
Nbb-6/2011.
(Nbb-25/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
2011. április 19-én, kedden, 12 óra 14 perckor

a Katonai Biztonsági Hivatalban (XI., Schweidel u. 2-4.)
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Németh Szilárd István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről
Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa

Megjelentek
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 14 perc.
Ezt megelőzően a bizottság 10 óra 07 perctől zárt ülést tartott,

melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Egyebek

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: A
technikai szünet után az egyebek napirendi pontnál szeretném mondani a képviselőknek, hogy
levelet írtam dr. Hankiss Ágnes európai parlamenti képviselő asszonynak, mert március végén
ő tartott egy közmeghallgatást „A hírszerzés és a belbiztonság jövője” címmel Brüsszelben, és
arra kértem a képviselő asszonyt, hogy ha abból a meghallgatásból készült valami
összefoglaló, akkor azt juttassa már el nekünk, hogy a bizottság tagjai minél több
információval rendelkezzenek, mert ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom.

Tájékoztatni szeretném továbbá a képviselőtársaimat arról, hogy a múltkori bizottsági
ülésen felmerült Németh képviselő úr részéről az a probléma, azt mondta, hogy nem kapott
jegyzőkönyvet. Mi megnéztük, hogyan történt a jegyzőkönyvek kiküldése. Azt szeretném
mondani a képviselő uraknak, hogy március 3-án, csütörtökön 11 óra 51 perckor a gyorsíró
iroda megküldte a Nemzetbiztonsági bizottságnak és minden bizottsági tagnak a február 8-ai
nyílt ülésről elkészült jegyzőkönyv munkapéldányát, tehát ott kell hogy legyen a képviselő
úrnak az e-mailjén. (Németh Szilárd István: Nincs, az a baj! A parlamenti e-mail címem át
van irányítva egy gmail-es e-mail címre.) A szilard.nemeth@parlament.hu e-mail címre lett
küldve. (Németh Szilárd István: Az át van irányítva, tehát én azt lerendeztem a parlamenti
informatikai osztályon, hogy irányítsák át a nemeth.szilard.istvan@gmail.com-ra.)

Akkor ez valami informatikai probléma lesz (Németh Szilárd István: Utána fogok
járni!) , hiszen a képviselő úrnak és az összes többi képviselőnek 2011. április 12-én, kedden
15 óra 8 perckor is megküldték (Németh Szilárd István: Azt se kaptam meg!) a március 29-ei
nyílt ülésről elkészült jegyzőkönyv munkapéldányát. Minden képviselőnek a rendelkezésére
áll a jegyzőkönyv, és senki nem jelzett még ilyet, mert más képviselőnek is át van irányítva az
e-mail címe, Mile képviselő úrnak is át van irányítva, és ő is megkapja. Akkor az lenne a
javaslatom a képviselő úrnak, hogy amennyiben így nem kapja meg, akkor legyen szíves
jelezze már a parlamenti informatikai osztálynak, illetve a gyorsíró iroda felé, hogy egy másik
e-mail címre küldjék meg számára a jegyzőkönyvet. (Németh Szilárd István:
nemeth.szilard.istvan@gmail.com Köszönöm szépen.)

Meg kell mondanom, képviselőtársaim, hogy mindenkinek a parlament.hu e-mail
címére küldik meg ezt az e-mailt, hiszen a gyorsíró iroda az, amelyik egyébként a nyílt
jegyzőkönyvek normál határidőben történő megküldéséről gondoskodik. Arra az esetre, ha
valakit részletesen érdekelnek a jegyzőkönyvkészítés szabályai, mi készítettünk egy rövid
összefoglalót a főtitkári utasítás, illetve a bizottsági elnöki értekezlet előző ciklusbeli
határozata alapján. Ezt mindenkinek nagyon szívesen a rendelkezésére bocsátjuk, hogy tudja a
jegyzőkönyvek határidejét.

Végül arról szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy az alelnök úrral történt
megbeszélés alapján májusban minden kedden 10 órakor a szokásos módon tartanánk
bizottsági ülést. Mivel ünnep van, a jövő héten nem tartunk bizottsági ülést, de ennek a
körutunknak az utolsó állomása lesz május 3-án 10 órakor egy kihelyezett ülés keretében a
Katonai Felderítő Hivatalban, majd május 10-én 10 órától az Alkotmányvédelmi Hivatal és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló lesz, amely
elolvasható a bizottság titkárságán - Képviselői Irodaház 573. szobája -, illetve aznap 11 óra
30 perckor - egyeztetés után megállapodtunk abban - meghallgatnánk dr. Pintér Sándor
belügyminiszter urat, hiszen a Házszabály szerint évente egyszer kötelesek vagyunk a
minisztert meghallgatni, akit kinevezése előtt mi is meghallgattunk.
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Május 17-én az Információs Hivatal 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót
tárgyalnánk meg zárt ülésen, ez is megtalálható a bizottság titkárságán. Illetve az adatvédelmi
biztos tevékenységéről szóló jelentés kapcsán is kijelölt bizottság vagyunk, általános vitára
való alkalmasságról döntenénk; ez a J/2418. számú jelentés a hálózaton található meg.

2011. május 24-én 10 órára terveznék a KBH és a KFH 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolót. És bár korábban azt az álláspontot követtük, hogy a beszámolókhoz
tennénk a miniszteri meghallgatásokat, de ezt sajnos nem tudjuk megtenni, mert a
minisztereknek elfoglaltsága van, viszont május 31-én kettő minisztert is meg tudnánk
hallgatni: dr. Hende Csaba honvédelmi minisztert, illetve dr. Martonyi János külügyminiszter
urat.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Nemzeti Biztonsági Felügyelet jelentése még nem
érkezett meg, természetesen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz fogok fordulni
annak érdekében, hogy ez minél hamarabb érkezzen meg, hiszen ezt a jelentést is meg szokta
tárgyalni a bizottság.

Úgyhogy májusban ezeket az üléseket terveznénk a meglévő dokumentumok alapján.
Természetesen, ha érkezik közben bármi más, akkor meg fogjuk beszélni az alelnök úrral, és
olyan napirendet terjesztünk be, amelyen ezeket a kérdéseket is fel tudjuk vetni.

Én ennyit szerettem volna mondani. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még
valami. (Jelzésre:) Németh képviselő úr!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem
kérésem és javaslatom lenne. Kérésem, hogy akkor erre az új e-mail címemre kapjam meg az
előző jegyzőkönyveket is. (Az elnök bólint.) Köszönöm szépen.

A javaslatom pedig az lenne, van olyan, hogy a jegyzőkönyvek kikérhetők egy
különös eljárás tekintetében, például sürgősséggel, azt hiszem, akkor háromnapos fordulóval
lehet hozzájutni. Javaslom az elnök asszonynak - és kérem a bizottságot, hogy ebben
támogasson -, hogy kérdezze meg mindig az ülés végén, ki az, aki esetleg ilyen sürgős eljárás
keretében szeretné a jegyzőkönyvet kérni. Akkor így pontosan tudjuk, hogy mikor kapjuk
meg a jegyzőkönyvet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úr, természetesen megkérdezhetem, bár úgy gondolom, ha valaki
sürgős eljárással akarja kérni, azt jelezni tudja itt bizottsági ülésen. És azért adtuk körbe, nem
tudom, kér-e valaki… (Németh Szilárd István: Én! - Dr. Imre Bernadett átadja Németh
Szilárdnak a szóban forgó iratot.) …, mi leírtuk a normál menetű eljárását a
jegyzőkönyveknek. Nekem az a kérésem, ha ilyen jegyzőkönyvi dolgok vannak, akkor a
főtitkári utasítást és az előző ciklus egy 2/2006-2010., bizottsági elnöki értekezleten hozott
határozatát a képviselők tanulmányozzák át. Őszintén szólva én magam sem foglalkoztam
behatóbban ezzel a kérdéssel, hiszen a Gyorsíró Iroda az, amelyik elkészíti - természetesen
minden esetben szabályosan -, a bizottság munkatársa az, aki javítja első körben a
jegyzőkönyvet, és minden képviselő számára ott a lehetőség, hogy beletekintsen a nyílt ülés
anyagaiba, a zárt ülés anyagaiba. De természetesen mindenben állunk a képviselő urak
rendelkezésére.

Azt vettük, hogy új e-mail címre. És a korábbi, tehát… (Németh Szilárd István:
Amióta tagja vagyok.) Annak a két ülésnek a jegyzőkönyvét is intézkedjenek, legyenek
szívesek a Gyorsíró Iroda munkatársai, jutassák el, bár annak már megvan az aláírt változata
is, nem csak a munkapéldánya.

Egyéb kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor érdeklődöm, hogy a mai - ha
már itt feltették a kérdést - ülés anyagát milyen határidővel kérjem meg a gyorsíróktól.
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(Németh Szilárd István: Teljesen mindegy.) Normál. Akkor rögzíthetjük, hogy normál
eljárásban fogjuk kérni, és köszönjük a gyorsírók munkáját is.

Ezzel a mai bizottsági ülést lezárom, és akkor május 3-án, a következő bizottsági
ülésen fogunk találkozni. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra


