök azt mondják,
hogy Csenger-Zalán képviselő úr kerül be ebbe az albizottságba, akkor onnan a kormánypárti
képviselők közül valaki kikerül, ezt a jelen javaslat alapján máshogyan nem tudom
értelmezni.

(Jelzésre:) Molnár képviselő úré, utána Mile képviselő úré a szó.

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.
Alelnök Úr! Én azt gondolom, ez a bizottság az elmúlt hónapokban komoly

tényfeltáró munkát végzett, akkor is, ha a végkövetkeztetéseket tekintve 180 fokos különbség
van a vélemények között, de maga az a munka, ami több hónapon keresztül zajlott,
példaértékű lett volna, ha most nem éreznénk egy olyan kínos erőlködést, hogy a
végkövetkeztetést illetően az albizottság mindenféleképpen olyan eszközhöz kíván fordulni,
ami önmagában nem lenne baj, hiszen, ha valakinek ez a meggyőződése, és ezekből az
iratokból ez derül ki, akkor ezt meg kell tenni országgyűlési képviselőként, Nemzetbiztonsági
bizottsági tagként vagy magánemberként, Fidesz-tagként. Az albizottság esetében azonban
ebben a stádiumban megváltoztatni a paritásos szabályt, nemcsak nem elegáns, hiszen
valóban, ahogyan az elnök asszony mondta, amikor egy ilyen kényes témához nyúltunk, és
létrehozta a bizottság ezt az albizottságot, akkor az egy nagyon helyes alapelv volt, és azt
gondolom, az alelnök úr példaértékű javaslata volt, hogy legyen paritásos, és egy picit
árnyalta az elnök szavazatával kapcsolatos kérdést, de az is tisztázódott.

De azt gondolom, hogy egy vizsgálat lezártakor, amikor a tényfeltáró bizottság
gyakorlatilag a munkáját elvégezte, a végkövetkeztetésekkel kapcsolatosan terheljük néha a
magyar médiát, szerintem helytelenül, de nyilván ez is része a politikai csatározásoknak, még
ezzel sincsen baj, de amikor nem sikerül, egy kicsit ahhoz hasonlít az eset, amikor tizenegy
tizenegy ellen nem megy a focipályán, és akkor azt mondani, hogy bocsánat, döntsünk arról,
hogy a egyik csapatba még ketten bejöhetnek. Ez nem elegáns, nem célhoz vezető, és ebben
az időszakban egy picit már rombolja is ezt az egész munkát. Azt kell mondanom, a
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tényfeltárás példaértékűen alapos volt, és ebben az alelnök úr valóban komoly szakmai
munkát végzett, és ha a végkövetkeztetéseket eltérően is látjuk, nagyon sok azonosság és
nagyon sok jövőre mutató kezdeményezés van, amiben az albizottság tagjai, különösen, akik
részt vettek a munkában, egyetértésre is tudnak jutni.

Azt gondolom, egyébként fel lehet oldani ezt a dilemmát, hogy kinek a helyére kerül
be, mert nagyon egyszerű a helyzet. Ha ezt komolyan gondolja a Fidesz-KDNP
képviselőcsoportja és az alelnök úr, hogy legyen több tagú a bizottság, ez nagyon egyszerű, én
lemondok ebben az albizottságban végzett munkáról, mert van egy bizonyos határ, amíg
ennek a munkának értelme van. Ha ez arra megy ki, hogy lehessen többségi szavazással
feljelentést tenni egy olyan ügyben, amelyben szerény véleményem szerint nincs
bűncselekmény gyanúja, de ezt nem nekünk kell eldöntenünk, akkor nagyon egyszerű a
helyzet, mert nagyon nagy tisztelettel és abszolút nem személyi problémát látok Csenger-
Zalán úrnál, de azért, hogy legyen három-kettő, mert csak így lehet többségi határozatot
hozni, ez a tekintélyét és komolyságát elveszi a dolognak. Nagyon szívesen átengedem a
helyemet, mert ebben a szegmensben már nem szívesen vennék részt az albizottság
munkájában, azzal együtt, hogy megtiszteltetés volt ebben a bizottságban dolgozni.
Egyébként, mint a Nemzetbiztonsági bizottság tagja és országgyűlési képviselő támogatni
fogom, alelnök úr, ami többek között a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hatásköre, tehát
nagyon sok olyan dolog van, ami ebben a jelentésben elfér, de azért nem tud nem kirajzolódni
az a politikai szándék, hogy azért egy büntetőfeljelentés többségi megszavazása rajzolódik ki
e mögött, nem is nagyon kendőzetlenül. A magam részéről ebben nem kívánok részt venni,
tehát leegyszerűsítem a dolgot.

Ha ez ilyen egyértelmű, hogy egy plusz képviselőt akarnak hónapokkal később
behozni, nagyon szívesen átengedem a helyem, mert ebben én a magam részéről már nem
tudok részt venni.

ELNÖK: Mile képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Azért néhány megjegyzést érdemes most is megtenni. Itt két
döntésről lenne szó, az egyik egy elvi döntés, hogy az az első határozat, amelynek
szellemében ez az albizottság felállt, immáron okafogyott, hiszen feladjuk a paritásos jelleget,
és e helyett egy más összetételű bizottságot javasolunk. Ez elvi kérdés, ennek politikai
üzenete és minden egyéb fajta annotációja van. Ha ezen túlvagyunk, akkor természetesen
jöhet a személyi kérdés, hogy most hogyan töltjük fel ezt az immáron teljesen más
szellemiségben felálló bizottságot.

Erről lehet polemizálni, de azt akkor tudomásul kell venni, hogy itt most egy olyan
politikai döntés születik, ami annullálja a valamikori megállapodást, hiszen ez egy teljesen
más felállású és más összetételű albizottság lenne.

Csak megjegyzem, nem igazán látom szerencsésnek egyébként. Tehát az a gyakorlat,
hogy menet közben változtatunk a játékszabályokon, ennek megint csak elég veszélyes
következményei lehetnek a politika minőségére, annak egész megítélésére nézve, és kicsiben,
nagyban ezt sajnos lehet érzékelni. Tehát én inkább azt ajánlom, keressük meg azokat a
technikákat, azokat az árnyaltabb politikai mozdulatokat, amelyekkel el lehet érni a kívánt
eredményt, és ne egyből ahhoz a kizárólagos lehetőséghez nyúljunk, amit a kétharmados
felhatalmazás jelent, mert ez csak egy sima erődemonstráció és nem több.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Őszintén szólva azt gondolom, a legjobb
lenne, ha ez az albizottság és minden albizottság, az egész bizottság is csak kormánypárti
képviselőkből állna, és akkor meg lehetne spórolni itt nagyon sokk mindent. Úgyis kihirdették
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már előzetesen a képviselő urak itt azt, hogy ki mindenki a bűnös. Megjegyzem, a hamis
vádat is bünteti a büntető törvénykönyv.

Az, amit Mile képviselő úr elmondott ebben az ügyben, hogy annak idején ez a
Nemzetbiztonsági bizottság, szerintem egyébként nagyon korrekten, Demeter Ervin, akkor
megváltoztatva a saját álláspontját, azt gondolta, ez a terület egy olyan ügy, ahol igenis, kell
konszenzusra törekedni. Most nem sikerült elfogadni egy jelentést, nyilvánvalóan ennek volt
akár a frakción belül politikai következménye, most minden áron át kell erőltetni egy
jelentést. Attól az a jelentés nem fog igazzá válni, hogyha Csenger-Zalán képviselő úr beül
abba a bizottságba. Semmi kifogásunk nincs a képviselő úr ellen, de azt gondolom, láttunk
már ilyent, hogy menet közben megváltoztatjuk a játékszabályokat, az utóbbi pár hónapban
vált ez szokássá a Magyar Országgyűlésben. Ha Molnár képviselő úr úgy dönt, hogy lemond
az ellenzéki helyről, én ezt természetesen rögzíteni fogom, tudomásul fogom venni. Én
magam is úgy látom, hogy teljesen komolytalanná válik az albizottság, értelmét veszti az
egész ügy. Ennek akkor van egyébként értelme, ha ezekben a kérdésekben, amelyekben
valóban lehet előremutató javaslatokat tenni, konszenzus alakul ki a képviselők között. Ha
nem tud konszenzus kialakulni, akkor addig kell gyűrni ezt a dolgot, míg az nem lesz, és
biztos vagyok benne, hogy egyébként lehetne egy olyan jelentést készíteni akár az UD-ügyről,
de lehetne a titkosszolgálati eszközök alkalmazásáról egy olyan jelentést készíteni, amely
előremutató. Így most kifelé csak az látszik, hogy a kormánypárti képviselők állítanak
valamit, az ellenzéki képviselők állítanak valamit, és a kettő olyan messze áll egymástól, hogy
aki nézi, az azt gondolja, valaki itt egészen biztosan nem mond igazat.

Természetesen önök meg fogják szavazni. Mivel úgyis mindig azzal fenyegetőznek itt
jobbra, balra, hogy mindenféle ügyrendi bizottsághoz fognak fordulni, és nyilván az én
szellemi képességeimet Demeter alelnök úr már számtalan esetben kritizálta, én ebben nem
fogok vitát nyitni. Úgy veszem, hogy Demeter alelnök úr azt a bizottsági határozatot kívánja
módosítani, amely az ő eredeti javaslata volt, ahol az volt a megállapodás, hogy két
kormánypárti, két ellenzéki képviselő van ebben az albizottságban, ahol az elnök
kormánypárti. Az ő javaslata most az, hogy a kormánypárti képviselők létszámát meg kívánja
emelni, és utána rögtön meg is kívánja hozni azt a döntést, hogy Csenger-Zalán képviselő úr
kerül ebbe az albizottságba. Az, hogy pitiáner, az egészen biztos. Az, hogy nem elegáns, az is
egészen biztos, és szerintem ez hihetetlenül rombolja a demokráciát és a Nemzetbiztonsági
bizottság egész nimbuszát, hozzáértését, szakértelmét, ez is egészen biztos. Természetesen én
már nem kívánok önökkel ebben az ügyben vitatkozni. Szerintem saját magukat teszik
nevetségessé, hogy nem kívánnak konszenzusra törekedni.

A szocialista frakció természetesen Molnár képviselő úr lemondása után nem fog
delegálni ebbe a bizottságba semmit, senkit, és semmilyen módon nem fogunk segítséget
nyújtani ehhez a kutyakomédiához, amit itt le kívánnak folytatni az albizottságban.

(Jelzésre:) Először Demeter alelnök úré a szó. Parancsoljon!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, önöknek, ha
alapvetően a probléma gyökerére nézünk, a választási eredményekkel van kifogásuk, és ezt
nem hajlandóak tudomásul venni. Az a normális és természetes dolog, hogy a parlamentben
és a bizottságokban a választási eredmények alapján állnak fel a testületek. Ez a
Nemzetbiztonsági bizottság kivételével minden albizottságban így van. De még mindig lehet
akkor a választási eredmények ismeretében azt mondani, hogy egy kicsit eltérítjük az ellenzék
javára, és akkor úgy alakítunk ki bizottsági arányokat, sőt, el lehet menni odáig is, hogy olyan
mértékben torzítjuk el az arányokat, hogy legyen ez egy paritásos bizottság.

Most térjünk rá arra, hogy miért van szükség bizottsági tag választására? Azért van
szükség bizottsági tag választására, hogy az albizottság működőképes maradjon.
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Tisztelt Molnár Képviselő Úr! Ön volt az, aki visszaélt azzal a gesztussal, amit a
kormánypárti többség paritásos alapon biztosított. Az albizottság úgy néz ki, hogy van négy
tagja, két kormánypárti, két ellenzéki, az egyik ellenzéki tag, kis frakció lévén, nyilván több
bizottságban dolgozik, ráadásul pont egy olyan albizottságban elnök, amelyik közel egy
időben ülésezik, tehát van, amikor önhibáján kívül nem tud részt venni az ülésen, ekkor ott
ülünk hárman, és az egyetlen Molnár Zsolt kezében van a döntés, hogy most akadályozza-e a
bizottság működését, vagy nem akadályozza. Ezzel még nincs is baj, mert csak feltételezés,
hogy akadályozza, de ezt konkrétan megtette. Tehát nem az történt, hogy Molnár Zsolt azt
mondta, hogy én ezzel így meg úgy nem értek egyet, és amikor szavazásra kerül sor, egy igen
kemény nemet nyomok, hanem egyszerűen lehetetlenné tette az albizottság döntéshozatalát,
márpedig arra szükség van, hogy a bizottság döntésképes legyen, ezért szükséges a
taglétszámot megemelni.

Mielőtt a demokráciáért könnyeket zokog annak a pártnak a képviselője, aki
2006 októberében uralkodott Magyarországon – ez már önmagában is komikus –, tehát
mielőtt a könnyei patakokban folynak, azért tisztázzuk, egy óriási gesztust tettünk a paritás
felállításával, amivel visszaélt, durván visszaélt, és a bizottság döntését megakadályozta az
ellenzéki képviselő. Ezért van szükség bizottsági tag választására.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szeretném felhívni az alelnök úr figyelmét.
Az alelnök úr azt mondta, hogyha egy pártnak kétharmada van a parlamentben, akkor az nem
normális, hogyha a bizottságban, az albizottságban akkor paritás van. Szó szerint ezt mondta.
(Demeter Ervin: Nem ezt mondtam!) De ezt mondta, alelnök úr.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nyáron ezek szerint nem normális volt az az
állapot, amikor ön azt javasolta, hogy paritásos legyen. Én csak azt tudom mondani, hogy
egyébként 2006 októberében mi nem uralkodtunk, uralkodni önök szoktak, mi kormányozni
szoktunk, és még fogunk is, ezt csak szeretném rögzíteni.

Szerintem teljesen felesleges ebben az irányban haladni, alelnök úr, mert itt egymás
fejéhez olyan dolgokat tudnánk vágni, legalább is én tudnék az önéhez vágni, leginkább zárt
ülésen, ami nem válna az ön dicsőségére. Azt szeretném mondani, hogy önök azzal a
lehetőséggel, felhatalmazással hivatkozva azt csinálnak itt, amit akarnak, ez nyilvánvalóvá
vált ma délelőtt a parlamentben, és végképp nyilvánvalóvá vált, hogy nem is kell kétharmad,
elég a házbizottsági feles döntés, ott azonnal minden döntésük rendben lesz. Nem ez a
probléma. Ez egy politikai kultúra. A politikai kultúra pedig az, legalább is az az igazság,
hogy amit én tanultam, és amilyen politikai kultúrát próbáltam megismerni, külföldön az a
szokás, hogyha egyszer valamiben így megállapodunk, és az sokáig úgy működik, akkor az
első kudarcnál nem az lesz, hogy megváltoztatjuk a szabályokat. Önök kudarcot szenvedtek,
mert nem volt képes az alelnök úr egy olyan jelentést elkészíteni, amely az igazság talaján állt
volna. Ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni.

Az utóbbi időben nyilvánvalóan teljesen szabályossá vált ez az új szabályt alkotunk,
hogyha a dolgok nem úgy történnek, ahogyan mi akarjuk, és nyilvánvalóan fogunk erről
szavazni mai a bizottsági ülésen. Én csak azt szeretném mondani, hogy ez rendkívül kisstílű

és pitiáner.
(Jelzésre:) Molnár képviselő úr kért szót.

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm. Csak a tények kedvéért: én részt vettem
a bizottság munkájában hosszú hónapokon keresztül. Egyszer fordult elő az, hogy amikor egy
olyan politikai helyzet alakult ki, hogy nyilvánvalóan egy igaztalan feljelentést készült tenni
az albizottság, akkor éltem azzal a magyar demokráciában, az önkormányzatoknál és az
Országgyűlésben is adta jogommal, hogyha valamivel nem értek egyet, azt azért elmondtam,
és utána távoztam a bizottság üléséről.
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Ezt valóban lehet úgy is értelmezni, hogy lehetetlenné tettem az albizottság
működését, ami viszont annyiban kissé meglepő – persze, az állítás nem, ezért nem is
haragszom az alelnök úrra, nem mintha a haragomnak bármilyen súlya lenne –,
megdöbbenéssel tapasztalom, hogy az alelnök úr hosszasan ecseteli egyébként az általam
nagyon tisztelt Mile képviselő úr bizottságban végzett munkásságát és egyáltalán az
elfoglaltságát. Ha valaki részben lehetetlenné tette a bizottság munkáját, és érdektelenséget
tanúsít, az az egyébként általam nagyon tisztelt és becsült Mile képviselőtársam, aki nem vett
részt a bizottság munkájában. Engem és a Szocialista Pártot felelőssé tenni egy az egyben,
hogy emiatt nem működött a bizottság, ez némi túlzás, de még ezt is megértem.

Természetesen azért nyilván tanulságos az LMP-nek az a politizálása, amit folytat fél
éve és egyáltalán azóta, amióta mint párt létezik ez az árnyékkormánypárt, hiszen ez most
egyébként egy jó példa volt arra, ahogyan az alelnök úr megvédte, és szinte megmagyarázta,
hogy Mile képviselő úr, aki hosszú hónapokon keresztül nem ért rá egyetlenegy albizottsági
ülésre sem eljönni, tulajdonképpen jogszerűen volt távol. Amikor egy bűnvádi eljárás
megindítását akarták megszavaztatni, tulajdonképpen az én nem szavazatommal, mert persze
világos, ha én nemmel szavazok, akkor van bizottsági döntés, azért ilyen szempontból itt
egyikünk sem veretlen kétéves, de azért akkor is figyelemre méltó volt ez az indokolás, hogy
Mile képviselő úr helyett is el lett mondva, hogy egyébként ebben ő természetesen
konstruktív volt. Egyébként, ha itt lett volna, akkor én nem tudtam volna ezt megtenni, nem is
tettem volna meg, nagyon kíváncsian vártam volna az LMP véleményét, hogy
segédcsapatként az amúgy is túlerőben lévő ellenfél segítségére siet, úgy, ahogyan az LMP
ezt általában teszi, vagy pedig eljátssza azt a kutyakomédiát, amit általában el szoktak
játszani, hogy látszatellenzék, és utána derül ki, hogy mit tesznek.

A lényegi rész, azt gondolom, amit az elnök asszony elmondott, egy picit másképp is
fogalmaznék. Azt gondolom, egy vizsgálóbizottságnak akkor van értelme, hogyha azt
vélelmezzük, hogy adott esetben nincs meg az ítélet, csak a vád meg a feljelentés, és bízunk
benne, az ítélet nincs meg – bár ahogyan látom, lassan az is –, és meg kell próbálnunk
paritásos módon valamilyen végkövetkeztetésre jutni. Egyébként szeretném elmondani, a
bizottságnak sikerült, leszámítva egy momentumát, tehát azt gondolom, az albizottságot nem
lehet sikertelennek nyilvánítani, azért, mert nem sikerült elsőre egy feljelentést áterőszakolni
rajta. Ezen kívül az albizottságnak sokkal fontosabb szerepe is volt, ami talán ennek a
szakterületnek, aminek az alelnök úr általam nagyra becsült szakértője, ezt nem cinikusan
mondom, hiszen sok éve jóval nagyobb tapasztalattal dolgozik ezen a területen, és azt
gondolom, jó javaslatokat tennénk, hogyha nem ölné meg azzal, hogy egy szakmának álcázva
próbál nyílt pártpolitikai célokat szolgálni. Ha ez nem sikerült elsőre, ennek a kockázata akkor
is benne volt, tudjuk, egy négytagú bizottságnál a határozatképességhez három kell, tehát ha
ez nem volt lezsugázva az LMP-vel előre, akkor önök elkövették azt a hibát, hogy ezt
elfelejtették, ha pedig megvolt, akkor pedig azt kell felelőssé tenni, aki ebben nem vett részt,
nem engem, aki a demokráciát védve megpróbáltam elodázni ezt az egyébként
elkerülhetetlent. Nyilván felhívjuk a figyelmet arra, hogy ahhoz nem fogom a nem
szavazatomat adni, hogy kettő-egyre leszavazzanak. Ez azért elég könnyen kiszámítható és
teljesen logikus történet.

Viszont azt gondolom, ha most felrúgjuk utólag ezt a paritásos jelleget, én abban az
esetben mondok le – és az elnök asszony ezt helyesen értelmezte –, hogyha nem paritásos a
vizsgálóbizottság, akkor nincs nagy értelme ebben részt venni, hiszen a vizsgálóbizottságnak
nincsen már más feladata, mint gyakorlatilag kimondani azt, hogy feljelentést fog tenni.

Szeretném a jegyzőkönyv számára előre mondani, mint egy jövőbe látó jós, hogy
alapvetően a vizsgáló albizottság nem fogja újrakezdeni a hosszú hónapos munkát, mert ha
ezt megteszi, akkor minden kalapomat leemelem előtte. Ha csak az történne, hogy összeül
egy-két ülésre, és azt a végkövetkeztetést teszi meg, hogy az MSZP pártpolitikai célokra
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használta a titkosszolgálatokat, Szilvássy György és a többiek ellen feljelentést kell tenni, ha
mégis csak ez történne, akkor nagyon nehéz kivédeni, és az állampolgárok jövőbe vetett hitét
a nemzeti együttműködés kormánya arra használja adott esetben ezt az egyébként valóban
megkérdőjelezhetetlen választási eredményt – nem kérdőjelezzük meg, de egyébként abban
igaza van az alelnök úrnak, hogy nem tetszik, ha őszintén megkérdezi, akkor állatira nem
tetszik az áprilisi választások eredménye, de az októberi sem –, nem ezt kérdőjelezzük meg,
hanem azt mondjuk, hogy egy vizsgálóbizottságnak akkor van értelme, hogyha ez paritásos.
Ha ezt felrúgjuk, akkor előre azt kell mondani, ennek nincs értelme, és nem érdemes hosszú
hónapokon keresztül ezt az egész folyamatot eljátszani. Egyébként ígéretesen indult ez a
folyamat. Szeretném mondani, alelnök úr, az ön tevékenysége persze kifejezetten nem sokat
számít a mi frakciónkban, hogy ezzel szembesüljön, de ígéretes megállapításokhoz vezetett,
és elindult, de utána az egész átfordult olyanná, hogy nyilvánvalóan az előre megírt ítélet
indokolásán dolgoztunk, én naivan végigdolgoztam, de van képviselőtársa, aki ilyen
szempontból megkímélte magát ettől a munkától.

Arra kérném, alelnök úr, gondoljuk ezt végig, hogy feltétlenül szükséges-e utólag, az
utolsó pillanatban módosítani egy olyan játékszabályt, amit valóban nagyvonalúan, de azt
gondolom, a vizsgálóbizottságoknak az elmúlt húsz évben a jellegzetességük, hogy
paritásosak voltak. Ha ez nincs is leírva, ha önök tényleg kétharmaddal győztek, és egyébként
bármit megtehetnek, a vizsgálóbizottságnak akkor is az a jellegzetessége, hogy akkor van
értelme, ha nincs valaki többségben, mert ha valaki többségben van, és ismeri a
frakciófegyelmet – ez önöknél igen jól működik –, akkor teljesen világos, a vizsgálóbizottság
arra a következtetésre jut, amit előre feltételez a kérdésfeltevés. Én óvnám magunkat, hogy
ezt megtegyük. Természetesen ezt önök megteszik, tudomásul fogjuk venni, és sok sikert
kívánunk. Az LMP nyilvánvalóan lelkesen részt fog venni ebben a vizsgáló albizottságban,
nyilvánvalóan lehet, hogy a Jobbik is, és akkor együtt nagyon jó végkövetkeztetésre lehet
jutni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Mile képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Teljes mértékben egyetértettem az elnök asszonnyal, amikor
politikai kultúráról és magatartásformákról beszélt, ehhez képest egy kicsit meglepő volt
Molnár képviselő úr mondandója, főleg annak a megformáltsága. Tartalmilag igaza van,
valóban nem vettem részt ennek az albizottságnak a munkájában olyan intenzitással,
amennyire kellett volna.

Én azért a minősítgetésektől és az ilyen előre megfontolt vízióktól megóvnám
magunkat. Ha észrevette, képviselő úr, akkor én igyekeztem távol tartani magamat az olyan
természetű vitáktól, amelyek itt azért elég gyakran előfordultak a minősítgetésekkel
kapcsolatban. Sem a Szocialista Pártra, sem a Fideszre nézve nem tettem olyan dehonesztáló
megállapításokat, amelyek mondjuk éppen egy komoly vita tartalmát elvitték volna ilyen
indulati dimenzióba. Azt gondolom, ettől továbbra is kíméljük meg egymást, tehát attól, hogy
az LMP hol pozícionálja magát, és most milyen csatlóscsapat, vagy kinek a segédszárnya.
Ezeket a szamárságokat tartsuk meg a magántermészetű beszélgetésekben. Azt pedig, hogy
mit előlegez meg nekünk, hogy mikor, hogyan fogunk viselkedni, ez szinte már lenyűgöző,
mert ez azt jelenti, hogy látja a jövőt, és ez nagyon keveseknek adatik meg.

Valóban, ez így van, én ezt többször szóvá tettem az alelnök úrnak is, Hörcsik elnök
úrnak is ott, az albizottság kapcsán, hogy jó lenne valahogyan úgy szervezni a munkarendet,
hogy ilyenfajta párhuzamosságok ne alakuljanak ki, de sajnos, itt nemcsak az egyes
bizottságok között vannak párhuzamosságok, hanem a plenáris ülés és a bizottsági ülések
között is, ami eleve nonszensz, sőt, leginkább az is előfordul, hogy egyik napról a másikra
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tudjuk meg, mikor lesz plenáris ülés, és megint lesz. az ilyenfajta szervezettség egy közepes
tsz-ben valószínűleg világbotrányt okozott volna. Ez egy kicsikét önmentség, hogy miért nem
tudtam részt venni, mert ott a soros EU-elnökség kapcsán elég komoly teendők vannak, és ott
alelnök vagyok, de kértem, többször szóvá tettem, hogy próbáljuk meg úgy beosztani az időt.

Egyébként pedig ebben igaza van a képviselő úrnak, hogy én nem voltam jelen, és
nem vettem ki a részem a munkából úgy, ahogyan kellett volna, bár olyant nem csináltam,
hogy szándékosan mondjuk megszüntettem volna a szavazatképességet vagy a
működőképességet, hogy eltávozok a tett helyéről, hanem egyéb elfoglaltságaim miatt,
amelyek nem magánjellegűek voltak, nem tudtam itt lenni. A kettő között elég nagy
különbség van.

Dr. Vadai Ágnes (MSZP) ügyrendi javaslata
ELNÖK: Köszönöm szépen.
Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javasolom, szavazzunk erről, ez most egy ügyrendi

javaslat, alelnök úr.
Aki egyetért azzal, hogy először arról a határozatról szavazzunk, ami paritásossá tette

a bizottságot. Itt két részre kell szedni, mert az nem elég, hogy Csenger-Zalán képviselő urat
jelölik. (Demeter Ervin: Előtte már jelentkeztem. Szavazhatunk, csak annak, aki szólásra
jelentkezett, szót kell adni.)

Alelnök úr, nekem most egy ügyrendi javaslatom van. (Demeter Ervin: Tartsa be már
egyszer a Házszabályt!) Forduljon az ügyrendi bizottsághoz, abban is megvan a többségük.
Tehát nekem ez lenne a javaslatom, hogy szavazzunk arról, hogy két lépésben szavazunk:
először a határozatmódosításról, azután pedig a személyi kérdésről.

Aki egyetért azzal, hogy szavazzunk… (Demeter Ervin: Hozzá lehet szólni az
ügyrendi javaslathoz?) Természetesen frakciónként egy-egy hozzászólással. Nem látok
hozzászólót, a vitát lezárom, szavazunk az ügyrendi javaslatról.

Alelnök úr!

DEMETER ERVIN (Fidesz): Elnök Asszony! Egyetlen hozzászólásra jelentkező volt
az ügyrendi vita bejelentésekor, akinek ön a Házszabály szerint köteles megadni a szót.

ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz szóljon hozzá, alelnök úr, az elnök által
előterjesztett ügyrendi javaslathoz, miszerint megszavaznánk, alelnök úr, hogy meg akarják
szüntetni a paritásos bizottságot, utána pedig a képviselő urat meg lehessen választani. Addig
ugyanis nem lehet megválasztani. Ez az ügyrendi javaslatom.

Alelnök úr, ezzel kapcsolatban van-e álláspontja a Fidesz-frakciónak?

DEMETER ERVIN (Fidesz): Természetesen. Elhibázott az ügyrendi javaslat, mert
mindössze egy hozzászólás volt már hátra, aminek az a tartalma, hogy összegezzük: a
kormánypárt egy gesztust tett az ellenzéknek, amivel az ellenzék visszaélt, megakadályozta a
döntést.

Molnár képviselő úr több alkalommal a büntetőfeljelentés és az albizottság között vél
valamilyen összefüggést. Tájékoztatom a képviselő urat, szerintem itt is volt, amikor a
Nemzetbiztonsági bizottság, a nagybizottság döntött úgy, hogy tegyen a bizottság
büntetőfeljelentést. Ennek nincs különösebb jelentősége, hogy az albizottság tesz vagy nem.
Az is egy másik kérdés, hogy az elnök asszony ezt elszabotálta, de az albizottságban volt
képzett jogász is, sőt, néha ügyész is, akitől megerősíthettem azokat az ismereteimet, hogy aki
bűncselekményre való gyanút észlel, köteles feljelentést tenni. A feljelentés és az albizottság
létszáma között semmi összefüggés nincs.
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ELNÖK: Alelnök úr, eltért az ügyrendi javaslattól, legyen szíves az ügyrendi
javaslatommal kapcsolatosan megtenni az állásfoglalását.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Én arról próbálom meggyőzni, hogy miért helytelen az
ügyrendi javaslat.

ELNÖK: Tehát önök nem támogatják az ügyrendi javaslatot, következtetésképpen erre
jutottam.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Elnök asszony, befejezném a mondanivalómat, hogyha,
ne adj’ Isten, a demokrácia sárba tiprásáért zokogó könnyei mellett néha adna szót a
kormánypárti képviselőknek is. Ezzel mélyen megtisztelne minket.

ELNÖK: Alelnök úr, én nem szoktam zokogni. Tettem egy javaslatot. Ha ezzel
egyetért, akkor azt fejezze ki, ha nem ért egyet, akkor azt is mondja meg.

Ha másnak nincs javaslata, lezárom az ügyrendi vitát, és szavazunk a javaslatomról,
miszerint két lépcsőben kell ezt a rendkívül magas politikai kultúrára valló lépést megtenni.
Először a Nemzetbiztonsági bizottság eredeti határozatát kell módosítani, amely paritásos
bizottságot írt elő. (Demeter Ervin: Nincs ilyen határozat.) De van ilyen határozata a
Nemzetbiztonsági bizottságnak. A Nemzetbiztonsági bizottság határozatával létrehozta az
albizottságot, és paritásos bizottságot hozott létre. Csak azt szeretném mondani, alelnök úr,
hogy ön volt az, aki ezt megcsinálta.

Szavazás a Nemzetbiztonsági bizottság határozatának megszűntetéséről
Tehát, hogy mi a létszám, hogyan változott a paritás, vagy hogyan változik ez az

összetétel, ezt javasoltam. (Demeter Ervin: Az elnök asszony így ne szóljon hozzá, adja át az
ülésvezetést! Szavazzunk!

Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. –
3 igen szavazat.) Ki nem ért ezzel egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A
bizottság határozatképtelenné vált. Nem szavaztatok! Hárman szavaztunk, nem volt
határozatképes a bizottság. (Móring József Attila: Nem fogadta el a bizottság!) Nem, a
bizottság határozatképtelenné vált. (Demeter Ervin: Nem volt ilyen határozat!) Azt gondolom,
a kormánypárti frakciónak legalább a határozatképességet kellene legalább a szavazatban
biztosítania, mert ilyenkor a plenáris ülésre vonatkozó szabályok vannak, és ha nincs meg a
többség, akkor legalább nemmel szavazzatok. Akkor nincs ilyen határozat, akkor miről
szavazunk? Mert az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának volt egy ilyen határozata,
amely létrehozta ezt a bizottságot, és megállapodtunk, hogy paritásos bizottság lesz.

Mile képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Ez a mostani politikai mozdulat azért elég erőteljesen
emlékeztet arra, amit éppen a szemére vetett Molnár Zsolt képviselő úrnak, hogyha jól
érzékelem a helyzetet, hiszen itt azért nem született döntés, mert, ha úgy tetszik, bojkottálták a
határozathozatalt. (Demeter Ervin: Elnök asszony, nem figyeltünk, legyen szíves, tegye fel még
egyszer szavazásra! Köszönöm.)

ELNÖK: A következőt szeretném mondani: az csak a plenáris ülésen fordulhat elő
(Demeter Ervin: Akkor ne tegye!), hogy egyszer már megszületett egy döntés, és önök újra
szavazást kérnek, és szavazhatnak róla. Most itt állunk, akkor döntsék el, hogy mit akarnak!
Azt, amit én jó szándékkal javasoltam, nem akarják, a Csenger-Zalán képviselő úr nyilván
vagy jön ön helyett, szerintem még ez lenne a legjobb megoldás, vagy Móring képviselő úr
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helyett, ez a rosszabb megoldás lenne, választanánk meg az albizottságba. Jelenleg az ön által,
az elmúlt nyolc évet kutakodó vizsgáló albizottság egy paritásos bizottság.

Képviselőtársam, komolyan mondom, ugye, ez nem lett igazán pontosan
végiggondolva, hogy ezt hogyan is gondolják? Én azt gondolom, szívesen nyújtunk
segítséget, de megállapodtunk – ezt szeretném a jegyzőkönyv kedvéért hangsúlyozni –,
Demeter alelnök úr javasolta ennek az albizottságnak a létrehozását, a papírján ő maga
javította ki, ez egy paritásos vizsgálóbizottság lett. Nyilván nem sikerült megfelelő eredményt
elérni. Itt sem Molnár képviselő urat, sem Mile képviselő urat nem okolnám ezért, mert
nyilván a kormánypártok feladata az, hogy biztosítsák, hogy egy bizottság határozatképes
legyen, néha kedvesen kell beszélni velük, akkor biztosan eljönnek a bizottsági ülésre, és
nyilván olyan gesztusokat kell tenni, amelyek alapján szavazni is fognak. De nem ez történt.

Demeter alelnök úr eredeti javaslata az volt, hogy Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr
legyen a bizottság tagja. Én még egyszer felteszem a kérdést, hogy a vizsgáló albizottságban
ki helyett? Én azzal egészíteném ki az ön javaslatát, hogy Demeter elnök úr helyett legyen
Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr a bizottság tagja, mert csak így értelmezhető a személyi
változtatás.

(Jelzésre:) Móring képviselő úr.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Én tulajdonképpen egészen jól szórakozom, de
szerintem ennyit nem ér a történet. Mi lenne, ha a tényeket egy picit jobban figyelembe
vennénk?

Egészen egyszerűen volt egy javaslat, hogy ezt az albizottságot egészítsük ki egy
fővel. Ennek következtében nyilván a paritásos jellege megszűnik, ha kell, akkor én magam is
elismerem, hogy az az ötlet, az a gesztus, amit mi tettünk, hogy ez egy paritásos bizottság
legyen, kudarcot vallott, de az összes többi csak egy ilyen máz és mindenféle. Lehet ezt két
lépcsőben szavazni, lehet egy lépcsőben szavazni, de szerintem az eredeti elképzelés teljesen
jól tartható, ha három kormánypárti és két ellenzéki lesz, mivel a javaslat sem tartalmazza azt,
hogy valaki helyett kerüljön be Csenger-Zalán képviselő úr. Ebből az következik, hogy nem
helyettük, hanem melléjük kerül be, és akkor megszűnik a paritásos jelleg, szépen tovább
lehet dolgozni. (Dr. Molnár Zsolt: Én meg lemondok!) Sajnálnám.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, Móring képviselő úr.
A következőt szeretném mondani: az alelnök úr javaslata az volt, hogy az elmúlt nyolc

év alatt a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok működése során tapasztalható anomáliák
feltárására létrejött ellenőrzési albizottság tagjainak a megválasztása. Az az igazság, hogy a
bibi itt van. Érdemes lett volna a jogászokkal konzultálni – ez most már nem először fordul itt
elő –, hogy nem ezt kellett volna ide beírni, és a tagjait a Nemzetbiztonsági bizottság
megválasztotta. Én értem, és nem is fogom megakadályozni azt, amit el akarnak érni. Ezért
mondtam azt, hogy először módosítsuk a Nemzetbiztonsági bizottság határozatát, azután
szavazzunk, mert két lépcsőben tettük meg ezt is. Először a határozatról szavaztunk, de mivel
ezt az ügyrendi javaslatot elutasították, ezzel nyilván nem tudok mit tenni.

(Jelzésre:) Mile képviselő úré, majd Demeter alelnök úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Látni lehet azt, hogy most itt nem lehet eredményt elérni. Az
lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy az alelnök úr a következő bizottsági ülésre
újragondolná a javaslatát, és újra előterjesztené, akkor nagyobb esélyt látnék arra, hogy
valami értelmes megoldásra tudjunk jutni, mert most látván a hangulatot és az érvek tartalmát,
nem nagyon látom, hogy ebből a patthelyzetből ki lehetne jönni.
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Mile Lajos (LMP) ügyrendi javaslata
ELNÖK: Mile képviselő úrnak ügyrendi javaslata volt, ezt ügyrendi javaslatnak

veszem, hogy a vitát zárjuk le, és ezt a napirendi pontot a jövő héten folytassuk.
Alelnök úr, hozzászól ehhez az ügyrendi javaslathoz?

DEMETER ERVIN (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Ha a frakcióknak nincs hozzászólásuk, szavazzunk az ügyrendi javaslatról.
Aki az ügyrendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. –

3 igen szavazat.) Ezzel ki nem ért egyet? (Szavazás. – 8 nem szavazat.) Az ügyrendi javaslat
elvetve.

Szerintem még van egy kis időnk a következő bizottsági ülésekig, hogy elvitatkozzunk
erről a dologról, de még egyszer mondom: ahogyan itt is, ebben az esetben is, két lépcsőben
történt a Mile képviselő úr vezette albizottság tagságának a kialakítása. Először volt a
Nemzetbiztonsági bizottság által hozott határozat, amely, ha emlékeznek rá, még kis
pontokkal, mert akkor még nem tudtuk a neveket, sok kis pont, beírtuk, hogy ellenzéki
képviselő, sok kis pont, beírtuk, kormánypárti képviselő, ez volt a Mile képviselő úr
bizottsága. Az önök bizottságánál is ugyanígy volt. Négy kipontozott vonal volt, mert nem
tudtuk, kik a tagok, csak mögé oda volt írva, hogy két ellenzéki, két kormánypárti, azután újra
idejöttünk, örülve annak, hogy milyen csodálatos gesztust tett nekünk, ellenzéki pártoknak a
kormánypárt, hogy ilyen nagy horderejű és fontos kérdéseket paritásos bizottságban
vizsgálunk, és szavaztunk arról, hogy kik legyenek a tagok. Emlékeznek, akkor még a
Jobbiknak nem volt itt képviselője, mert nem ment át a „C” típusún, vagy nem végeztek a „C”
típusúval, ezért azt mondta Demeter alelnök úr, szerintem nagyon helyesen, hogy az ellenzék
egyezzen meg, kit jelöl, és ha lesz újabb ellenzéki, akkor ezen majd változtatnak.

Ezek után most idejön Demeter alelnök úr, és nem azt a javaslatot teszi, ami
házszabályszerű és jogszerű lenne, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságnak az eredeti
határozatát módosítsuk és egészítsük ki, hanem azt mondja, hogy válasszuk meg Csenger-
Zalán Zsolt képviselő urat a bizottság tagjának.

Alelnök úr, amiatt nem kell félni, ez az albizottság nem lesz többé paritásos, úgy lesz,
ahogyan maguk akarják, azt írnak a papírra, amit akarnak, őszintén szólva nem is nagyon
érdekel, de legalább szabályszerűen járjunk már el! Legalább a saját maguk javaslatát
legyenek már képesek házszabályszerűen megfogalmazni! Módosítsuk először azt a
határozatot, emeljük fel eggyel a kormánypárti képviselők létszámát, majd azután önök
delegálják oda a Fidesz részéről Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat, de most egy lépésben át
akarják ugrani az egészet.

Alelnök úré a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Elnök asszony, szabályszerűen járunk el. Nem az ön
által előírt szabályok, hanem a Házszabály szabályai szerint járunk el. Az ellenőrzési
albizottságot a Nemzetbiztonsági bizottság hozta létre, és megnevezte a tagjait. A
Nemzetbiztonsági bizottság bármikor módosíthatja ezt a határozatát, új határozatot hozhat,
bővítheti, szűkítheti. Azt a határozati javaslatot tettem fel, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság
az ellenőrzési albizottság tagjává Csenger-Zalán Zsoltot választja meg. Ez semmilyen egyéb
határozattal nem ütközik.

Tehát tisztelettel kérem, hogy erről szavazzunk.

ELNÖK: Tudja mit, alelnök úr, szavaztatok, legyen meg a boldogsága! De azután, ha
majd megengedi, kijavítanám a maguk kis jogi hiányosságait, mert ez nem így működik.
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Könyörgöm, ezt két lépcsőben kell megcsinálni, a Házszabályt, lehet, hogy én egy kicsit talán
jobban ismerem. Először a határozatunkat kell módosítani, azután van személyi döntés.

Tudom, hogy a Házszabály 28. §-ára fognak hivatkozni, amelyben, ha jól emlékszem,
benne van, hogy az Országgyűlés bármelyik bizottságát átalakíthatja, de ha emlékeznek, az is
minimum két lépcsőben történik: először meghozza az Országgyűlés a határozatát, hogy
átalakítja, azután megjelöli a személyt.

De tudják mit? Szavazzunk! A Jobbik úgyis feljelent, ők szoktak feljelentgetni az
ügyrendi bizottságnál, hogy szabálytalanul jártam el.

Szavazás Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) ellenőrzési albizottsági tagságáról
Ki az, aki támogatja, hogy Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr – akinek ez alkalommal

is gratulálunk – tagja legyen az elmúlt nyolc évet vizsgáló albizottságnak, melyet Demeter
Ervin alelnök úr vezet? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 7 igen
szavazat.) Ki nem ért ezzel egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó
szavazat.) Megállapítom, hogy Demeter alelnök úr kívánsága teljesült.

(Jelzésre:) Molnár képviselő úr!

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Elnök asszony, ebben az esetben van egy pici
probléma, mert épp hatályba lép az a nyilatkozatom, amelyben lemondtam az albizottsági
tagságomról. Ettől még a bizottság fel van töltve, csak nem akarom megadni azt a lehetőséget,
hogy a három-kettő helyett a négy-egy sokkal nagyobb előny, akkor már nincs is értelme a
visszavágónak, akkor legyen négy-egy, de ha lemondok az öttagú bizottságban, akkor legyen
négy tagja, négy Fidesz-kDNP-s tagja. Az én helyemre még egy LMP-s nem tud menni, de a
Jobbikból vagy a Fidesz-KDNP-ből igen.

Nem akarom megfosztani a bizottságot attól, hogy egy lépcsőben most megoldjuk ezt
a kérdést, ezért akartam konstruktív módon segíteni a munkát.

ELNÖK: Köszönöm szépen Molnár Zsolt képviselő úrnak a javaslatát.
Indítványozom, hogy Meggyes Tamás képviselő úr üljön Molnár Zsolt helyére az
albizottságban.

(Jelzésre:) Alelnök úré a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Elnök asszony, már lezárta a vitát, szavazással
döntöttünk, tehát ehhez a napirendi ponthoz nincs lehetőség határozati javaslatot
előterjeszteni. Nyilván tudomásul vettük, hogy Molnár Zsolt képviselő úr lemondott, de
egyelőre nincs lehetőség, hogy ezt a jelenlegi keretek között pótoljuk.

Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mile képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Ott a bibi, hogy egy elvi állásfoglalás csak kimaradt, hogy
akkor ezáltal öt főre emelkedik a bizottság létszáma, vagy marad négy fős a bizottság. Azért
javasoltam, hogy a jövő héten egy kicsit cizelláltabb formában jöjjön vissza ez a javaslat.

Értem én a kommunikációt és az eredménykényszert is, mint motivációt, de akkor itt
megint kezdhetjük faragni, szurkálni a ködöt, mert kimaradt ez a döntés, hogy akkor most
változik-e a létszám, vagy továbbra is négy fős, vagy öt fős? Ezt jó lenne tudni.

ELNÖK: Én ezt a napirendi pontot lezárnám azzal, hogy Demeter alelnök úr csak arról
kért szavazást, hogy Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr tagja legyen az albizottságnak,
semmilyen más ügyről, nevezetesen a bizottság létszámának változásáról nem kért szavazást.
Hiába, mit is ér egy jogi diploma, itt okoskodunk, és próbáljuk a házszabályszerűséget.
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Jelenleg most az a helyzet, hogy 4 tagú a bizottság, mert Molnár képviselő úr
lemondott, három Fidesz-KDNP-s és egy LMP-s tagja van, úgyhogy nagyon jó szórakozást
fogok kívánni az albizottság Nemzetbiztonsági bizottság utáni ülésére.

Lezárom ezt a napirendi pontot.

Egyebek

Kérdezem, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valami? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincsen, ismét remek volt a Nemzetbiztonsági bizottság ülése.

Köszönöm képviselőtársaimnak a megjelenést. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 39 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


