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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor

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

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



2

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Egyebek 5



3

Napirendi javaslat

1. Egyebek



4

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)
Meggyes Tamás (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Móring József Attila (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
Németh Szilárd István (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz) Móring József Attilának (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)

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

Meghívottak részéről

Megjelentek
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
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(A bizottság 10 óra 11 perckor megkezdett zárt ülésének folytatása. -
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc)

Egyebek

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nyílt
üléssel folytatjuk. Az "Egyebek" napirendi pont keretében egypár dolgot szeretnék
képviselőtársaimnak mondani.

A genfi központú Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrző Központja szervezett egy
workshopot 2011. május 4-5-én Genfben, ahova meghívtak engem. Készült róla úti jelentés,
ez a bizottság titkárságán megtekinthető.

Szintén ugyanez a szervezet, amely az Európai Parlamenttel együttműködésben az
Unió nemzetbiztonsági bizottságairól készít egy átfogó felmérést, kutatást folytat a balkáni
folyamatokat segítendő, és jelezték nekünk, hogy szívesen készítenének interjúkat,
frakciónként egy-egy képviselővel. Június 15.-július 8. között lenne erre időpont. Az alelnök
úrral már beszéltünk erről a témáról.

Az lenne képviselőtársaimhoz a kérésem, hogy frakciónként egy-egy fő vállalkozzon
erre, és jelölje meg azt az időpontot, hogy június 15.-július 8. között neki mikor lenne jó. Ők
Genfből utaznának ide, csak azért, hogy ezeket az interjúkat megcsinálják velünk. A bizottság
munkatársa, dr. Imre Bernadett keresni fogja önöket ebben az ügyben.

A bizottság meghívót kapott az október 27-28. között Berlinben tartandó, az Európai
Unió tagállamai parlamentjeinek nemzetbiztonsági szerveit ellenőrző bizottság 7.
konferenciájára. Az alelnök úrral előzetesen konzultáltunk arról, hogy az alelnök úr, Imre
Bernadett, a bizottság munkatársa és jómagam részt vennénk ezen a konferencián, és még van
egy hely, hiszen négy fő számára van lehetőség. Első körben - ellenzéki képviselőtársaim
nyilván megengedik - kormánypárti képviselőnek szeretnénk kiajánlani ezt a helyet. Ez még
odébb van, de lassan vissza kell jeleznünk, mert nyilván szervezés van, szólni kell a Ház
vezetésének ennek a témának a kapcsán. Nyilván egy előzetes információt szeretnénk majd
kérni a kormánypárti képviselőktől. Alelnök úr!

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Asszony! Egy héten belül,
a jövő hét keddi ülésre megmondjuk, hogy ki az, aki a kormánypárti képviselők közül még
jönne.

ELNÖK: Ez abszolút rendben lesz, tökéletes lesz. Német, angol, francia, ez a három
nyelv a konferencia hivatalos nyelve.

Végül: a bizottság meghívót kapott a svájci nagykövetségtől, amelyben a lengyel
Institute of International Affairs és a varsói svájci nagykövetség szervez egy rendezvényt
2011. június 7-8-án Varsóban, ahol a téma a nemzetbiztonsági szektor demokratikus
kontrollja. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy minden költséget a magyar félnek kell
fizetnie. Ha van olyan, akit esetleg érdekel és kijönne, és kéri, hogy tegyünk kísérletet arra,
hogy esetleg megszervezzük az útját, akkor ebben is állunk rendelkezésre.

Végül tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat arról, hogy előzetes megbeszélésünk
ellenére dr. Martonyi János külügyminiszter a jövő héten nem tud jönni a bizottság elé
miniszteri meghallgatásra. Úgyhogy Hende Csaba honvédelmi miniszter meghallgatásával
fogunk kezdeni, és Balajti Lászlót hívnánk meg a második napirendi ponthoz, aki az aktuális
nemzetbiztonsági kérdésekről adna egy tájékoztatót. Képviselőtársaimmal foglalkoztunk itt a
bizottsági üléseken olyan témákkal, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot. Illetve talán



6

emlékeznek, hogy a kihelyezett ülésen elmaradt egypár beszámoló, akkor ezt itt bepótolnánk
ezen napirendi pont keretében.

A két kihelyezett ülésünk időpontja biztos: június 7., amikor az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárába, június 21-én pedig a Terrorelhárítási Központba megyünk.
Keressük a Külügyminisztériummal az időpontot Martonyi külügyminiszter úr
meghallgatására. Azt kértem a Külügyminisztériumtól, hogy próbáljanak fél 10 előtt választ
adni - nem tudtak. De ez alkalommal megkértük őket, javasoltuk, hogy ha a kedd ennyire
probléma, akkor nézzük meg, hogy esetleg szerda jó-e a miniszter úrnak. Várjuk a választ,
hogy a Külügyminisztériumtól érkezzen időpontra javaslat. Ha máskor nem, akkor
elképzelhető egyébként, hogy az uniós elnökségünk lejártát követően júliusban még tartunk
egy ülést, hogy meghallgassuk a miniszter urat.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e bármi egyéb észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)
Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a részvételt, és akkor jövő héten kedden 10 órakor
találkozunk. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Szoltsányi V. Katalin és Madarász Mária


