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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1704. szám)
(Dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos (LMP) képviselők önálló indítványa)

3. A nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/149/2010.)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Demeter Ervin (Fidesz) a bizottság alelnöke
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz) Rácz Róbertnek (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Imre Bernadett munkatárs
Magyar Árpádné titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)
Dr. Harmati Zsolt főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Várhomoki-Molnár Márta szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Tóth Sándor szakmai tanácsadó (Nemzeti Közlekedési Hatóság)
Gasparics Zoltán parlamenti titkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)

Elnöki megnyitó

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülésünket. A napirend megállapítása
előtt megkérném Tóth képviselő urat, írja alá a helyettesítési papírt, merthogy ez elmaradt.
(Megtörténik.) Köszönöm, most mondom a helyettesítéseket. Tóth képviselő úr helyettesíti
Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat, Rácz Róbert képviselő úr helyettesíti Lezsák Sándor
képviselő urat, Demeter Ervin alelnök úr helyettesíti Meggyes Tamás képviselő urat, a
többiek személyesen vannak jelen, úgyhogy a bizottság határozatképes 12 szavazattal.

A napirend elfogadása

Előzetesen négy napirendi pontot javasoltam a mai bizottsági ülésre. Kérdezem, hogy
a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, aki egyetért
a napirenddel, kérem, a helyettesítések figyelembevételével szavazzon. (Szavazás.) A
bizottság egyhangú döntést hozott.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslat
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló
törvényjavaslat, a bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság titkárságán áttanulmányoztuk a kiegészítő
ajánlást, és nem találtunk olyan módosító javaslatot, amely a bizottság hatáskörébe tartozna.

Kérdezem a képviselőtársaimat, tudnak-e esetleg olyan módosító javaslatról, amelyet a
mai napon meg kellene vitatni. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor ezt a napirendi pontot le is
zárom.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról szóló
T/1704. számú törvényjavaslat (Dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos (LMP) képviselők önálló
indítványa)

A 2. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről,
esetleges általános vitára való alkalmasságáról. Dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos LMP-
képviselő urak önálló képviselői indítványt nyújtottak be a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról T/1704. számon. A képviselők az
Országgyűlés internetes oldalán olvashatták ezt a törvényjavaslatot.

Azt javaslom, hogy úgy tárgyaljunk ennek a képviselői önálló indítványnak a
tárgysorozatba-vételéről, illetve annak elfogadása esetén az általános vitára való
alkalmasságáról, hogy először megkérjük az előterjesztőket, illetve az előterjesztők
képviseletében Mile Lajos képviselő urat, hogy röviden szóljon a módosításról.

Köszöntöm a kormány képviselőit, a Belügyminisztérium részéről Tasnádi László
kabinetfőnök urat, a Külügyminisztérium részéről dr. Harmati Zsolt főosztályvezető urat.
Természetesen aztán a kormány véleményét hallgatnánk meg, és aztán a képviselők számára
lenne lehetőség kérdésre és esetleg véleményre, aztán döntenénk a tárgysorozatba-vételről. Ha
ez a tárgyalási menet elfogadható – és nem látok ellenvetést –, akkor az előterjesztők részéről
Mile Lajos képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr!
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Mile Lajos (LMP) szóbeli kiegészítése előterjesztőként

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony.
Tisztelt Bizottság! Ennek az előterjesztésnek nyilván van egy kis előélete, hiszen a

miniszteri engedélyezési jogkör eredete még 1999-re megy vissza, a Dunagate-ügy után
alakult úgy a politikai helyzet, hogy… (Demeter Ervin: ’89-ben.) ’89-ben, igen. Elnézést a
pontatlanságért, örülök, hogy az alelnök úr ennyire figyel. (Dr. Molnár Zsolt: Egy frakcióban
ültetek.) Akkor még nem. Akkor nyilván kellett valamilyen kontroll a visszaélések miatt, és
akkor Kulcsár Kálmán volt az igazságügyi miniszter, és ő alkalmasnak tűnt arra, hogy a
visszaélésekkel kapcsolatban megfelelő kontrollt el tudjon látni. 1995-ben az engedélyezés
egy része került át a bíróhoz, ennek egy politikai kompromisszum volt az alapja, és nyilván
ennek a kompromisszumnak megvoltak az adott helyzetben az elvi és a gyakorlati okai is,
hogy ez miért történt így.

Ez a Dorosz Dáviddal közösen benyújtott javaslat arra vonatkozik, hogy az
engedélyezést mi szeretnénk mindenféleképpen a bírói engedélyezéshez kötni, tehát magát az
eljárást a bírói engedélyezéshez kötni, hiszen minden ilyen engedélyezési eljárásnál a
kezdeményezés törvényességét vizsgálja a bíró, és ilyen szempontból mindegy, hogy
bűnüldözési vagy objektumvédelmi célokról van szó. A lényeg az, hogy bármilyen külső
szereplővel szemben a szolgálatok képesek legyenek alátámasztani azt, hogy miért törvényes
az eszköz alkalmazása. Gondolom, ez jogos elvárás. Azt pedig a bíró szerintünk a szolgálatok
előadása, előterjesztése alapján igenis meg tudja ítélni, hogy van-e összefüggés a lehallgatás
célja és a lehallgatandó személy között.

Itt bevallva, bevallatlanul a külső kontroll legfontosabb szerepe éppen az, hogy a
szolgálatokon legyen nyomás, legyen késztetés arra, hogy csak a valóban indokolt, védhető

lehallgatási kérelmek jöjjenek elő. Azt ugye, nem kell itt hosszasan ecsetelni, hogy ilyen
esetekben nagyon kényes területeken mozgunk, hiszen az emberek magánéletébe,
intimszférájába történő beavatkozásról van szó, és itt mi indokoltnak látjuk, hogy ez igenis
bírói engedélyezéshez köttessék.

A másik esetben a külföldi titkosszolgálatokhoz is kapcsolódik ez a javaslat. Itt
nemcsak az attasék lehallgatásáról lehet esetlegesen szó, hanem gyakorlatilag a bírói kontroll
alóli kivonáshoz egy olyan indok is elég, hogyha valakinek az ismerőse szóba állt valaki
olyannal, akinek van mondjuk egy külföldi ismerőse, akiről feltételezhető, hogy külföldi
titkosszolgálatokkal kapcsolatban van. Tehát ez egy nagyon tág fogalom, és nem megfelelően
nyomatékosítja azt az érvet, hogy miért kell a bírói engedélyezés alól ezt kivonni.

Szintén nem bíró engedélyezi a védett személyek és objektumok védelmével
kapcsolatos lehallgatásokat. Itt ennek megint nem gondoljuk az indokoltságát megfelelőnek,
hiszen ebben az esetben is jól belátható, hogy a bíró igenis kompetens eldönteni, hogy a
kezdeményezés törvényes-e vagy sem, és engedélyezheti-e az eljárást.

Summa summarum, ez a javaslat arra vonatkozik, hogy az ilyen természetű eszközök
alkalmazása, maga az eljárás mindenféleképpen bírói engedélyezéshez legyen kötve, ebben
mi sokkal nagyobb garanciákat látunk arra, hogy semmiféle visszaélés ne történjen. Azt
gondolom, a szolgálatok, a mindenkori kormányzat és a szolgálatok vezetői számára is
megnyugtatóbb, hogyha itt abszolút a bírói engedélyezésen múlik az, hogy az eszközöket
alkalmazzák, és hogy magát ezt a fajta tevékenységet folytathatják-e. Azt sem gondoljuk,
hogy ez a szolgálatok hatékonyságát csökkentené, vagy – ne adj’ isten – olyan módon
terjesztené ki az engedélyezési eljárást, hogy esetleg veszélyeztetné annak a titkosságát vagy a
működőképességét.

Tehát arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ennek a javaslatnak a
napirendre vételét és általános vitára való alkalmasságát.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatják-e a javaslat tárgysorozatba-vételét.

A kormány álláspontjának ismertetése

TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Bizottság! A Belügyminisztérium véleménye szerint a változtatás nem indokolt,
mégpedig olyan szempontból nem indokolt, hogy a szabályozás elfogadása óta semmiféle
olyan információ nem került felszínre, úgy tudom, a nemzetbiztonsági bizottság sem tárgyalt
ilyet, ami a miniszteri engedélyezés nyomán született, és véleményünk szerint ez szakmailag
nem indokolt.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
A Külügyminisztérium képviselőjét kérdezem.

DR. HARMATI ZSOLT főosztályvezető (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Bizottság! A Külügyminisztérium részéről teljesen egyetértünk a
Belügyminisztérium álláspontjával, mi is úgy véljük, hogy ez a 15 évvel ezelőtt törvénybe
iktatott eljárási rend bevált, mi sem látjuk szükségesnek és időszerűnek, hogy ezen
változtassunk, különös tekintettel a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó Információs
Hivatal tevékenységére, ami kizárólag külföldi irányultságú. Mi is úgy gondoljuk, hogy itt
nem annyira büntetőjogi felelősségi kérdés megítélése a fontos a döntés meghozatalánál,
hanem inkább kormányzati mérlegelés, felelősség kérdése az adott titkosszolgálati eszköz
alkalmazásának engedélyezése.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bármilyen kérdésük, kérésük, megjegyzésük,

véleményük. (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon!

Kérdések, vélemények

DEMETER ERVIN (Fidesz): A kérdés azért szerintem kicsit árnyaltabb, tehát néhány
szót érdemes róla beszélni. Maga a gondolat megítélésem szerint nem ördögtől való, tehát
lehet róla beszélni, bár előre kívánom bocsátani, hogy mind a két megoldás – tehát az osztott
megoldás, ami jelenleg hatályos, illetve egy másik, ahol egy bírói kézbe kerül, tehát mind a
két módszer– mellett és ellene is körülbelül ugyanannyi érv sorakoztatható fel.

Ha kicsit messzebbről nézem, akkor a nemzetbiztonsági törvény 1995-ös, jó 15 éves.
Ami előtte volt – már a képviselő úr említette a bevezetőjében –, szerintem azt felejtsük el,
tehát azt ne tekintsük se jó, se rossz mintának, az egy más típusú társadalmi berendezkedés
volt, az akkori eljárási rend annyira elfogadhatatlan, hogy még beszélni sem érdemes róla,
tehát a hatályos szabályozásból induljunk ki.

A hatályos szabályozás megosztja a külső engedélyhez kötést. Az indoklásban kicsit
zavaró, hogy a képviselő úr a titkos információgyűjtésről beszél, annak sokkal szélesebb a
köre értelemszerűen, mint a külső engedélyköteles. De ha az alapjavaslatot nézem – bár az is
sántít nekem, mert ott a szolgálatok feladatait, ahol eszközöket használhatnak, veszi
lajstromba, tehát úgy gondolom, a szándék a külső engedélyhez kötött titkos
információgyűjtési eszközökre vonatkozik –, ott van egy világos megosztás. Gyakorlatilag –
most nagyon leegyszerűsítem – köztörvényes ügyekben kell fordulni a bírósághoz,
nemzetbiztonsági ügyekben az igazságügyi miniszterhez. Ez az alapfelállás szerintem helyes,
és megvan ennek a dolognak a logikája.

Ha felül akarjuk vizsgálni a nemzetbiztonsági törvényt, arra nyitott vagyok. A
nemzetbiztonsági törvénynek van számos olyan része, amelyik az elmúlt 15 esztendő után
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korszerűsítésre, újragondolásra tart igényt. Tehát ha ennek nekifutunk, szerintem az egész
nemzetbiztonsági törvényt érdemes lenne átgondolni, nyilvánvalóan nem költségvetési
időszak a legoptimálisabb időpontja ennek. Itt a szolgálatok feladatai, a szolgálatok
struktúrája, munkamegosztása, a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kapcsolódóan számos olyan
kérdés merült fel már a bizottság munkájában is, ami megfontolásra serkent minket, hogy
esetleg a szabályozáson valamit változtassunk. Tehát egy szélesebb körű áttekintést tartok
indokoltnak, ha már nekifogunk a nemzetbiztonsági törvénynek.

De ha nézzük ezt a szűk szegmensét, a külső engedélyhez kötött eszközök
alkalmazásának a kérdéskörét, én betartanám azért – az ellenőrzési albizottság pont ezzel
foglalkozik, és most kezdett hozzá ahhoz a munkához – az előbb mérjünk, utána szabjunk
elvet. Tehát nézzük meg annak a tapasztalatait, hogy milyen tapasztalatok vannak a külső
engedélyhez kötött eszközök alkalmazása során. Az egy dolog, hogy adott politikai szereplők
– alapos a gyanúm, sőt több esetben már bebizonyítottuk – visszaélnek ezekkel az
eszközökkel, de a szabályozást nem egy politikai szituációhoz kell alakítani. Tehát
megítélésem szerint mindenféleképpen érdemes megvárni az ellenőrző albizottságnak azt a
vizsgálatát, hogy legyen legalább tapasztalatunk, hogy indokolt-e vagy nem indokolt
változtatni ezen a kérdésen, és utána esetleg térjünk vissza rá. Anélkül, hogy bármi
tapasztalatunk lenne, így egy kicsit ilyen érzelmi vagy politikai gegnek érzem, és önmagában
nagyon kevésnek ahhoz, hogy ezért egy törvényhez ezért érdemes legyen hozzányúlni.

Tehát magát a gondolatot alkalmasnak tartom arra, hogy beszéljünk róla, de ilyen
formában ezt a törvényjavaslatot az elmondottak nem tartjuk indokoltnak tárgysorozatba
venni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
Kérdezem, másnak van-e véleménye. (Nincs jelzés.) Mi a magunk részéről a

tárgysorozatba-vételt azért támogatjuk, mert az alkalmat ad pont arra a megbeszélésre,
amelyet alelnök úr is jelzett. Azt gondoljuk, hogy később talán szükség lehet átfogó
módosításra is, de elfogadjuk az LMP-nek azt az álláspontját, ami azt mondja, hogy e
tekintetben némi szigorúbb és külső kontrollra lenne szükség, úgyhogy a magunk részéről
támogatni fogjuk a tárgysorozatba-vételt.

Megadom a szót Mile képviselő úrnak.

Válaszadás

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a
reflexiókat.

Az egyik megjegyzésem abszolút egyszerű logikán alapul. Ha a tárgysorozatba-vétel
megtörténik, ez még egyáltalán nem zárja ki a nemzetbiztonsági törvény egy későbbi átfogó
vizsgálatát. Sem tartalmi, sem logikai ellentmondást nem látok, tehát semmiféle olyan eleme
nincs a javaslatnak, amely azt később ellehetetlenítené, vagy – ne adj’ isten – torzítaná a
szándékot, sőt, talán még kicsit indukálhatja vagy generálhatja a folyamatot, hogy akkor a
nemzetbiztonsági törvényt vizsgáljuk felül.

Elhangzott, hogy nem volt még rá precedens, ami indokolttá tenné, hogy ilyen
természetű módosítás megtörténjen. Ezt most így természetesen nem tudom megítélni, és nem
kételkedek senkinek a szavahihetőségében, de éppen alelnök úr mondta, hogy meg kellene
várni az albizottsági vizsgálódás tapasztalatait, eredményét. De ha nem is volt ilyen –
feltételezzük a legjobbakat –, akkor is azt gondolom, hogy akár preventív jelleggel is,
egyáltalán nem káros, hogyha nem várjuk meg, amíg esetleg ilyen előfordul, bármelyik
érában, hanem megpróbáljuk törvényben rögzíteni azokat a garanciákat, amelyek eleve
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kizárják, hogy bármilyen politikai indíttatású vagy egyéb visszaélés kialakuljon ezen a
területen.

A következő dolog: itt ezt a kis bevezetőt valóban csak illusztrációnak szántam, tehát
egy kis pontatlansággal tarkított történeti felvezetésnek, hogy nem előzmény nélküli, tehát
egy folyamat része a ’95-ös módosítással együtt, nem, mintha mintaként akartam volna azt a
gyakorlatot itt a bizottság elé állítani, erről szó nincs. Tehát annak örülök, hogy az
alapgondolatot nem utasította el az alelnök úr. Azt gondolom, azért itt most jelentős
változások közepén vagyunk, hiszen akár ezt az időszakot sem lehet mindenben összevetni
akár az elmúlt 15 esztendővel, de valószínűleg az elmúlt 8 esztendővel sem kívánunk itt most
komoly összehasonlításba belefutni.

Azt mindenesetre lehet látni, hogy alapvetően változik a politikai helyzet ilyen
szempontból, és ebben az esetben egyáltalán nem látom azt, hogy miért ne lenne aktuális egy
ilyenfajta előterjesztés tárgysorozatba-vétele. Legalább akkor vitatkozzunk róla, vitassuk meg,
nézzük meg, várjuk meg esetleg a frakciók véleményét, tehát azt gondolom, egy diskurzus
mindenféleképpen megér. Vagy megfordítva: ha ettől mereven elzárkózik akár a
kormányoldal, és úgy dönt a bizottság, hogy nem tartja erre alkalmasnak, az egészen káros és
általunk nem kívánt feltételezéseket is indukálhat vagy generálhat, és ez megint nem lenne
szerencsés. Azt gondolom, pontosan ez az a bizottság, amelyik ilyen természetű
indítványokban a tisztánlátás és a törvényi garanciák megszületésének elősegítése érdekében
tárgysorozatba-vételre alkalmasnak tarthat egy ilyenfajta előterjesztést.

Köszönöm.

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

További vélemény, válaszadás

DEMETER ERVIN (Fidesz): Tényleg csak röviden összegezve, tehát az a javaslatunk,
hogy először nézzük meg a tapasztalatokat. Először végezzük el a munkát, és utána tegyünk
javaslatot. Nemcsak azért, mert ez általában így helyes, hanem azért is, mert ez az
előterjesztés – az egyéb apró hibájától eltekintve – azon a feltételezésen alapul, hogy a bírói
engedély több jogi garanciát ad és szigorúbb. Nem tudom, a képviselő úr ezt mire alapozza.
Tehát ezt az alapállítást nem támasztotta alá, erről nem vagyok meggyőződve, nem biztos,
hogy ez így van. Én láttam olyan szituációt is, amikor a bírói engedélyezés sokkal
könnyebben ment át, és láttam olyat, amikor az igazságügyi miniszteri ment át.

Tehát nem biztos, hogy a szabályozás az oka a dolognak, de hangsúlyozni kívánom,
előbb végezzük el a munkát, nézzük meg, hogy milyenek a tapasztalatok, és utána tegyünk
javaslatot. Ami az indoklásában szerepel, hogy micsoda dolog, hogy a védett személyeknél is
igazságügyi miniszteri engedély kell, nem bírói. Képviselő úr, ez igaz, csak az úgy működik,
hogy a védett személyről titkos információgyűjtést folytatni csak az ő engedélyével lehet.
Annál erősebb rendszer nincs, hogy magát a védett személynek az írásbeli hozzájárulásával
lehet, tehát nem elég az igazságügyi miniszteri engedély, a védett személy írásbeli
hozzászólása például elég erős garancia, Azt, hogy ezen miért kellene változtatni, nem is
értem.

De summa summarum, végezzük előbb a munkát, aztán utána tegyünk javaslatot,
köszönöm.

ELNÖK: Mile képviselő úr, parancsoljon!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök asszony.
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Tényleg, én is nagyon röviden válaszolnék. Ez valóban elvi kérdés, amit most fölvetett
alelnök úr. Ha feltételezzük azt, és nagyon remélem, hogy okkal-joggal feltételezhetjük, hogy
a hatalmi ágak elválasztása kapcsán a bírói kompetencia független része az egész társadalmi
berendezkedésnek, még azért a kormányzat erőteljesen függ az éppen aktuális politikai
felállástól és erőviszonyoktól. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy egy független hatalmi ágról van
szó, amikor a bírót emlegetjük – míg azért a kormány bármilyen szintű képviselője,
minisztere nyilván nem független az adott politikai erőviszonyoktól, és remélem, hogy ilyen
esetekben ez a felállás marad is, és nem is látok ebben semmiféle hisztériára okot adó elemet
–, akkor erről van szó nagyjából, és nem ilyenfajta feltételezésről, hogy történek ilyenek, és
akkor ezt majd a bíró ki tudja védeni.

Csak arról szól ez a javaslat, hogy tényleg nagyobb garanciákat látunk a bírói
engedélyezésben, mert a bíró a hatalmi ágak elválasztása alapján egy független grémiumot
képvisel. Tehát ez az elvi oka, ha úgy tetszik.

ELNÖK: Köszönöm szépen, ez utóbbi felszólalást úgy veszem, hogy akkor az
előterjesztő válaszolt a vitában elhangzott kérdésekre.

Határozathozatal

Ki az, aki támogatja dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos LMP-képviselők T/1704. számon
beadott képviselői önálló indítványának tárgysorozatba-vételét? Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.)
5 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ezt úgy értékeljük, hogy volt
olyan képviselő, aki nem vett részt a szavazásban? (Rácz Róbert: Jól értékelte, elnök
asszony.) Mivel a telefonját nézte közben a képviselő úr, azt hittem, nem figyel. Tehát 4 igen
szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság a tárgysorozatba-
vételt elutasította.

Megköszönjük a kabinetfőnök úrnak és a főosztályvezető úrnak a napirendi pontnál
való részvételt.

A nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása

Áttérünk a 3. napirendi pontra, a nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, a
közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalására.

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál dr. Fónagy János államtitkár urat, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát, dr. Várhomoki-Molnár Márta szakmai
tanácsadó asszonyt, és Tóth Sándort, a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai tanácsadóját.

A képviselőtársaim előzetesen megtekinthették a kérelmet a nemzetbiztonsági
bizottság titkárságán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere, dr. Fellegi Tamás
kéréssel fordult a nemzetbiztonsági bizottsághoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság üzemanyag-
beszerzésének a közbeszerzési törvény alóli nemzetbiztonsági mentesítése tárgyában. Ebben
megjelölték az indokot, a tárgyat és az összeget, tehát valamennyi információ a bizottság
rendelkezésére áll.

Kérdezem államtitkár urat, illetve a többieket, van-e bármilyen hozzáfűznivalójuk
ehhez a kérelemhez. (Jelzésre.) Államtitkár úr, öné a szó.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Bizottság! Az elmondottakhoz egyetlen hozzáfűznivaló van, hogy a
beszerzéshez szükséges két engedély közül az egyik, a kormányzati közbeszerzési monitoring
munkacsoport engedélye rendelkezésre áll, úgyhogy a tisztelt bizottság döntésén múlik, hogy
2011. január 1-jétől az elnök asszony által említett jogszabályokat követő eljárás során a
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Nemzeti Közlekedési Hatóságnak több mint 500 darab gépkocsijához a megszabott rendben
be tudjuk szerezni.

Köszönöm, elnök asszony.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés az államtitkár úrhoz, illetve a többiekhez.

(Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon, öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Ha jól látom, kényszerpályán vagyunk, mert az érdemi
döntés az volt, hogy a belügyminiszter rendelkezett arról, hogy melyek azok a szervezetek,
amelyek nem közbeszerzés szerint szerzik be. Tehát azt értem, hogy egy figyelőautónak nem
kell a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kártyájával tankolni, de azt már kevésbé, hogy a
közlekedési hatóság gépkocsija miért nem tankolhat a minisztérium kártyájával. De ez a
kérdés eldőlt, úgyhogy… Hogy mondjam? Mi azért mindig megfontolt esetekben szeretünk a
közbeszerzés alól felmentést adni, a magam részéről most nem látom különösebben az
indokát, de ezt nem az államtitkár úrnak címzem, mert kényszerpályán vagyunk, tehát ebben a
helyzetben támogatni fogjuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr, kíván szólni?

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm,
nem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság többi tagját. (Nincs jelzés.) Egyébként az
előterjesztésben pontosan meg lett határozva, hogy milyen indokok alapján, melyek azok a
jogszabályok, amelyek alapján ezt a közbeszerzés alóli mentesítést kéri a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium.

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e egyéb megjegyzés vagy vélemény. (Nincs
jelzés.)

Ez esetben egy határozattervezetet tennék fel szavazásra.

Határozathozatal

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának 22/2010.11.30. határozata a
közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alóli felmentésről. Az Országgyűlés
nemzetbiztonsági bizottsága 2010. november 30-ai ülésén megtárgyalta a nemzeti fejlesztési
miniszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti előterjesztést.
A nemzetbiztonsági bizottság az előterjesztésben szereplő beszerzéseket a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIII. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel mentesítette a
törvény hatálya alól. A mentesítés alá eső beszerzésekről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
egy éven belül köteles beszámolni a nemzetbiztonsági bizottságnak.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e az Országgyűlés nemzetbiztonsági
bizottságának ezt a határozatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
(Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel támogatta a közbeszerzési törvény alóli
mentesítést. Államtitkár úr, a mai napon postán el fogjuk küldeni ezt a határozatot, hogy el
lehessen végezni a munkát.

Köszönjük szépen a jelenlétüket, a mai 3. napirendi pontot ezzel lezárom, köszönöm
szépen, további jó munkát kívánok önnek és munkatársainak.
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Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyebek napirendi pontban szeretném önöknek
elmondani, hogy mivel a következő időszakban az Országgyűlés úgy ülésezik, hogy a keddi
napon való ülésezés a jövő héten még előre nem látható módon bizonytalan, hiszen kedden
ülésezik az Országgyűlés, de annak beosztását nem tudjuk, illetve a december 13-ai héten
pedig a módosító javaslatokat csak szerdától, 15-étől lehet megtárgyalni. Ezért azt szeretném
kérni a képviselőtársaimtól, hogy arra készüljenek, hogy a jövő héten és az utána való héten
szerdán tartanánk meg a bizottsági ülésünket, 10 órától, tehát hasonló módon. Most nem
tudom önöknek megmondani, hogy kedden a parlament hogyan fog alakulni, hogy
szavazások lesznek-e.

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság titkárságán megtalálhatók a Katonai Felderítő
Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal, valamint az Információs Hivatal első féléves
tevékenységéről szóló jelentések. Már volt olyan képviselő, illetve szakértő, aki bejött, és ezt
megnézte, a jövő heti bizottsági ülésünkön tárgyalnánk ezt a három jelentést.

Ezenkívül szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy jelenleg egy darab panaszügy
aktája található meg a bizottság titkárságán, az szintén megtekinthető, illetve jelenleg két
olyan ügy van, amelyben kutatást folytatunk, illetve eljártunk.

Ennyit szerettem volna mondani a képviselőtársaimnak. Ha nincs más mondandó…
(Jelzésre.) Mile képviselő úr!

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen.
Elég szárnyaszegetten, de a saját személyem túlexponálása nélkül megint szeretném

kérni, hogy az európai ügyek bizottságával kellene egy kis koordináció, mert most is
párhuzamosan ülésezünk, és… (Demeter Ervin: Politikai álláshalmozás.) Ez az
álláshalmozás, a jobbikosok haragszanak is érte, de ez nem álláshalmozás, és nagyon nehéz
így megfelelni a dolgoknak.

Tehát ha egy mód van rá – tegnap mondtam Hörcsik elnök úrnak is, hogy ő is próbálja
meg, legyen szíves, de itt is elmondom, hogy ha egy mód van rá –, akkor elkerülni a
párhuzamosságot. Tudom, hogy nehéz, mert az egész parlamenti munka elég…

ELNÖK: Képviselő úr, azért tettük a jövő héten és az utána való héten, szerdán 10-re,
mert az európai ügyek bizottsága kedden ülésezik. (Derültség, közbeszólások.) Mondhatnám
ezt is, de az az igazság, hogy rendkívül nehéz ezt az egyeztetést végrehajtanom, megmondom
őszintén. Azt tudni kell, hogy általában kedden 10 órakor szoktuk tartani a bizottsági ülést, ez
a rendszer alakult ki, és azt gondolom, mi ragaszkodnánk ehhez.

(Jelzésre.) Kovács képviselő úr!

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Nem akarom elviccelni, de nyilván az európai
ügyek bizottsága sem tárgyal a jövő héten kedden, mert szavazunk a parlamentben, az is
szerdán lesz.

Arra tennék kompromisszumos javaslatot, hogy ha nem 10-kor, hanem fél 11-kor vagy
11 órakor, akkor Mile képviselő úr is itt tudna lenni. Talán ez koordináció szempontjából
megoldható. Bizonyos tekintetben vannak bizottsági ülések, amelyek a kormánypárti
képviselők oldaláról meg 9 kor kezdődnek, tehát ők is jobban itt tudnak lenni mondjuk 11-
kor, és Mile képviselő úr is, és ha másnak nincs ellene kifogása, ugyanezen a napon – kedden
– 11-kor vagy fél 11-kor kezdünk az szerintem megoldható. Ha ezzel mindenki egyetért, erre
tennék kompromisszumos javaslatot.

ELNÖK: Azt gondolom, megállapodhatunk abban, hogy jövő szerdán 11 órakor
kezdhetjük a bizottsági ülést. Azt így előzetesen nyilván nem tudjuk mondani, hogy akkor
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minden kedden mondjuk 11-kor, mert éppen valakinek más bizottsága is ülésezhet, tehát eben
nemcsak Mile képviselő úrra kell tekintettel lenni, hanem mindenki másra. Tehát akkor a jövő
héten, szerdán 11 óra? (Jelzésre.) Ha most azt mondja, hogy ez sem jó, akkor visszateszem
10-re.

MILE LAJOS (LMP): Elnézést, csak azért vágok ilyen kétségbeesett ábrázatot, mert
azt végképp nem tudom megmondani, hogy az európai ügyek bizottsága a jövő héten mikor
fog ülésezni, ez nem az én hibám. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Képviselő úr, akkor a következő javaslatom van. Abban megállapodunk,
hogy szerdán, és a pontos időpont, hogy ez most 10, fél 11 vagy 11 óra, később. Mert most
Mile képviselő úr miatt kezdtük elrakni máshová, és a végén ki fog derülni, hogy ő nem fog
tudni idejönni. (Dr. Kovács Zoltán: De mi itt vagyunk.) Az lehet, de ha már így egymás között
mindenkinek a saját dolgáról beszélünk, nekem a 10 óra ideális időpont, és nyilván azt
figyelembe kell vennünk, hogy ilyenkor a kormány képviselőivel, a miniszterek, államtitkárok
idejével is kell gazdálkodnunk, úgyhogy azt javasolom, állapodjunk meg ebben, hogy
szerdán, és Hörcsik elnök úrral beszélek.

A mai bizottsági ülést lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


