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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
2010. december 15-én, szerdán, 14 óra 7 perckor

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A belügyminiszter által megküldött, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítések
iránti kérelmek megtárgyalása (02705/2010.)
(Zárt ülés!)

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

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Demeter Ervin (Fidesz) a bizottság alelnöke
Dr. Tóth József (Fidesz)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Lezsák Sándor (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről:

Dr. Imre Bernadett munkatárs
Magyar Árpádné titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Orosz Edina tárcaelőadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Morvay András osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 7 perc)

(A bizottság 14 óra 7 perctől 14 óra 17 percig zárt ülés keretében folytatta, munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készült)

Elnöki megnyitó

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kis technikai csere után folytatjuk a 2. napirendi ponttal, a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslattal, a bizottság feladatkörébe
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatásával. A bizottság e napirendi ponttól
kezdve nyílt ülésként folytatja munkáját.

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

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál dr. Haág Tibor főosztályvezető urat, Orosz
Edina tárcaelőadót és az Állami Számvevőszék részéről Morvay András osztályvezető
főtanácsos urat.

A képviselőtársaim a Ház jóvoltából kaptak egy vastag anyagot, de mi ebből
készítettünk egy rövidebb kivonatot, és azt javaslom, hogy ebből 5 kapcsolódó módosító
javaslatot tárgyaljunk meg.

A harmadik kiegészítő ajánlás 86/1. pontjában dr. Harangozó Tamás képviselő úr
javaslata következik. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot.

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat, a javaslat nem
kapta meg a többséget, de megkapta az egyharmadot. Ezt rögzítjük, erről fogunk szavazni.

Az ajánlás 89/1. pontjában Varga Zoltán képviselő úr javaslata következik. Kérdezem,
a kormány támogatja-e.

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 5 nem szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta.

A 92/2. számon dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslata következik. Kérdezem,
hogy a kormány támogatja-e.

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem szavazat, nem kapott egyharmadot sem.

A 92/3. számon dr. Harangozó Tamás javaslata következik. Kérdezem a kormány
képviselőjét, támogatják-e.
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HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 5 nem szavazat, nem kapta meg az egyharmadot sem.

Végül a 92/4. ajánlási pontban dr. Nyikos László képviselő úr javaslata következik.
Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, az egyharmadot sem kapta meg.

Kérdezem a képviselőtársaimat, tudnak-e olyan módosító javaslatról, amelyről nem
szavaztattam, de még szavaztatni kell. (Nincs jelzés.) A kormány képviselőjét kérdezem, tud-e
olyan javaslatról, amiről szavaznunk kellene.

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, szerintem jó
volt a kiválasztás.

ELNÖK: Köszönjük szépen, ez a munkatársakat dicséri, hogy jól választottak.
Köszönjük szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőinek és az Állami
Számvevőszék képviselőjének, hogy eljöttek hozzánk, ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Az egyebek napirendi pontban tájékoztatni szeretném a képviselőtársaimat egy-két
dologról.

Miután az LMP és az MSZP frakciója is kérte, hogy a Terrorelhárítási Központban
legyen kihelyezett ülésünk, kísérletet tettem arra, hogy ez megtörténjen. A következő levelet
kaptam Hajdú János rendőr-dandártábornoktól:

"Tisztelt Elnök Asszony!
A Terrorelhárítási Központban 2010. december 15-ére tervezett kihelyezett elnökségi

ülés megtartását, tekintettel az év végéig soron kívül befejezésre váró nagymennyiségű

szakmai és más jellegű feladatainkra és kötelezettségeinkre, melyek újonnan alakult szervezet
lévén nagyobb mennyiségben jelentkeznek a már működő intézményekhez képest, a
következő év első negyedévében javasolom megtartani. Emellett a TEK legtöbb vezetője és
munkatársa a belügyminiszter utasításának megfelelően megkezdte éves megmaradt
szabadságnapjaik letöltését december hónapban."

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy ez a második kísérlet volt a TEK-nél tartott
kihelyezett ülésre. Megértettük, hogy a nemzetbiztonsági bizottság számára a Terrorelhárítási
Központnak ebben az évben nem volt ideje. Természetesen - ismernek - nem adjuk fel a
küzdelmet, úgyhogy előbb-utóbb csak bejutunk ebbe a szigorúan titkos, most decemberben
szabadságolt szervezetbe.

A bizottság titkárságán - és ezt már a múlt héten is jeleztem - megtekinthető az
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának levele a technikai elhárítással kapcsolatos
témákban. Kérem a képviselőtársaimat, hogy amennyiben idejük engedi, tanulmányozzák ezt
át.

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy előzetes tervek szerint - ezt az információt
kaptuk, de persze ez még változhat - a jövő évben az Országgyűlés első plenáris ülésnapja
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2011. február 14-én várható. De mondom, ez még akár változhat. Így az első bizottsági ülést
az azt megelőző héten tartanánk meg.

A folyamatban lévő ügyek kapcsán tájékoztatni szeretném önöket, hogy 2 panaszügy
van a bizottságnál, amihez megérkeztek az anyagok. Van egy olyan panaszügy, amely még az
előző ciklus következménye, és hosszas küzdelem és vadászat után, a kollégáinkat szeretném
megdicsérni, hogy megtalálták az ehhez kapcsolódó dokumentációkat, úgyhogy amennyiben
tartunk bizottsági ülést, akkor nyilvánvalóan ezek közül az egyik panaszügyet mindenképpen
napirendre kell venni, mert erre a bizottságnak konkrét ígérete volt az előző ciklusban, és
természetesen, ha érkeznek egyéb anyagok, akkor azt is meg fogjuk tárgyalni.

A jövő évi tavaszi ülésszakkal kapcsolatban szeretném önöket tájékoztatni, hogy
felmerült az a lehetőség és élnénk is ezzel, hogy kihelyezett üléseket tartanánk egyes
nemzetbiztonsági szolgálatoknál, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, az Információs
Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, a KBH-nál és a KFH-nál is. Ugyan nagyon
nehéz tervezni a parlamenti munkát, de arra gondoltunk, hogy minden hónapban
megpróbálnánk tartani egy-egy kihelyezett ülést a szolgálatoknál, ahol a bizottság
tájékozódna az ott folyó munkáról, hiszen vannak olyan tagok, akik ugyan az elmúlt
hónapokban igen intenzív munkát folytattunk, de mégis, ott helyben tudnak tájékozódni.

Ezenkívül javaslom majd annak megfontolását is, hogy a KFH esetében ne csak a
központi objektumba menjünk el, hanem valamilyen más objektumot is keressünk föl.
Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek ezzel, akkor készítünk majd egy ütemtervet, és
február hónapban elkezdenénk a kihelyezett ülés megszervezését, akkor az
Alkotmányvédelmi Hivatalba, ahol biztosan örömmel fogadnak bennünket.

Tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat arról, hogy az Országgyűlésnek szinte
majdnem minden bizottsága tartott már nyílt napot, amelyen társadalmi szervezetek,
állampolgárok részvételével egy-egy, a közvélemény széles érdeklődésére számot tartó témát
vitattak meg, és tájékoztatták az érdeklődőket a bizottság tevékenységéről. Úgy gondolom,
hogy fontos lenne az, hogy azok az állampolgárok, akik érdeklődnek, hogy egyébként mi
általában mivel foglalkozunk, erről a bizottságról is kaphassanak tájékoztatást. Amennyiben a
bizottsági tagok támogatják, szervezne ilyen nyílt napot a nemzetbiztonsági bizottság, ahol
nyilván nem konkrét ügyekről lenne szó, hiszen aki vett már részt nyílt napon, az tudja, hogy
egy-egy témáról, eljárásokról beszélgettek, és egyetemi hallgatókat is érdekelhet ez a téma.
Tehát ha támogatják ezt - akár a jövő év első félévében, amikor a Magyar Köztársaság amúgy
is az Európai Unió soros elnöki tisztét tölti be, és lesznek olyan ügyek, amelyek kapcsán azt
gondolom, akár a mi bizottságunknak is lehet szerepe -, és vannak elképzeléseik arra
vonatkozóan, hogy melyek legyenek azok a témák, amit ilyen nyílt napon megtárgyalunk,
akkor kérem, hogy január hónapban azt a titkársághoz juttassák el. Terveink szerint,
amennyiben van erre támogatás, február végén, március elején tartanánk egy ilyen nyílt napot,
ahova valóban az ez iránt érdeklődő személyeket hívnánk meg.

Végezetül arról szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy a bizottság titkársága a
két ünnep között zárva tart, úgyhogy illő tisztelettel szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy
ne akkor akarja elolvasni a lemaradt anyagokat. Január első két hetében ügyeleti rendszerben
működünk, azaz egy-egy nap lesz az, amikor a bizottság titkárságán lesznek. Természetesen,
ha szükséges, akkor mobiltelefonon, e-mailben állunk rendelkezésre. Amennyiben akár a
bizottság ülését össze kell hívni, akár a két albizottság elnöke úgy gondolja, hogy bizottsági
ülést kíván tartani, természetesen az ezzel kapcsolatos összes adminisztrációt el fogjuk
végezni, és akkor a titkárság nyitva lesz, de megmondom őszintén, annak nem nagyon látnám
értelmét, hogy itt üljenek a kollégák, miközben egyébként semmilyen mozgás nincs.

Ennyit szerettem volna mondani, meg azt, hogy nagyon szépen köszönöm a
bizottságnak az egész féléves munkáját. A statisztika szerint 19 ülést tartott a
nemzetbiztonsági bizottság, igen sok anyagot megtárgyaltunk, sok kérdéssel foglalkoztunk.
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Azt gondolom, a bizottság megfelelő módon látta el a rá jutó feladatokat, és ha csak
valamilyen sürgős anyag nem esik be a hét hátralévő részében, akkor a jövő héten nem
tartanánk bizottsági ülést. Úgyhogy ezúton szeretném megköszönni a bizottság tagjainak az
egész féléves munkáját, és kívánok nekik és szeretteiknek nagyon kellemes karácsonyi
ünnepeket és nagyon sikeres újesztendőt.

Ha nincs más, képviselőtársaim, akkor a bizottsági ülést lezárom, és köszönöm szépen,
hogy itt voltak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 27 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


