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megtartott nyílt  üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Egyebek 5

Elnöki tájékoztató a bizottság tervezett üléseiről 5



- 3 -

Napirendi javaslat
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke
Németh Szilárd István (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Gulyás Gergely (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Móring József Attilának (Fidesz)
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Molnár Zsolt (MSZP) távozása után dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója

Meghívottak részéről

Megjelentek
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa
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(A bizottság 10 óra 14 perctől 12 óra 28 percig zárt ülést tartott, melyről
külön jegyzőkönyv készült.

Szünet: 12.28 - 12.34)
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)

Egyebek

Elnöki tájékoztató a bizottság tervezett üléseiről

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Folytatjuk
a bizottsági ülést. Nyílt ülésen vagyunk.

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, hogy időközben dr. Tóth József
képviselő úr helyettesíti dr. Kocsis Máté képviselő urat, és dr. Vadai Ágnes helyettesíti dr.
Molnár Zsolt képviselő urat.

Egyebek napirendi pontban a következőt szeretném elmondani, Alelnök úrral
megállapodtunk abban, hogy a jövő héten is tudunk tartani bizottsági ülést, de nem
kihelyezett ülést tartunk, hanem nyolc vagy kilenc napirendi pontos, de reményeink szerint
viszonylag gyors bizottsági ülést tartanánk: két darab panaszügyben döntenénk; már
beérkezett kettő darab közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem, alelnök
úr jelezte, hogy várható még egy harmadik; a belügyminiszter úr egy korábbi bizottsági
határozat alapján lefolytatott beszerzésről szóló beszámolót is benyújtott, tehát érvényt
szerzett a Nemzetbiztonsági bizottság korábbi kérésének; megérkezett az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára 2010. évi beszámolója, amely a bizottság titkárságán
mindenkinek rendelkezésére áll; illetve egy levél a Nemzeti Nyomozó Irodától, amely
iratbetekintési kérelemmel fordult hozzánk. Valamennyi dokumentáció a bizottság titkárságán
megtalálható. Voltak már talán szakértők, akik egy részébe betekintettek. És lesz egyebek
napirendi pont is. Tehát ez lenne április 5-én.

Április 12-én, egy hétre rá pedig - előzetes megbeszélésünknek megfelelően - alelnök
úrral a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál tartanánk kihelyezett ülést.

Az utána következő időpontokat illetően ma reggel konzultáltam alelnök úrral, aki azt
jelezte nekem vissza, hogy meg fogja nézni a saját és a kormánypárti képviselők naptárát,
mivel ezeken a keddi napokon még két kihelyezett ülés lenne a Katonai Felderítő Hivatalba,
illetve a Katonai Biztonsági Hivatalba, de közbejön egyszer a húsvét, ahol kedden lesz a
parlament, tehát egy hetet valószínűleg ki kellene hagynunk; és ha azok a keddek jók lesznek,
akkor valószínűleg májustól kezdve elkezdjük a Házszabály 28. § (4) bekezdése alapján a
miniszteri meghallgatásokat, hiszen évente egy alkalommal a miniszter köteles a bizottság
előtt beszámolni. A Nemzetbiztonsági bizottsághoz kell érkeznie a honvédelmi miniszternek,
a belügyminiszternek, a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, valamint a
külügyminiszternek. És lassan megérkeznek a jelentések is. A Katonai Biztonsági Hivatal, a
Katonai Felderítő Hivatal, az Információs Hivatal 2010. évi tevékenységéről megérkezett a
jelentés. Az Alkotmányvédelmi Hivatalét és a Szakszolgálatét még várjuk, de úgy gondolom,
hogy az is meg fog érkezni, és megpróbáljuk majd egybe összetolni az egészet, tehát amikor
megnézzük az Információs Hivatal 2010. évi tevékenységét, akkorra hívnánk oda a
külügyminiszter urat is, és egy napirendben tárgyalnánk. Úgyhogy körülbelül így terveznénk
a bizottsági üléseket.

Én ennyit szerettem volna mondani. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e egyéb, amit
szeretnének felvetni.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Csak egy kérdés: órája is van a jövő hétnek?

ELNÖK: Bocsánat, igen! A szokásos időpontban, 10 órakor kezdenénk a bizottsági
ülést. De ahogy a mai napon tudjuk szervezni… - ugye, ma, szeretném jelezni, bizottsági ülés
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van, a Mile Lajos képviselő úr vezette Ellenőrzési albizottság, amely az elfogadott törvények
társadalmi-gazdasági hatásait vizsgálja, ülésezik két órától a Képviselői Irodaházban, és a
kettős állampolgárság nemzetbiztonsági hatásaival foglalkozik, sok-sok beszámolóval.

Tehát 10 órakor kezdődne. Ahogyan a Szakszolgálatnál is. Várhatóan, ha minden jól
megy, csütörtök-péntek körül ki tudjuk küldeni a meghívókat, de valamennyi iratot a
képviselőtársaim megtekinthetik a bizottság titkárságán.

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Az 5-ei hol lesz?

ELNÖK: Az április 5-ei bizottsági ülés 10 órakor kezdődik, és a Képviselői
Irodaházban lesz, az I. emeleti tárgyalóban, ami a III. számú tárgyaló. A 12-ei pedig a
Szakszolgálatnál. Az ezzel kapcsolatos technikai kérdésekkel, mint busz, mint a rendszámok,
ezekkel a Nemzetbiztonsági bizottság kollégái fognak önöknél jelentkezni.

Kérdezem, hogy van-e egyéb dolog, amit szeretnének felvetni. (Nem érkezik jelzés.)
Ha nincsen, akkor a mai bizottsági ülést lezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 39 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Podmaniczki Ildikó


