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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok képviselőtársaimnak. Megnyitom mai bizottsági ülésünket.

Először a jelenlévők megállapításával kezdem. Dr. Kocsis Máté képviselő urat
Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr helyettesíti, Meggyes Tamás képviselő urat dr. Tóth József
képviselő úr helyettesíti, Móring József Attila képviselő urat pedig Németh Szilárd István
képviselő úr helyettesíti.

Képviselőtársaim előzetesen megkapták a mai ülés napirendjét. Az első napirendi pont
dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján,
második napirendi pont a belügyminiszter által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása, a harmadik napirendi pont az egyebek.

Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e más napirendi javaslat? (Nincs jelzés.)
Miután nincs, aki egyetért a napirenddel, a helyettesítés figyelembevételével szavazzon!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Egyhangú, köszönöm szépen.

Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása

Megkezdjük mai bizottsági ülésünket. Az első napirendi pont dr. Martonyi János
külügyminiszter meghallgatása.

Tisztelettel köszöntöm a meghallgatáson a miniszter urat, Németh Zsolt államtitkár
urat, valamint Pető Tibor altábornagy urat, az Információs Hivatal főigazgatóját.

Előzetes megbeszélésünk alapján a miniszter úr rövid tájékoztatást ad a
Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó, a Külügyminisztériummal kapcsolatos
ügyekben, majd a képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy kérdezzenek, véleményt
mondjanak.

Miniszter úr, öné a szó.

Dr. Martonyi János külügyminiszter tájékoztatója
Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság minden

tagját. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok néhány szót erről a témáról. Korábban,
május 17-én Németh Zsolt államtitkár úr már beszélt erről a területről, de most a vonatkozó
szabályok értelmében természetesen a miniszternek is be kell számolnia a tevékenységéről.

A bevezetőmben döntően az új szerkezet tapasztalatairól szólnék néhány szót,
tekintettel arra is, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt meghallgatott ez a bizottság mint
miniszterjelöltet, akkor ez volt az egyik fő kérdés, amiről beszéltünk, hogy tudniillik ez a
szervezeti átalakítás, amit az új kormány elhatározott, hogyan fog működni, mik lesznek
ennek az előnyei, esetleg mik lesznek a hátrányai, és talán az egy év eltelte után valóban meg
lehet próbálni levonni a tanulságokat, valószínűleg nem végleges jelleggel, de legalább is egy
év tapasztalatai fényében szólni kell arról, hogy ez az alapvetően új megoldás hogyan
működött a gyakorlatban. Elvált egymástól a polgári hírszerzés és az alkotmányvédelem
kormányzati irányítása, maradtak függetlenek a katonai szolgálatok, és a polgári hírszerzés az
Információs Hivatal, a külügyminiszter irányítása alá került. Hangsúlyoznom kell, amit már
akkor is elmondtunk, hogy ez az irányítási jogkör a kormányt illeti meg, a kormány ezt a
jogkört a külügyminiszteren keresztül gyakorolja.

Nagyon lényeges kiemelni azt, hogy az Információs Hivatal nem a
Külügyminisztérium alá került, vagy nem a Külügyminisztériumba került, hanem egész
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egyszerűen a kormány úgy döntött, hogy a külügyi irányítás jogkörét most ebben a
szerkezetben, a külügyminiszter útján gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy az Információs Hivatal
továbbra is, ahogyan egyébként azt a nemzetbiztonsági törvény szabályozza, önálló
jogállással rendelkezik, önállóan végzi a tevékenységét. A tevékenység szakszerű

működéséért, a feladatok végrehajtásáért, a költségvetésért, a humánpolitikáért és így tovább
alapvetően az Információs Hivatal főigazgatója felelős, a miniszter a kormány megbízása
alapján azokat a jogokat gyakorolja, amelyeket a nemzetbiztonsági törvény számára
megállapít. Tehát valójában egy olyan helyzet jött létre, hogy a Külügyminisztérium
apparátusa és az Információs Hivatal, mint országos hatáskörű szervezet, egy miniszter
irányítása alá tartozik. Információs Hivatal önállóságát az irányító miniszter tiszteletben
tartotta. Zárójelben jegyzem meg – erről már korábban is esett szó –, az irányításnak azokat a
jogköreit, amelyek a törvény alapján nem feltétlenül a miniszter személyéhez fűződnek,
általános felhatalmazással Németh Zsolt politikai államtitkárra ruháztam. Ismétlem, ez nem
érinti azokat a jogköröket, amelyeket a törvény a miniszter személyéhez köt. Ennyit az
önállóságról. A másik nagyon fontos kérdés: mit jelent az, hogy a külügyminiszter irányítása
alá került a Nemzetbiztonsági Hivatal és mik ennek a szervezeti rendszernek a tapasztalatai?
Mi ezt annak idején úgy indokoltuk, hogy a hagyományos külpolitikai diplomáciai
tevékenység és a polgári hírszerzési tevékenység tere, közege, célrendszere azonos, vagy
legalábbis egymáshoz nagyon közel áll. Azért nem mondom, hogy teljesen azonos, mert a
hírszerzési tevékenységnek van egy sor olyan nagyon fontos területe, amelyik nem
külpolitikai természetű. Az Információs Hivatal önállóságának egyik legfontosabb szempontja
az, hogy mással is kell foglalkoznia, például a gazdasággal, a pénzügyi rendszerekkel,
általában véve a gazdasági minisztériumokkal, a katonai szolgálatokkal való
együttműködéssel és még nagyon sok minden mással. Ugyanakkor a terület nagy része
kifejezetten a külpolitika területére esik. Azt is szoktuk mondani, hogy a tartalom azonos vagy
nagyon közel áll egymáshoz, de eltérés van az eszközök tekintetében. Bizonyos dolgok
titkosszolgálati eszközökkel közelíthetők meg, más dolgok pedig a hagyományos külpolitika,
a diplomácia eszközeivel. Sőt azt sem lehet kizárni, hogy ugyanaz az információ adott esetben
két különböző eszközrendszerrel is megközelíthető. Ebből következően az Információs
Hivatal legfontosabb fogyasztója, felhasználója a Külügyminisztérium, tehát a külpolitika,
hiszen a külső információk nagy része a külpolitikával függ össze, akár közvetlenül, legyen
szó európai politikáról, térségi politikáról vagy akár nemzetpolitikai összefüggésekről.

Ezekben a témákban nagyon hasonló területen mozgunk, és nagyon lényeges az, hogy
a két típusú tevékenység közötti együttműködés zavartalan legyen, jól működjön. Történelmi
példák sora mutatja azt, hogy ez a két terület rivalizálhat, versenghet egymással, különböző

okok miatt akár egymással szemben is cselekedhet; ismertek ilyen esetek az irodalomból.
Viszont egy ilyen megoldás – amit a britek találtak ki – többek között azt biztosítja, hogy a
két szervezet ne rivalizáljon, ne versengjen egymással, hanem egymást kiegészítő módon
működjön, és ezzel összességében a nemzeti érdekeket mozdítsa elő. Ehhez persze kell egy
mindennapos együttműködési rendszer, ami ugyanakkor figyelembe veszi az Információs
Hivatal előbb említett függetlenségét. Ez a rendszer kialakult, megvan a szervezete, van egy
információs főosztály, amely az ezzel kapcsolatos jogalkotási, igazgatási, közigazgatási
feladatokat látja el, megvannak a szükséges összekötők és van egy állandó kapcsolattartás,
például az Információs Hivatal főigazgatója a fontos szűk körű, stratégiai, tartalmi jellegű
külpolitikai megbeszéléseken, ahol az államtitkárok és a helyettes államtitkárok vannak jelen,
mindig részt vesz, tehát benne van a mindennapi legfontosabb stratégiai kérdésekben, és nem
kell neki külön elmagyarázni, hogy ez a fontos vagy az a fontos, hanem eleve tisztában van a
prioritásokkal, az igényekkel, amelyeket a szokásos gyakorlatnak megfelelően évente kétszer
írásban is megfogalmazunk. Ez a napi élő kapcsolat nagyon sokat segített abban, hogy
szervesen együtt tud működni a két terület. Persze adott esetben ugyanazokat a kérdéseket
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külön-külön is megközelítik. Én nem mondom azt, hogy a párhuzamosságokat fel kell
számolni, mert nem kell felszámolni, hiszen sokszor éppen az a cél, hogy ugyanazt a
szempontot esetleg két oldalról közelítsük meg, és adott esetben egy információt ilyen módon
ellenőrizni is tudjunk.

Kapcsolattartás van a helyettes államtitkárok szintjén, szakértői megbeszélések
vannak, tehát olyan élő együttműködés van, ami a magyar külpolitikának, a magyar
diplomáciának egész biztosan hasznos. Persze meg kell kérdezni a többi tárcát is, azokat a
tárcákat, amelyek nem a külpolitikával foglalkoznak, hogy ők hogyan ítélik meg az
Információs Hivatal működését az új szerkezeti helyzetben. Én azt hallom tőlük, hogy meg
vannak elégedve, az Információs Hivatal jól végzi a munkáját, különleges figyelmet szentel a
kiemelt területekre, és ez a szerkezeti megoldás általában véve segíti a munkát. Nagyon sok
személyes megbeszélésre sor kerül, adott esetben közvetlenül a fontos találkozók vagy
utazások előtt is kaphatunk segítséget. Végül is az a fő cél, hogy az Információs Hivatal a
lehető legjobban tudja segíteni a kormány egészének a munkáját, ezen belül persze, ami
bennünket különösen érdekel, a külpolitikai tevékenységet.

Összességében, úgy érzem, az Információs Hivatalnak ez a szervezeti elhelyezése jó
irány, bár nyilván tovább kell még fejleszteni a dolgot.

Nem beszéltem külön a külföldi missziók helyzetéről. Szerintem ott is lényegesen
javult a helyzet, a korábbi kisebb-nagyobb súrlódások vagy hatásköri viták, amelyeket persze
én már csak hallomásból ismerhetek, éppen az új helyzet következtében megoldódnak,
amellett ezt itt, ezen a fórumon külön kiemelem, hogy az Információs Hivatal nagy mértékben
segíti az illetékes parlamenti bizottság, illetve bizottságok munkáját is. Ha jól tudom, ebben
az esztendőben a Nemzetbiztonsági bizottság az Információs Hivataltól 349 tájékoztató
jelentést kapott, egyébként segíti a hivatal a Külügyi bizottság munkáját és utazásait is, tehát
összességében remélem azt, hogy a parlamenttel, a parlamenti bizottságokkal fenntartott
együttműködés is megfelelő. Persze, ha ezzel kapcsolatban kérdések vagy kifogások vannak,
ezeket nagy figyelemmel fogjuk meghallgatni.

Tisztelt Elnök Asszony! Én erről akartam a bevezetőmben beszélni. Ha vannak
külpolitikai kérdések, akkor természetesen azokra is megpróbálok válaszolni, hiszen azért
vagyok itt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr bevezetést. Megadom a lehetőséget a
képviselőknek, hogy kérdezzenek. Elsőként Németh Szilárd képviselő úré a szó.

Kérdések
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony.
Miniszter úr, három kérdésem lenne, az egyik Kárpátaljával kapcsolatos. A

kedvezményes magyar honosítás ügye mindenki előtt ismert. Szeretném tudni, hol tart a
minisztérium ennek az ügynek a tisztázásában, rendezésében. Milyen lépéseket tettek? Milyen
lépések várhatók még, hogy le tudjuk zárni ezt a nagyon kínos és kellemetlen ügyet?

A másik kérdésem szintén a határon túlra mutat, a román közigazgatási átalakításról
szeretném kérdezni. A minisztérium milyen stratégiát dolgozott ki? Képes-e valamilyen
formában, akár az európai uniós elnökségen keresztül befolyásolni ezt a folyamatot?

A harmadik kérdésem pedig a szlovén miniszterelnök úr megítélésem szerint
rendkívül pökhendi, a hazánk elszigetelésére vonatkozó kijelentésével kapcsolatos. Hogyan
értékeli ezt, miniszter úr?

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjtöm a kérdéseket, és egyben tud a miniszter úr
válaszolni.

Mile képviselő úré, utána Csenger-Zalán képviselő úré a szó.

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetlen kérdésem van.
Július 1-jén Vilniusban lesz a Demokráciák Közössége szervezetnek egy miniszteri szintű

találkozója, és itt Tunéziával kapcsolatban, illetve az információs szolgálatok, vagyis a
titkosszolgálatok kiépítésével kapcsolatban vállaltunk feladatot, és úgy tudom, esetleg maga a
Közösség is vállalt valamilyen örökbefogadási konstrukcióban.

Mi milyen modellt fogunk javasolni ezen az értekezleten Tunézia számára, hogy
milyen keretek között érdemes kiépítenie a titkosszolgálatok hálózatát? Szakmai szempontból
is érdekes lehet, mi hogyan látjuk, hogy az ő számukra mi a megoldás. Egyébként ez egy
fontos tevékenység, és valóban elég sok a párhuzam a két helyzet között.

Köszönöm.

ELNÖK: Csenger-Zalán képviselő úré a szó.

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony.
Mielőtt a kérdéseimet feltenném, szeretnék mind a minisztériumnak, mind pedig a

miniszter úrnak és az államtitkár úrnak gratulálni a soros elnökség nagyon sikeres
levezényléséért, hiszen ezt most már minden forrásból megerősítették, illetve így értékelték.

Három kérdésem lenne. Az egyik: az Információs Hivatalnak volt-e, illetve milyen
szerepe volt a sikeres líbiai evakuálásban, amit végül is a Terrorelhárítási Központ vezényelt
le? Itt ehhez nyilván kellettek előkészítő információk, amiért nemcsak magyar, hanem európai
uniós állampolgárokat is sikerült Líbiából kimenteni.

A másik kérdésem: a minszki diplomatáink ellen, legalább is úgy tűnik, valamiféle
belorusz, fehérorosz támadássorozat indult el. Amennyire egy nyílt ülésen erre válaszolni
lehet, ezzel kapcsolatban általában hogyan látja a miniszter úr a magyar-fehérorosz viszonyt?

A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy MOL-részvények visszavásárlása kapcsán az
Információs Hivatal ebben szintén részt vett-e, illetve volt-e valamilyen szerepe az
előkészítésben?

Köszönöm.

ELNÖK: Lezsák Sándor képviselő úré a szó.

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Én is gratulálni szeretnék a soros elnökségi
munkájukhoz, illetve a tájékoztató munkájukhoz is, amelyek nemcsak az MTI, a rádió, a
televízió, az újságok híradásaiban jelenik meg, hanem például a Külügyi Szemle folyóirat
tanulmányai is nagyon jó háttéranyagot adnak számunkra. Most is örülök ennek a szakmai
szemlének, amit a Katona Biztonsági Hivataltól kaptunk.

Nem a jéghegy csúcsa lesz-e most a kínai látogatás? Nyilván egy erős, intenzív
háttérmunka előzte ezt meg, és erre szeretnék rákérdezni. Hogyan áll a magyar-orosz, illetve a
magyar-kínai kapcsolatok alakulása? Hogyan jelenik ez meg a magyar gazdaság
élénkítésében?

A következőkben a keleti partnerség országaival kapcsolatos tevékenységre kérdezek
rá, ezzel együtt a Belső-Ázsia, Közép-Ázsia országaival való együttműködésekre. Én is
tapasztaltam, hogy részükről is intenzív az érdeklődés. Kirgizisztán, Kazahsztán,
Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Azerbajdzsán, sorolhatnám tovább azokat az országokat, amelyek
Magyarországot stratégiai partnernek tekintik, és ebben rendkívüli feladata, sokágú, sokrétű

feladata van a Külügyminisztériumnak. Hogyan győzik ezt emberrel? Ide azért sok jól képzett
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diplomata kell, és nagyon bízom abban, hogy olyan költségvetésünk lesz, amelyik tudja majd
bővíteni azok számát, akik ezen a területen dolgoznak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Miniszter úr, ha megengedi, egy pár kérdést én is szeretnék
feltenni. Képviselőtársam, Csenger-Zalán képviselő úr már érintette ezt a
Fehéroroszországban történt sajnálatos esetet. A problémának arról az oldalról történő
megközelítése is egy felvetés, hogy egyébként mit tesznek annak érdekében, hogy ezek ne
forduljanak elő.

Én ezt a másik oldalról szeretném megközelíteni: mit tesz a Külügyminisztérium
annak érdekében, hogy a diplomatáink biztonságtudatosságát egy kicsit növelje? Szerintem ez
az ügy azért egy kicsit árnyaltabb, értve azt a problémát, és nem elfogadva azokat az
eszközöket, amelyeket a magyar diplomaták ellen használnak bárhol a világon, de itt azért
nem egyszerűen arról van szó, hogy valakit lejáratnak, hanem a hírek szerint ebben az ügyben
olyan magatartás is történt, ami a biztonságtudatosság kérdését veti fel. Ez azért fontos, mert
egyébként úgy az Információs Hivatal, mint a polgári, illetve a katonai szolgálatok az
országgyűlési képviselők biztonságtudatosságára mindig felhívják a figyelmet a minősített
adatok védelmét és általában a bárkivel történő párbeszédet illetően, amit nagyon helyesnek
tartok, de ennek visszafelé is igaznak kell lennie. Ugyan a miniszter úr egyszer azt mondta,
hogy a diplomata nem hírszerző, de ezzel vitatkozom, mert szerintem azért a diplomata is
valamelyest mégiscsak hírszerző, tehát azt gondolom, a biztonságtudatosság növelésére
komoly szükség lenne a Külügyminisztérium részéről.

Ezzel az üggyel kapcsolatos a kérdésem, ami az idén márciusban történt a
Külügyminisztériumban: egy nyilvánosságra hozott lista alapján a Külügyminisztérium
állományából, arra hivatkozással, hogy korábban SZT-tisztek voltak, hét személyt
elbocsátottak. Ebben az ügyben az államtitkár úr jelent meg a médiában. Szeretném
megkérdezni, hogy ezekben az ügyekben van-e munkaügyi per, illetve hogy milyen
jogszabály alapján bocsátották el ezeket a személyeket, főleg arra tekintettel, hogy azt a
helyzetet, hogy valaki SZT-tiszt volt és az előző rendszerhez valamilyen módon kötődött,
nagy bűnként állították be. Miniszter úr erről biztosan többet tud mondani, hiszen az előző
rendszernek valamilyen módon ő is részese volt. Németh Zsolt államtitkár úr akkor azt
mondta, hogy vezető beosztású személyek nem voltak érintve. A személyeket nem kell
megjelölni, hiszen akkor is a személyiségi jog védelmére utaltak, csak arra vagyunk
kíváncsiak, hogy milyen beosztásokat töltöttek be ezek a személyek. A következő nem
kérdés, hanem inkább kérés. Ha felhívással fordulunk a Külügyminisztérium Biztonsági,
Informatikai és Távközlési Főosztályának a főosztályvezetőjéhez bármilyen ügyen – legyen
az panasz vagy bármilyen kérés –, akkor azt kérjük, hogy a főosztályvezető úr a jövőben
aktívabb részvételt tanúsítson a bizottság segítése érdekében. Ez egyébként nagymértékben
segítené a Külügyminisztériumot és a nemzetbiztonsági bizottságot is.

Szó esett arról, hogy nagyon sok hírszerző jelentés érkezik az Információs Hivataltól,
amelyek között valóban fontos információk jelennek meg, amelyek segítik a külpolitikai
folyamatok megértését. Ezzel a kérdéssel már fordultam az Információs Hivatal vezetőjéhez
is, de most miniszter úrhoz fordulok: januárban, amikor a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke Egyiptomban járt hivatalos úton, akkor elutazásának a másnapján elkezdődött
az arab tavasz. Ha van arra lehetőség, hogy nyílt ülés keretében elmondják, milyen
információkkal rendelkeztek vagy nem rendelkeztek ez előtt az út előtt, az rendkívül hasznos
lenne. Ugyanakkor én úgy látom, hogy az uniós elnökség idején Magyarország viszonylag
keveset nyilvánult meg ebben a kérdésben. Ezzel kapcsolatosan szeretnék információt kérni.

Lezsák alelnök úr általában kérdezett a magyar-kínai kapcsolatok alakulásáról. Én azt
szeretném megkérdezni, hogy a kínai gazdasági részvételben a magyar kormány látható
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támogatása hogyan fogja befolyásolni az Információs Hivatal, illetve a Külügyminisztérium
ilyen irányú jövőbeni tevékenységét, hiszen azt halljuk, hogy nagyon sok kínai beruházás,
befektetés, támogatás érkezik Magyarországra. A pénzügyi és a gazdasági szempontok
nyilván rendkívül fontosak – az Információs Hivatal erről valószínűleg megfelelő adatok
birtokában van –, de ezeknek a kapcsolatoknak van egy más dimenziója is, mint ahogy a
magyar-orosz kapcsolatoknak is.

Első körben ennyit kívántam kérdezni, és még Lezsák Sándor alelnök úrnak adom
meg a szót.

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Elnök asszony érintette az arab tavaszt, konkrétan
Egyiptomra kérdezett rá. Én diplomáciai bravúrnak tartom azt, ami az elmúlt hónapokban, az
arab tavasz idején történt. Ezt nem felületes újságolvasóként vagy parlamenti képviselőként
mondom. Két hete vendégül láthattam az arab világ valamennyi országának nagykövetét,
illetve követségi munkatársait, és közvetlenül is érzékeltem azt, hogy a politikai földrengések
idején is lehet akár a népi diplomácia eszközeivel is kapcsolatot tartani, illetve a majdani
kapcsolatok reményében együttdolgozni. A líbiai jelenlétünket pedig különösen diplomáciai
bravúrnak tartom. Itt rendkívüli szolgálatot tettünk, mint az EU soros elnöke. Ha miniszter
úrnak ehhez van bármilyen hozzáfűznivalója, azt szívesen hallgatjuk.

ELNÖK: Nagyon egyetértek Lezsák alelnök úrral abban, hogy a népi diplomáciának
rendkívül fontos szerepe van. Engedjenek meg nekem egy utolsó kérdést pont ezzel
kapcsolatosan. A Magyar Köztársaság nagy tapasztalattal rendelkezik egy politikai
rendszerből egy másik politikai rendszerbe való átmenetet illetően, beleértve a
titkosszolgálatok átalakítását is, hiszen a rendszerváltás után, 1995-ben sikerült elfogadni egy
nemzetbiztonsági törvényt, amely hellyel-közzel ma is nagyon jól működik. Hogyan látja
miniszter úr – aki nyilván sokkal gyakrabban találkozik ezeknek az országoknak a
képviselőivel –, hogy a Magyar Köztársaság az ilyen irányú tapasztalatait akár az Információs
Hivatalon keresztül hogyan tudja átadni. A közép-európai tapasztalatok átadása hogyan megy
azokban a térségekben, amelyek most alakulnak demokráciává.

Most pedig megadom a szót miniszter úrnak, hogy a feltett kérdésekre egy
összefoglaló válasz adjon, s ha még utána is lesz kérdés, akkor ismét a képviselőknek adom
meg a szót. Miniszter úr!

Válaszadás
DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: A kérdésekre azok sorrendjében fogok

válaszolni.
Az első kérdés a kárpátaljai téma, illetőleg az USZB ezzel kapcsolatos tevékenysége.

Mi ezt diplomáciai keretek között a leghatározottabban kifogásoltuk, s az Információs Hivatal
is megtette a szükséges lépéseket. Úgy tűnik, hogy ennek eredményeként ezek, az ukrán
törvények értelmében is jogellenes akciók abbamaradtak. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem
kell erre különösen figyelmünk, s azt sem jelenti, hogy a külképviseleteken nem kell
javítanunk a biztonsági körülményeket, de a lényeg az, hogy ezt mi természetesen nem
vehettük tudomásul. Felhívtuk a figyelmet arra, egy dolog az, hogy mit mond az ukrán
törvényhozás – ez az ukrán szuverenitás körébe tartozik –, és egy másik dolog az, hogy
alkalmaznak-e az ukrán szervek olyan eszközöket, amelyek magyar nemzetiségű ukrán
állampolgárok megfélemlítését, zaklatását jelentik.

A román közigazgatási reform tekintetében a magyar kormány jelezte a fenntartásait.
Szeretnék itt egy dolgot kiemelni – a kérdés erre alkalmat ad –, hogy elég sok gondolatkísérlet
merül fel a jövőbeli román közigazgatási rendszer tekintetében. Vannak, akik ezt úgy ítélik
meg – ők nyilván jobban ismerik a helyzetet, mert részt vesznek a romániai politikai életben –
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, hogy ezek inkább kísérleti ballonok. Nincs még kialakult elképzelés. Jelenleg 41
közigazgatási egység van, felmerült, hogy legyen 8, aztán felmerült, hogy legyen 12, az
utóbbi néhány napban megint azt halljuk, hogy mégiscsak lenne valamiféle speciális státusza
a két székely megyének. Azt mondom, hogy mi itt kövessük a dolgokat. Vannak nemzetközi
normák, amelyekhez ragaszkodni kell, de azt látni kell, hogy egyelőre még nincsenek
végleges elképzelések. Ez egyébként egy nagyon komoly, súlyos kérdése lehet a
belpolitikának, hiszen jól tudjuk, hogy az RMDSZ a nyolcas nagymegyés verzió
megvalósulása esetére kilátásba helyezte a kormányból történő azonnali távozását, ami
viszont további következményekkel járna. Én itt most csak azt akartam érzékeltetni, hogy
nincs végleges elképzelés, mi ezt követjük, és természetesen mindig szóvá fogjuk tenni,
hogyha olyan lépés történik, ami adott esetben a vonatkozó európai normákkal nem áll
összhangban.

A szlovén ügyben a szlovén fél több alkalommal jelezte, hogy ők ezt tisztázni
kívánják, lehetőség szerint személyes megbeszélésen keresztül. Nem tudom azt megmondani,
hogy most az európai tanácsi ülés alkalmából végül is sor került-e erre vagy sem, ezt a
miniszterelnök úr majd meg fogja mondani. Én úgy érzem, ez az incidens alapvetően a
szlovén félnek kellemetlen. Érezzük, látjuk, hogy őket ez kellemetlenül érinti. Mi ezt a
helyzetet nem akarjuk kihasználni, de ugyanakkor arra igényt tartunk, hogy ezt a szlovén fél
lehetőleg a legmagasabb szinten tisztázza, magyarázza meg, hogy tulajdonképpen mit értett a
szlovén politikai élet túlnyomó része által is meggondolatlannak ítélt kifejezések alatt.

Július 1-je, Vilnius. Ez kapcsolódik azzal a későbbi kérdéssel, hogy milyen segítséget
tudunk nyújtani a szolgálatok átszervezése tekintetében az észak-afrikai országoknak. A
vilniusi részvételünkkel van egy kis gond, mert nekem ott 11 órakor beszélnem kellene, de ha
valóban az történik, amire most számítunk, hogy 30-án este le tudnánk zárni a horvát
csatlakozási tárgyalásokat, akkor fizikailag nem tudok eljutni Vilniusba másnap 11 órára,
mivel saját repülőgépe nincs a kormánynak. Ez persze csak egy technikai szempont. Azt
hiszem, nekünk ebben a munkában tulajdonképpen részt kell vennünk, a Közösség a
Demokráciáért számunkra egy nagyon fontos mozgalom, ennek egy nagyon fontos területe az
„arab tavasz” segítése. Miután erről itt volt kérdés a későbbiekben, akkor térek majd erre
vissza.

Egyébként ami a szolgálatokkal kapcsolatos együttműködést illeti, ezt mi felajánlottuk
Tunéziában is, és felajánlottuk Egyiptomban is. Van ilyen érdeklődés, de ez az érdeklődés
alapvetően a belső szolgálatok átszervezésére vonatkozik, kevésbé a polgári vagy akár a
katonai hírszerzésre, legalább is én ezt hallottam az egyiptomi belügyminisztertől, amikor
tárgyaltam vele Kairóban. Tehát az „arab tavasz” kérdésére még visszatérek, mert itt még két
további kérdés is volt.

Minszk dolgában – ezt a kérdést később az elnök asszony is felvetette – azért bizonyos
dolgokat le kell szögezni. Nem tűrjük, hogy a diplomatáinkat zaklassák. Ha bármilyen
zaklatás, megfélemlítés bármilyen eszközökkel tovább folyik, akkor a leghatározottabb
lépéseket fogjuk megtenni. Én ezt a belorusz külügyminiszter kollégámmal közvetlenül,
szóban közöltem. A Külügyminiszterek Tanácsának legutolsó ülésén elfogadott
következtetésekben van egy bekezdés, amelyik erre egyértelműen utal, és felhívja a belorusz
felet, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen magatartástól. Mindenki tudja, a beloruszok is,
hogy ezt a bekezdést a magyar fél igényére fogadták el a külügyminiszterek, éspedig különös
tekintettel arra, hogy a magyar nagykövetet az inzultus döntően nem azért érte, mert ő a
magyar nagykövet, hanem azért, mert ő látta el az elnökségi feladatokat ebben a hónapban, ő
ezért lehetett a céltáblája bármilyen akciónak. Ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk. Nagyon
bízom abban, hogy a belorusz fél ezt tudomásul vette, és nem hiszem, hogy érdekükben állna
az, hogy ezt tovább élezzék.
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A másik kérdés, amit az elnök asszony felvetett, az volt, hogy milyen a biztonságtudat.
Azt hiszem, eddig is megfelelő képzést kaptak a diplomatáink, most ezt erősítettük, egy teljes
napon kapnak oktatást az érzékeny területekre utazó diplomaták arra nézve, hogy mire
vigyázzanak ezzel kapcsolatban. Egy zárójeles megjegyzést azért tennék, és remélem, senki
nem fogja félreérteni, de azért a magánélet és a diplomáciai feladatok között bizonyos
határvonalat kell húzni. Az alapkérdés az, hogy valaki viselkedik-e úgy a magánéletében, ami
azután később adott esetben zsarolhatóvá teszi, vagy legalább is méltatlannak tűnik az ő
tevékenysége, de azt javasolom, most ne kezdjük el elemezni, hogy hol a határ.

Megmondom őszintén, engem itt igazából nem érdekel az, hogy egy diplomata
felesége mit csinál, vagy mit nem csinál, lehet ez is érdekes, azonban ez egy sokadlagos
szempont, de nem tűröm azt, hogy a diplomatáinkat illegális eszközökkel megfigyeljék, azt
pedig még kevésbé, hogy a családtagjaikat megfigyeljék, és ez sokkal fontosabb kérdés.
Egyébként Minszkben eléggé sajátos helyzetekben is készültek más országok diplomatáiról
felvételek, de persze az megint egy kérdés, hogy mondjuk egy független, egyedülálló férfit
például a szexuális orientációja miatt érhet-e zsarolás. Tehát ezt a részét óvatosan kezeljük, ne
kezdjünk el belemenni a vizsgálódásokba, hanem mondjuk azt, hogy van emberi szabadság,
emberi méltóság, ami a diplomatákra is vonatkozik, és tűrhetetlen, ha róluk illegális felvételek
készülnek, amelyeket ezt követően bárhol elhelyezik. Azért hozzáteszem, hogy a belorusz fél
természetesen a leghatározottabban tagadja, hogy ehhez az akcióhoz bármilyen köze lett
volna, és azt gondolom, ezt az álláspontját mindig fenn is fogja tartani.

A MOL-visszavásárlás kapcsán különleges hírszerzési tevékenységről nem tudok.
Megjegyzem, ha véletlenül tudnék, akkor sem beszélnék róla, de szerintem ez egy gazdasági
ügylet volt. Ha már a kérdés felmerült, szeretném itt is elmondani azt, amit a magyar kormány
több minisztere már elmondott, hogy ez az ügy nincs semmiféle kapcsolatban esetleges más
ügyletekkel, semmiféle összekapcsolás nincs ezzel, azzal, amazzal. Visszavásároltunk
21,2 százalékot, megfizettük annak a vételárát. Azt hiszem, mind a két fél elégedett ezzel az
üzlettel. Még valaki elégedett, az pedig én vagyok, mégpedig azért, mert ezzel a lépéssel egy
vitás kérdés kikerült a magyar-orosz kapcsolatok rendszeréből. Mégiscsak feszültség volt
amiatt, hogy nem volt a részvénytulajdonos bejegyezve, a közgyűlésen nem szavazhatott, ez
egy elhúzódó vita volt, ami most lezárult, el van intézve, külpolitikai szempontból ezzel
többet nem kell foglalkozni. Ez egyébként a magyar-orosz és a magyar-kínai kapcsolatok egy
részére is vonatkozik.

Továbbra is várjuk az orosz, továbbra is várjuk a kínai befektetőket. Lehetnek
nemzetbiztonsági szempontból érzékeny területek, minden országban vannak ilyenek, minden
nyugat-európai országban vannak ilyenek, és most nem is beszélek az Egyesült Államokról,
ahol nagyon erős törvényhozás van ezen a téren, de ettől függetlenül Magyarország elemi
érdeke az, hogy ezek a befektetések minden irányból jöjjenek. Szeretjük az orosz, szeretjük a
kínai befektetőket, de ugyanígy szeretjük egyébként az összes többi befektetőt, mindazokat,
akik egyébként a magyar törvényeket tiszteletben tartják. Egyébként már működnek kínai
beruházások Magyarországon, semmi gondunk nincs velük. Valóban vannak előkészületben
nagy, jelentős projektek. S ha már erről beszélünk, megragadom az alkalmat, hogy
elmondjam, a kínai miniszterelnök látogatásának a jelentősége túlnő Magyarországon, a
kínaiak ezt fel kívánják használni arra, hogy az egész térség számára adjanak üzeneteket, ezt
szolgálja majd a délutáni rendezvény a Magyar Tudományos Akadémián. A kínaiak
egyébként meghívták a térség országainak üzleti vezetőit, egy sor miniszterét és számos
gazdasági döntéshozót. Ez fontos jelzés a tekintetben, hogy Kína a térségben Magyarországot
tekinti hídfőállásnak, kiindulópontnak. A keleti partnerség új lendületet kap, az Európai Unió
Tanácsa elfogadta az erre vonatkozó bizottsági anyagot. Most nem ismertetném ezt az
anyagot, ez egy új stratégia. Ennek egy nagyon fontos eleme a szomszédságpolitika keleti
dimenziója, szeptember végén lengyel-magyar társelnökséggel meglesz a keleti partnerségi
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csúcs. Nagyon helyes döntése volt a magyar és a lengyel miniszterelnöknek, hogy
elhalasztották a május végére tervezett csúcsot, mert nagyon nehéz lett volna rávenni az
európai uniós kormányfőket, hogy eljöjjenek ide, hiszen közben volt egy G8 és egy OECD-
találkozó is, másrészt pedig csak néhány héttel ezelőtt készült el a bizottsági anyag, amiről a
legutolsó ülésén következtetéseket is el tudott fogadni, tehát most vagyunk abban a
helyzetben, hogy szeptember végén egy valóban értelmes, eredményes keleti partnerségi
csúcsot rendezzünk.

Közép-Ázsia fontos terület. Véleményem szerint ott nagyon nagy gazdasági
lehetőségek vannak. Ismernek és kedvelnek minket. Taskentben az Európai Unió nevében
vezettem az Európai Unió és a közép-ázsiai országok közötti évi rendes találkozót, közben
üzbég vezetőkkel kétoldalú beszélgetéseket is tudtam folytatni. Ott valóban rendkívüli
gazdasági lehetőségek vannak. Persze vannak nehézségek is, de azt hiszem, hogy
Magyarország számára kulturális, történelmi és gazdasági okokból egyaránt nagyon fontos
terület. Ez egyben példa arra is, hogy az európai uniós elnökség nem volt olyan nagyon rossz
dolog. Lady Ashton nem tudott mindig mindenhova elmenni, ezért legalább tizenöt-tizenhat
esetben minket kért meg arra, hogy helyettesítsük. Németh Zsolt államtitkár úr éppen
tegnapelőtt helyettesítette őt a montenegrói társulási tanácsülésen, én is legalább tucatszor
helyettesítettem Izraelben, Törökországban, Algériában, Közép-Ázsiában, Vietnamban és
másutt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy például egy taskenti találkozó mindenképpen
alkalmat ad arra, hogy Magyarország szempontjait előtérbe tudjuk helyezni.

Belorussziáról az előbb már beszéltem. Annyit még hozzátennék, hogy a diplomata
persze szerez híreket, de azért a hírszerzést általában másra szoktuk használni. Egy biztos, a
diplomata mindig száz százalékig tiszteletben tartja a rá vonatkozó normákat, de az a dolog
lényege, hogy az eszközrendszere alapvetően eltér a hagyományos titkosszolgálati
eszközöktől.

Ami a Külügyminisztérium belső dolgait illeti: én az SZT-tisztek személyéről és
beosztásáról nem nyilatkozom. Az elmúlt időszakban a Külügyminisztériumban
létszámcsökkentésre is sor került, jó néhány munkatársunktól meg kellett válnunk. Az SZT-
tisztek esetében is ez történt. Nem hiszem, hogy nekünk erről annál többet kellene
mondanunk, mint amit korábban Németh Zsolt államtitkár úr elmondott. Ugyanakkor
bármilyen utalást, ami a Külügyminisztérium vezetőinek vagy akár jómagamnak a
rendszerváltás előtti szerepére vonatkozott, határozottan vissza kell utasítanom, tudniillik ez a
kérdés érzésem szerint mára teljesen világossá vált és rendeződött. Azt, hogy valaki
köztisztviselőként jogi területen dolgozott a legjobb ereje szerint az országa javára, senki nem
kifogásolhatja.

A távközlési főosztály felé jelezni fogom, hogy nagyobb aktivitást és segítséget
igényel a parlamenti bizottság. Nem hiszem, hogy bármi akadálya lenne annak, hogy ők
ezeknek a kéréseknek – személyesen a főosztályvezető is – eleget tegyenek.

Örülök annak a felvetésnek, hogy mi hogyan nyilvánultunk meg az arab tavasz
tekintetében. Az első kérdés a miniszterelnöki látogatásra vonatkozott. Fel lehetne sorolni,
hogy azon a héten hány külföldi vezető, miniszterelnök, külügyminiszter tett Egyiptomban
látogatást és ki látta előre az egyiptomi eseményeket és ki nem. De azt hiszem, ezen már nem
érdemes vitatkozni. Azzal viszont vitatkoznék, hogy mi ezt követően keveset nyilvánultunk
meg. Való igaz, hogy a médiában általában véve nem tudtuk kellően érzékeltetni azt a
munkát, amit ezzel kapcsolatban végeztünk. Én nagyon korán jártam Egyiptomban, egyike
voltam az első külügyminisztereknek, akik valamennyi akkori új ellenzéki csoportosulás
vezetőivel találkozni tudtam. Egy éjszakán keresztül hallgattam meg az elképzeléseiket az
egyiptomi jövőről. Ezen a találkozón jelen volt a Muszlim Testvériség mérsékelt szárnyának a
képviselője is. Az első percben elmondtuk, hogy a mi tapasztalataink hasznosak lehetnek, de
nem akarunk tanácsokat adni, mert a tanácsadó mindig gyanús. A tapasztalatainkat viszont
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meg tudjuk osztani. Egyébként az első éjszaka azt tanultam meg, hogy a konkrét jogi
alkotmányos és egyéb problémáik valóban nem állnak messze a mi ’89-es, ’90-es
tapasztalatainktól, hogy miként csináljuk a választásokat, mi legyen először, elnököt
válasszunk-e, s ha elnököt választunk, azt közvetlenül vagy közvetve válasszuk-e, legyen-e
alkotmányozó nemzetgyűlés, mi legyen a pártokkal, ha túl korán csináljuk a választásokat,
akkor a pártok még nincsenek készen, kivéve egyet vagy kettőt, hiszen kész van többé-
kevésbé a volt állampárt – amelyben közben történtek lépések; tulajdonképpen a hadseregről
beszélünk –, és kész van az Muszlim Testvériség, de az új pártok még nincsenek kész.
Számtalan kérdés felmerült, s mi azóta is aktívan részt veszünk ebben. Én azóta még kétszer
voltam Egyiptomban, Tunéziában is jártam, ahol előadást tartottam a magyar átmenet
tapasztalatairól, ugyanezt megtettem máshol is, és megindult egy tevékenység, ami ma
valóban pezseg. Elfogadtuk a Külügyminiszterek Tanácsában az Endowment for Democracy
javaslatot, ami egy új szerkezet lesz, egy alapítvány, s a magyarok ebben részt fognak venni.
Ennek az a célja, hogy a közép-európai országok ne külön-külön folytassák ezt a
tevékenységet, hanem együttesen, koordináltan. Valóban próbálják az arab átalakulást
segíteni a saját tapasztalataikból. Azt mindig hozzá kell tenni, hogy nem kell nekik
megmondani, mit csináljanak, hiszen ők tudják, mit fognak csinálni. Ez egy nagyon érzékeny
kérdés, különösen Egyiptomban, de Tunéziában is, úgyhogy azt hiszem, itt mi élen jártunk.

Ami Líbiát illeti, kénytelen vagyok megint megjegyezni, hogy az elsők között voltam,
akik az Átmeneti Nemzeti Tanács kijelölt külügyminiszterével találkoztam, igaz, nem
mentem el Bengáziba a Tripoliban történt jelenlétünk miatt, Kairóban volt ez a találkozó, de
ugyanakkor világossá vált az, hogy Tripoliban nekünk egy hihetetlenül fontos feladatunk van,
és örülök, hogy erről szólhatok néhány szót. Azt azért soha ne felejtsük el, hogy a diplomácia
nemcsak nagy stratégiákról és külpolitikai elképzelésekről szól, hanem időnként vannak ilyen
történelmi korszakok, ilyent Magyarország is ismert. Időnkét ez emberekről szól, időnként ez
arról szól, hogy tudunk-e valakin segíteni, ki tudunk-e hozni embereket, netán meg tudunk-e
menteni embereket, nem olyan sokat, mint mások, de néhányat, mert minden egyes ember
élete ugyanannyit ér, és azért vagyunk ott. Most, amikor felmerül az, hogy még maradjunk-e,
mert már mindenki elment, vagy majdnem mindenki elment, mindenki Bengáziban telepszik
le, persze, ez világos, de akkor mi most mondjuk azt, hogy mi is bezárunk, egyébként is a
jövőbeli üzletek fontosabbak, mint az a néhány tucat vagy néhány száz ember, akik naponta
jönnek Tripoliban a nagykövetségünkre segítséget kérni, útlevelet kérni, esetleg éppen egy
amerikai újságíró, akit még a határra is kiviszünk, átviszünk Tunéziába. Ez egy kérdés, de a
helyzet az, hogy mi itt is értékalapon állunk, mert ameddig szükség van ránk, és ameddig
embereken segíteni tudunk, addig ott maradunk, természetesen a biztonsági helyzet
függvényében. Én naponta megkérdeztem az ottani két emberünket, hogy az elemi
biztonságuk adott-e, és azt mondták, igen, ők vállalják, maradni akarnak, tovább akarják
csinálni.

Az viszonylag ritka, hogy az amerikai külügyminiszter közvetlenül levelet intéz egy
magyar nagykövethez. Nem nekem írta a levelet, nekem csak elküldte a levelet, hogy
juttassam el a nagykövetünknek. Ő személyesen írt egy levelet Marton Béla nagykövetnek,
amelyben azért a segítségért köszönetet nyilvánított, amiért amerikai állampolgárokat
átsegítettünk a határon, és kihoztuk őket a börtönből. Tehát azt hiszem, erről azért érdemes
annyit szólni, ha nem is kapunk erről mindig szalagcímeket a sajtóban, hogy igenis, mi ott
vagyunk, csináljuk ezt, a segítségünket pedig a legkülönbözőbb formákban felajánljuk.

Elnök asszony, azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam. Ha esetleg elfelejtettem
valamit, vagy van még kérdés, kérem, szóljanak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a miniszter úr valamennyi kérdésre
válaszolt. Nyilván vannak olyan témák, amelyekről csak zárt ülés keretében lehet beszélni, de
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azt gondolom, az a módszer, amit kialakítottunk, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságot
bizonyos kérdésekben az Információs Hivatal és a Külügyminisztérium együttesen
tájékoztatta, a jövőben is tud működni, különösen a nagy közérdeklődésre számot tartó ügyek
kapcsán.

Képviselőtársaimat kérdezem. Megadom a szót Tóth képviselőtársamnak.

További kérdések válaszadással
DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony.
Tisztelt Miniszter Úr! Nem az időhúzás szándéka vezet, de itt két képviselőtársam is

szóba hozta a soros elnökséget, illetve gratuláltak a tevékenység kapcsán. Én azért szeretném
megkérdezni, hogy ezen a miniszteri meghallgatáson is halljunk erről, hiszen Európa figyelme
ránk irányult ennek kapcsán, hogy a feladatok megoldása közben milyen tapasztalatokat
szerzett a Külügyminisztérium, és ha ezzel összefüggésben az Információs Hivatalnak
feladata volt, akkor ezt a feladatot hogyan értékeli a miniszter úr?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még egyéb kérdés?
(Nincs jelzés.) Megadom a szót a miniszter úrnak.

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: A kérdés második részére csak általános
választ tudok adni. Az Információs Hivatal minden olyan kérdésben tájékozódik és segít, ami
a magyar külpolitika számára fontos. Itt ugyanakkor kiemelnék egy elemet, amiről talán
korábban is kellett volna beszélnem, hogy azért az Információs Hivatal folytat egy
információs, vagy ha úgy tetszik, hírszerző diplomáciát is, tehát együttműködik, elsősorban
nyilván a szövetséges országok szolgálataival. Az Európai Unió magában is az
együttműködést, az integrációt jelenti, tehát itt nem arról van szó, hogy velünk szemben álló
szolgálatokkal kell foglalkozni, hanem pont ellenkezőleg, olyanokkal, amelyekkel
szövetségesi, sőt, integrációs kapcsolatban állunk. Ez szintén fontos része az Információs
Hivatal tevékenységének, mert hivatalosan is olyan diplomáciai tevékenységet folytatnak,
amely nemzetközi kapcsolatokat,  megállapodásokat jelent és így tovább, tehát azt hiszem, ez
is idetartozik.

Ami magát az elnökséget illeti, a dolog lényege az, hogy itt sikerült a feladatainkat
megfelelően elvégeznünk. Én nagyjából ennyit szoktam mondani, tehát legfeljebb azt teszem
hozzá, hogy nekünk nem az volt a lényeg, hogy trófeákat gyűjtsünk, nem az volt a lényeg, hol
állunk a fényképen, nem az volt a lényeg, hogy szalagcímeket kapjunk napi vagy heti
rendszerességgel, hanem az volt a lényeg, hogy bebizonyítsuk, ezt a munkát el tudjuk
végezni. Ezt megtettük, döntően, köszönhetően annak a sok száz embernek, akik tényleg a
lehető legmagasabb színvonalon elvégezték a munkájukat, és azt is hozzátenném, szinte éjjel-
nappal dolgoztak. Még hátravan egy hét, ez sem lesz könnyű, még egy sor fontos dolog van,
jelenleg zajlik egyébként az Európai Tanács elnökségünk alatti utolsó ülése, a
következtetéseket, ha minden jól megy, néhány órán belül fogják elfogadni, úgyhogy még
nem is mondanám ki a végső szót, de egy biztos: azt hiszem, mindenféleképpen jobban kell
hinnünk magunkban az elnökség nyomán, az elnökség után, mint ezt eddig tettük. Persze, a
tapasztalatokat majd még elemezzük, mert hihetetlen mennyiségű ismeretet és tapasztalatot is
szereztünk, egyébként ez az elnökség egyik hozadéka. Biztos, hogy elemezni fogjuk majd az
európai uniós intézményrendszer működését, azt, hogy hogyan tudtuk ezt megérteni, hogyan
tudtuk irányítani, mik a tanulságok a jövőre nézve. Egyelőre annyit tudunk mondani, hogy
becsülettel helytálltunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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Akkor egy utolsó kérdés a miniszter úrhoz, ha megengedi, mert az itt megfogalmazott
célok, eredmények, beszámolók rendkívül fontosak, de amint tudjuk, mindezek eléréséhez,
hogy a magyar külpolitika sikeresebb tudjon lenni, mégis csak pénzre van szükség. Ön is
említette, hogy sajnos, a Külügyminisztériumban is voltak ilyen-olyan okok miatt leépítések,
és nyilván az a döntés, hogy az eddig zárolt pénzösszegeket véglegesen elveszik a tárcától, azt
gondolom, nyilván másfajta gondolkodást is igényel például az Információs Hivatal esetében,
ahol tudjuk, azért ahhoz, hogy valóban megfelelő információkat lehesse szerezni, élő erőre,
technikára és nagyon sok egyébre van szükség.

Azt szeretném megkérdezni, hogyan látja a tárcája, azon belül is főleg a hírszerzési
terület költségvetését? Mennyiben érinti most ez a végleges elvonás az Információs Hivatal
fejlesztését a következő évben? Azt gondolom, erről van már elképzelés. Ugyan a
költségvetés benyújtására később kerül sor, de azért körülbelül van elképzelés, és ez hogyan
érinti az Információs Hivatalt?

A másik: a nyugdíjkorhatárt el nem ért, de korábban a törvény szerint nyugdíjba
vonult, az Információs Hivatalnál dolgozók munkaerőpiacra való visszajövetelét hogyan
képzelik el? Biztosan vannak ilyenek és őket hírszerzési közmunkára fogják beosztani?
Nyilván készítettek felmérést arról, hogy hányan vannak ilyenek, illetve hogy hány volt
diplomatát kívánnak diplomáciai közmunkára befogni. Vagy azoknak az embereknek, akiket
korábban SZT-tisztként azonosítottak és elbocsátották őket – nem tudom, hogy ők elérték-e a
nyugdíjkorhatárt –, önök fognak valamit felajánlani, hiszen olyan speciális tudással
rendelkeznek, ami a külügy számára lehet hasznos, vagy pedig bedobják őket a nagy közös
közfoglalkoztatásba, ami mindenképpen a tudásuk eltűnését jelentené?

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: A költségvetés tekintetében megoldjuk
ezt az esztendőt. Ez egyértelműen vonatkozik a Külügyminisztériumra. Annak a bizonyos
zárolásnak a véglegesítése, tehát az elvonás kétségkívül nem egy kedvező hír, de számoltunk
vele és megoldjuk a gazdálkodási problémáinkat. Egyébként a létszámcsökkentés nemcsak
költségvetési kérdés, egy 5-10 százalékos létszámcsökkentés kormányszinten így is, úgy is el
van döntve. Amikor az országban nagyon széles rétegek és csoportok nincsenek könnyű
helyzetben – alapvetően a korábbi kormányzás katasztrofális volta következtében –, amikor
11 százalékos a munkanélküliség, akkor nehéz azt mondani, hogy egyetlenegy réteg, egy
csoport, egy speciális elit persze kivétel, ők mindig biztonságban kell legyenek, elég ha az
egyszerű emberek, az alkalmazottak veszítik el az állásukat, ezt a különleges elitet minden
körülmények között fenn kell tartanunk. Azt hiszem, ez nem a leghelyesebb hozzáállás, s még
azt is hozzá merném tenni, nem hiszem, hogy ez volna a baloldali értékekből következő
álláspont.

A másik dolog az Információs Hivatalt illeti. Azt a tájékoztatást kaptam a főigazgató
úrtól, hogy a költségvetési kérdéseket megoldja. Nekem ez elég. Tekintettel arra – mint ahogy
az előbb mondtam –, hogy a törvény szerint önállóan gazdálkodik az Információs Hivatal, és
ha én azt a tájékoztatást kapom, hogy az adott költségvetési keretek között meg tudják oldani
a költségvetési helyzetet, akkor én ezt tudomásul veszem.

A nyugdíjszabályokat most nem akarnám elemezni. Kötelező visszatérésről nincs szó,
legfeljebb adózási következményei lehetnek a dolognak. Azt hallom a főigazgató úrtól, hogy
ezek a szabályok az Információs Hivatalt kevésbé érintik, az állomány nagy része fiatal,
következésképpen ők – talán eltérően más szervezetektől, akár a rendőrségtől, akár a
honvédségtől, amit én persze nem akarok megítélni – különösebb gonddal nem számolnak.
Ezekre a kérdésekre ennyit tudok mondani.

ELNÖK: Miniszter úr igazi diplomata választ adott, és gondolom, hogy Pintér
Sándorral is megvitatta az elitizmus kérdését.
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Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van még kérdése, észrevétele. (Nincs
jelentkező.)

Miniszter úr említette, hogy nincs kormánygép. No de a An-26-os mindig
rendelkezésre áll, ha el akar utazni Vilniusba a Magyar Honvédség részéről. Igaz, hogy
hangos a gép, de azért elég biztonságos.

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Még nem tudjuk, hogy mi lesz 30-án este,
meddig tart a dolog. Csak azt akartam jelezni, hogy 30-án éjfélkor tesszük le az elnökséget, és
valószínűleg a legutolsó órákban is lesznek még elnökségi funkciók, Vilniusban pedig ettől
függetlenül másnap kezdődik a dolog. Ez egy community for democracy, tehát egy
demokrácia közösség, ami egy nagyon fontos dolog. Szerencsére – amint az már ismert – az
amerikai külügyminiszter asszony 30-án délelőtt itt lesz, innen megy Vilniusba, és a
találkozásra, ami Vilniusban is megtörténhetett volna, Budapesten kerül sor.

ELNÖK: Ha nincs más, akkor megköszönöm miniszter úrnak, államtitkár úrnak és
főigazgató úrnak a részvételt. A napirendi pont tárgyalását lezárom. További jó munkát
kívánunk önöknek és az állományuknak. Viszontlátásra!

A belügyminiszter által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés
iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/119/2011)

2. napirendi pontunk a belügyminiszter által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása Nbb/119/2011-es számon. Tisztelettel
köszöntöm dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár urat és dr. Lakfalvy
Mária vezető jogtanácsos asszonyt.

Képviselőtársaim a titkárságon el tudták olvasni az anyagot. Csak emlékeztetőül
szeretném elmondani, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal nyújtott be előzetes
döntést a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítésre vízumbélyeg beszerzésére. A
vízumbélyeg becsült beszerzési értéke 500 millió forint plusz áfa. Ezt egy év alatt szerezné be
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Az előterjesztésben leírták, hogy a vízumbélyeg
biztonsági okmánynak minősül, amit akárhonnan nem lehet beszerezni, ezért rendkívül
fontos, hogy minden olyan biztonsági elem meglegyen a vízumbélyegben, amely
szükségeltetik. Ez egy három évet felölelő beszerzés lenne, ami évente 300 ezer darab
vízumbélyeg plusz 10 százalék pótrendelést jelentene.

Az előterjesztők nyilván nem kívánnak annál többet elmondani, mint amit én
elmondtam.

DR. TÓTH LÁSZLÓ gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Elnök asszony nagyon jól összefoglalta a kérelmüket.

ELNÖK: Kinek van kérdése? (Nincs jelentkező.) Nekem egyetlenegy kérdésem van.
Ez az 500 millió plusz áfa három évre vonatkozik, vagy évente lesz ennyi.

DR. TÓTH LÁSZLÓ gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Ez hároméves adat és a pénz rendelkezésre áll az Állampolgársági
Hivatal költségvetésében.

ELNÖK: Ezt tehát nem érintette a zárolás.

DR. TÓTH LÁSZLÓ gazdasági és informatikai helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Nem.
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ELNÖK: Szavazni fogunk. Ki támogatja a Belügyminisztérium által a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal ügyében benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés
iránti kérelmet azzal, hogy a Belügyminisztérium egy éven belül köteles a nemzetbiztonsági
bizottságnak beszámolni a mentesítésről? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja.

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr és jogtanácsos asszony megjelenését.
Szeretném felhívni a Belügyminisztérium figyelmét arra, hogy az egy éven belüli beszámolás
valamennyi eddigi beszerzésre vonatkozik. További jó munkát kívánunk önöknek.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont keretében nagyon röviden annyit szeretnék elmondani
képviselőtársaimnak, hogy a Belügyminisztérium ma, a meghívók kiküldése után küldött át
egy rendkívül sürgős, zárt ülésen tárgyalandó közbeszerzés alóli mentesítés iránti kérelmet.

A mai napon módosítani fogom a meghívót, de a bizottsági ülést, illetve ennek a
közbeszerzés alóli mentesítésnek zárt ülésben történő megtárgyalását negyed órával előbb,
14 óra 15 perckor kezdenénk, utána következne a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
tevékenységéről szóló beszámoló, amelyet nyílt ülés keretében tárgyalunk, és ez a beszámoló
a titkárságon megtalálható. Ez a jelentés nem nyilvános aposztrofálást kapott, de a kérésemre
Zala Mihály elnök úr megerősített abban, hogy nyílt ülésben tárgyaljuk ezt a napirendi pontot.
A harmadik napirendi pont Hende Csaba honvédelmi miniszter úr meghallgatása lesz, végül
az egyebek lesz az utolsó napirendi pontunk.

Ez lesz az utolsó bizottsági ülésünk, hacsak valami rendkívüli nem történik. Ennyit
szerettem volna mondani. Tehát a bizottsági ülés 14 óra 15 perckor kezdődik, és mindenkit
újra kiértesítünk.

Ha nincs más, képviselőtársaim, bezárom a bizottsági ülést, köszönöm szépen a
részvételüket.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Gálné Videk Györgyi, Soós Ferenc


