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Napirendi javaslat  
 

1. Kovács József altábornagy, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltjének 

kinevezés előtti meghallgatása  

(A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 14. §-a (4) 

bekezdésének h) pontja alapján) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 

további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám)  

(Általános vita) 

4. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 

törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/205/2011.) 

5. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 

törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/221/2011.) 

6. Egyebek 
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(Fidesz)  
 

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

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc)  

Az ülés megnyitása  

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai ülést.  

Határozatképesek vagyunk, de elsőként ismertetném a helyettesítések rendjét: dr. 
Kocsis Máté képviselő urat dr. Tóth József helyettesíti, Meggyes Tamás képviselő urat 
Gulyás Gergely alelnök úr helyettesíti, dr. Harangozó Tamást Molnár Zsolt elnök helyettesíti, 
és Móring József Attila képviselő urat Csenger-Zalán képviselő úr helyettesíti. Így tehát 
határozatképesek vagyunk. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatban azt javasolnám - tekintettel az Országos 
Atomenergia Hivatal főigazgatójának kérelmére -, mivel a jelen lévő képviselőjük azt kérte, 
hogy vegyük előre ezt a napirendet, és mivel a miniszter úr jelezte, hogy picit késik, ezért 
amennyiben a tisztelt bizottság hozzájárul, a 4., 5. napirendi pontot vegyük előre, és utána 
folytatnánk az 1., 2., 3.-kal. Kérdezem tisztelettel, hogy elfogadható-e ez a napirendcsere 
időtakarékossági és racionalitási okokból. Kérem, aki egyetért ezzel, a helyettesítésekre is 
figyelemmel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Úgy látom, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk. 

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/205/2011.)  

Akkor a 4., 5. napirendi pontokkal, a mentesítési kérelmekkel kezdenénk. Elsőként a 
4.-kel. Tisztelettel üdvözlöm Kovács Pál helyettes államtitkár urat, valamint munkatársait 
ennél a napirendi pontnál. 

Írásban megérkezett a mentesítés iránti kérelem. Kérdezem a helyettes államtitkár 
urat… (Mile Lajos: Ez a része nem zárt az ülésnek?) Nem. Végig nyilvános ülésen vagyunk, 
ugye, nem rendeltünk el zárt ülést. Kérdezném helyettes államtitkár urat, hogy kívánja-e az 
írásban megküldött, két évre évi bruttó 400 millió forintos kérelmet kiegészíteni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, öné a szó. 

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ez az első alkalom, hogy a bizottság előtt megjelentem. 
Jelen pillanatban is dr. Rónaky József úr, az OAH főigazgató elkísért erre a megbeszélésre, 
illetve Jobbágy Zsuzsa főosztályvezető asszony, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében. 

Az előterjesztéshez nem kívánok további hozzáfűzést tenni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel a 
közbeszerzési mentesítéshez. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor döntünk róla. Tehát két 
évre évi bruttó 400 millió forint, és az MTA csillebérci kampuszának üzemeltetése esetén van 
a közbeszerzés alóli mentesítés. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a mentesítést. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy egyhangú. Tartózkodott valaki? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem. Volt ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nem. 

A Nemzetbiztonsági bizottság egyhangúlag támogatta a közbeszerzés alóli 
mentesítést. 
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Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/221/2011.)  

Akkor most következik az eredeti 5., valójában 2. napirendi pont. Vendégeink itt 
vannak, megegyeznek az előző napirendi ponthoz meghívottakkal. Itt a Radioaktív 
Hulladékot Kezelő Kft.-vel őrzésvédelemre, biztonságtechnikai rendszerek karbantartására 
kötendő szerződésekről beszélünk, az összeghatár - rögtön mondom - négyéves időszakra 
összesen nettó 397 millió forint plusz áfa, ha jól értem. 

Kérdezem a helyettes államtitkár urat, illetve munkatársait, hogy kívánják-e az írásbeli 
kérelmet kiegészíteni.  

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr, nem kívánjuk kiegészíteni az előterjesztést.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel. 

(Jelzésre:) Igen, Németh képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások  

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Az európai sajtó meg a 
magyar sajtó elég hangos mostanában… (Jelzésre:) Akkor föl sem kell tennem a kérdést, azt 
gondolom. Ha megtennék, hogy erről, ami nyílt ülésen elmondható, tájékoztatnának 
bennünket, noha csak szőrmentén érinti ezt a mentesítési kérelmet. Köszönöm szépen. 
(Móring József Attila megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Mivel más kérdést, észrevételt nem látok, ezért megadom a szót helyettes 

államtitkár úrnak, illetve annak, aki válaszolni kíván az önök részéről. 

Dr. Rónaky József tájékoztatója  

DR. RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Jó napot 
kívánok, Rónaky József vagyok az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, és ez a kérés 
előzetesen is érkezett, úgyhogy készültem rá. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy az Országos 
Atomenergia Hivatal az izotópgyártás során kikerült jód ügyében eléggé parciális szerepet 
játszik. Mi a nemzetközi szervezettekkel a kapcsolattartó pont vagyunk Magyarországon, így 
kerültünk bele ebbe az ügybe.  

Röviden tájékoztatást adnék arról, hogy tulajdonképpen mi is történt. Az Izotóp 
Intézet Kft., amely egy vállalat, foglalkozik radioaktív izotópok gyártásával ipari és orvosi 
célra. Ezek közül az egyik legnagyobb mennyiségben forgalmazott anyag a jód-131-es 
tömegszámú izotópja, amit az orvosok kiterjedten alkalmaznak mind diagnosztikai céllal, 
mind pedig a pajzsmirigy esetén terápiás céllal, kiégetik a pajzsmirigyet, műtenek vele.  

A jód-131-et az Izotóp Intézet sok éve gyártja, és a technológia olyan jellegű, hogy a 
csillebérci kutatóreaktorban besugároznak megfelelő anyagot, utána átviszik egy gyártó 
üzembe, szaknyelven egy forrófülkébe, ahol is ebből elkészítik azt az orvosi készítményt, 
amit beadnak a pácienseknek. A technológiával velejár, hogy bizonyos mennyiségű radioaktív 
jód kikerül a környezetbe. Hogy ez csekély mértékű legyen, azt egy technológiai 
szellőzőberendezés, illetve jódszűrőkkel fölszerelt technológiai szellőzőberendezés biztosítja.  

Az Izotóp Intézet Kft. a saját jelentése szerint, ami a honlapjukon is megtalálható, 
2011 első felében észlelte, hogy a gyártási eljárás során a kéményen keresztül kibocsátott jód-
131 mennyisége megnövekedett. Ezt tavasszal észlelték. A kibocsátások jóval a határérték 
alatt maradtak, de a június-augusztusi időszakban abbahagyták az izotóp-előállítást, és azért, 
hogy orvosolják ezt a problémát, a jódot feldolgozó fülke szűrőrendszerében átalakítást 
hajtottak végre.  
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2011 szeptemberében újrakezdték a jód-131 gyártását, ezt november közepéig, 
november 10-e tájáig folytatták, és azt tapasztalták, hogy a kibocsátások nem javultak - én 
hozzáteszem, hogy inkább romlottak -, tehát nagyobb mennyiségű jód-131-et bocsátottak ki. 
Megállapították ennek az okát, hogy az új szűrőrendszer nem vált be, problémái vannak, és 
november 10-e táján a jódgyártást leállították. 

A január-májusi gyártási tevékenységből egy adott mennyiség, 300 gigabecquerel jód-
131 volt a kibocsátás, míg a szeptember-novemberi időszakban további 320 gigabecquerel 
körüli, összesen tehát 600 gigabecquerel. 1600 gigabecquerelt bocsáthatnak ki évente, tehát 
tevékenységi engedélyük kapcsán a kibocsátási határérték 1600 gigabecquerel. Eddig, az idei 
évben az éves korlátjuk körülbelül 39 százalékát bocsátották ki. Ez történt. Ez a történet.  

Miért okozott ez problémát Európa-szerte és idehaza, főleg kommunikációs jellegű 
problémát? November 10-én délután, már munkaidő után az ausztriai partnerünktől - hozzá 
kell tennem, hogy a szomszédos államokkal Magyarországnak kétoldalú kormányközi 
egyezménye van nukleáris gyorsinformáció, nukleáris veszélyhelyzet esetén ebben a témában, 
de ennek van egy olyan pontja, hogy a lakosságot érdeklő kérdésekben bárki kérdezhet a 
másiktól, és akkor arra válaszolni kell -, Ausztriától egy ilyen kérdés érkezett 10-én délután, 
amelyben azt írják, hogy Ausztria területén, a keleti részen szokatlan jódaktivitást, 
koncentrációértékeket találtak a rutinszerűen elvégzett környezet-ellenőrző méréseik 
keretében. Gyanakodtak, hogy hátha Paksról jön, ezt zárójelben teszem hozzá, de onnan 
következtettem, hogy elkérték az Országos Meteorológiai Szolgálattól az adott, kérdéses 
időszakra vonatkozó - ez október utolsó hete és november első hete - meteorológiai adatokat, 
és akkor északi irányba, észak-nyugati irányba fújt a szél, déli, délkeleti szél volt. Tehát 
gondolom, ez indokolta, hogy minket megkérdeztek.  

Péntek délután lévén, és mivel nem voltam birtokában az aktuális környezeti mérési 
adatoknak, viszont a hivatal a nukleáris biztonsági felügyelő hatósága a Paksi Atomerőműnek, 
ezért azonnal megkérdeztük a paksi kollégákat, akik azonnal azt válaszolták, hogy nem volt 
jódkibocsátás Pakson, a kibocsátás-ellenőrző rendszerük semmilyen rendellenességet vagy 
növekedést nem mutatott, valamint másnap reggelre szolgáltatták azokat az adatokat, hogy a 
Paksi Atomerőmű körüli környezet-ellenőrző állomások, amelyek mérnek a jódban 
radioaktivitást, egy csekély, 10 mikrobecquerel/köbméter alatti értéket mértek, tehát nem 
érzékelnek Paks környékének levegőjében jódot.  

Én erről tájékoztattam az osztrák kollégákat, és ezzel egyidejűleg péntek délután 
megérkezett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség veszélyhelyzeti központjából egy további 
kérdés. Ez a kérés már úgy hangzott, hogy mondjuk, hogy Európa néhány országában 
megnövekedett radioaktív jódaktivitást mértek a környezet-ellenőrző rendszereikben. A 
kérdés az, hogy mi mit mértünk, mivel a környezeti, a nem paksi környezeti méréseket több 
szervezet végzi, és az adatok az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Központba 
futnak össze, illetve ők maguk is végeznek ilyen méréseket. Ezért mi érdeklődtünk volna az 
OSSKI-ban, de nem volt ott senki akkor, ezért az ügyeletükön keresztül megkértem az ő 
mérési adataikat. Az ő mérési adataik szerint ők is mértek radioaktív jódot a levegőben, 
megmondták, hogy mennyit, 80-90, nem a szám számít, hanem az, hogy ez a mérőhely 
Budafokon van, az Izotóp Intézet Kft. pedig fölöttük a hegyen. És a jódkibocsátás az ottani 
reaktor kéményén keresztül történik, és akármikor van jódkibocsátás, akkor a budafoki 
telephelyen megemelt jódaktivitást lehet mérni. Tehát ők ezt nem kezelték - teljes joggal - 
rendkívüli esetnek, csak könyvelték ezt a mérési eredményt. Ezt is megküldtem egyrészt 
Ausztriának, másrészt a nemzetközi szervezeteknek. 

Hétfőn kértem a tiszti főorvos asszonyt, tehát az OTH-t, az ÁNTSZ-t - most az 
ÁNTSZ szervezete kicsit bonyolult, mert az elsőfokú hatósági szerveik a kormányhivatalok 
keretében működnek -, a tiszti főorvos asszonyt kértem, hogy az ÁNTSZ-ben működő 
sugárvédelmi hatóság, amelyik a felügyelő hatósága ennek az üzemnek, szolgáltasson 
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adatokat az üzem kibocsátásaira vonatkozóan. Kértem az üzemtől is ezeket az adatokat, azért, 
hogy a nemzetközi tájékoztatást megtehessük. Ezek az adatok csütörtök reggel érkeztek meg a 
hivatalba, pontosabban szerda éjjel jelent meg az Izotóp Intézet Kft. közleménye, csütörtök 
reggel megkaptam a tiszti főorvos asszonytól az adatokat, és azonnal továbbítottam a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek.  

Kicsit érdekessé teszi a történetet, hogy szerdán a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség feltett egy kérdést, hogy mi a helyzet az Izotóp Intézet Kft.-ben. Ők, ugye, 
keresték a forrást. Reaktorbaleset, reaktoresemény nem történt, és összesen öt helyen 
gyártanak Európában radioaktív jódizotópot, a meteorológusok… 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, főigazgató úr, tisztelettel… 
 
DR. RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Hosszú vagyok? 
 
ELNÖK: Nem, nem, isten őrizz, ilyet nem mondanék, de azt gondolom, nagyon 

kimerítően válaszolt, amit Németh képviselő úr kérdezett. Hacsak nem maradt még Németh 
képviselő úrban kérdés… (Németh Szilárd István nemet int.) Azért, mert a miniszter úr is 
megérkezett… De ha maradt nyitott kérdés, akkor természetesen, de azt gondolom, főigazgató 
úr nagyon kimerítően válaszolt. Itt azért, tudni kell, elsősorban nemzetbiztonsági és a 
mentesítés… - a szakmai részletekben kevésbé vagyunk jártasak, az a Fenntartható fejlődés 
bizottsága. Arra kérném, ha lehet, röviden… 

 
DR. RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Egy mondattal 

befejezném. Az a több helyen megjelent közlemény, miszerint ez a lakosságra semminemű 
veszélyt sem itthon, sem Európában nem jelentett, az teljesen indokolt és megfelelő, nulla az 
egészségügyi kockázata az eseménynek.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még kérdés vagy 
észrevétel. (Nem érkezik jelzés.) Engem meggyőzött a főigazgató úr és az írásbeli 
előterjesztés.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatjuk-e a közbeszerzés alóli mentesítést. 
Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) 
Szavazott-e valaki ellene? (Senki sem jelentkezik.)  

A bizottság egyhangú döntésével támogatta a mentesítés iránti kérelmet. 
Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, főigazgató úrnak és a munkatársaknak, 

hogy itt voltak. A bizottság írásban is megküldi a döntést. (A meghívottak távoznak az ülésről. 
- Dr. Hende Csaba megérkezik az ülésterembe.)  

Kovács József altábornagy, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltje 
kinevezés előtti meghallgatása  

Tisztelettel köszöntöm miniszter urat és altábornagy urat. Az eredeti 1., valójában 3. 
napirend - napirendcsere történt -, Kovács József altábornagy úrnak, a Katonai Felderítő 
Hivatal főigazgató-jelöltjének a meghallgatása következik. Köszönöm szépen, altábornagy úr, 
hogy eljött. Még egyszer köszöntöm a miniszter urat is. 

Írásban megküldésre került az a katonai szempontból valóban rendkívül impozáns és 
szakmailag nagyon jó önéletrajz. Kérdezem a miniszter urat, hogy kívánja-e szóban indokolni 
a bizottság számára. 
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Dr. Hende Csaba kiegészítése  

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Amint az önök előtt is ismert, az Országgyűlés napirendjén van, sőt 
végszavazás előtt áll a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal fúziója, 
amely oly módon fog jogi értelemben végbe menni, hogy a Katonai Felderítő Hivatalba 
beolvad a Katonai Biztonsági Hivatal, és ez tette szükségessé, hogy a megalakuló katonai 
nemzetbiztonsági szolgálat, amely január 1-jével áll fel, előkészítésével megbízott Kovács 
József altábornagy urat, a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokát már most, 
december 1-jei hatállyal a Katonai Felderítő Hivatal élére kinevezzük.  

Altábornagy úr a Magyar Honvédség egyébként is kiemelkedő, nagyszerű tábornoki 
karának az egyik legkiválóbb tagja, aki hosszú katonai pályafutása során, hiszen 1981 óta 
katona és ’85 óta hivatásos tiszt, számos parancsnoki beosztásban, így a jelenlegiben is, ahol 
mintegy 16 ezer katonának és polgári alkalmazottnak az elöljárója, bizonyította kivételes 
felkészültségét, képességeit és rátermettségét. Miután az újonnan megalakuló katonai 
nemzetbiztonsági szolgálat két korábbi intézmény és két meglehetősen elkülönült szakmai 
terület egyesítéséből jön létre, hasonlóképpen 18 másik NATO és európai uniós 
szövetségesünkhöz, ezért tehát indokolt, hogy egy katonai vezetői tapasztalattal rendelkező, 
parancsnoki képességekkel megáldott tisztet, tábornok állítsunk az újonnan felálló szervezet 
élére. Ezért tehát jó szívvel ajánlom figyelmükbe Kovács József altábornagy urat. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem altábornagy urat, hogy az írásban 

megküldött anyagon kívül kíván-e valamit elmondani a bizottság számára itt a 
meghallgatáson, mielőtt kérdésekre vagy észrevételekre kerülne sor. 

Kovács József, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltje kiegészítése  

KOVÁCS JÓZSEF, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltje: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szakmai részhez szeretnék rövid 
kiegészítést tenni. Én 1981-ben vonultam be katonának, 1985-ben rakéta és tábori tüzér 
szakon végeztem; a polgári civil szakképesítésem szerint gépészmérnök vagyok.  

Több mint tíz évig különböző tüzéralegység-parancsnoki beosztásokban szolgáltam. 
Ezenközben elvégeztem a hadtest szintű törzstiszti tanfolyamot, amely feljogosított arra, hogy 
magasabb egységtörzsekben szolgáljak. Majd elvégeztem a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
összfegyvernemi parancsnoki szakát, amely már a tüzérségtől eltérő volumenű szak volt; a 
későbbiekben, 2004-ben a vezérkari tanfolyamot, ahol hadászati képesítésű tisztté váltam. 
Több, hosszabb-rövidebb ideig tartó tanfolyamon vettem részt, többek között harcászati 
felderítéssel, hírszerzéssel kapcsolatos tanfolyamokon, és elvégeztem Rómában a NATO 
Védelmi Akadémia vezető tábornokok és nagykövetek kurzusát is. 

A felderítéssel és a hírszerzéssel gyakorlatilag mint csapatparancsnok állandóan 
foglalkoztam, hiszen ez 2004-ig - a jelenlegi rendszertől eltérően - a Magyar Honvédség 
feladatrendszerébe tartozott - a felderítő zászlóaljak csapatfelderítéssel és elektronikai 
felderítéssel foglalkozó részeiről van szó.  

A Katonai Felderítő Hivatallal és természetesen a Katonai Biztonsági Hivatallal is 
mint katonai vezető folyamatosan együttműködtem, külföldi katonai szolgálatom alatt pedig 
közös műveletekben is részt vettem velük, méghozzá úgy, hogy ezek a szervezetek, illetve 
ezen szervek képviselői az alárendeltségembe tartoztak. 

Ami nagyon lényeges dolog, hogy a katonai szakmai előmenetelem során mindvégig 
azt tapasztaltam, hogy mind a Katonai Felderítő Hivatalra, mind a Katonai Biztonsági 
Hivatalra mint szervezetre és a munkatársaira mint kollégákra és bajtársakra, maximálisan 
tudtam támaszkodni a munkám végzése során. 
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Köszönöm szépen, ennyivel kívántam kiegészíteni. 

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen altábornagy úrnak. Képviselőtársaimé a szó: kérdés, 
észrevétel, javaslat; és nyilván még a döntés előtt, a szavazás előtt lesz egy összefoglalás. 
(Nem érkezik jelzés.) Nem látok jelentkezőt. 

A magam részéről, ha megengedi, altábornagy úr, egyetlen egy kérdésem lenne. 
Önnek tényleg nagyon impozáns és szakmailag tényleg rendkívül érdekes, töretlen - ahogy 
meg lehet állapítani - az ön katonai pályafutása, valóban rengeteg területen dolgozott. 
Említette altábornagy úgy, hogy korábban a HM-rendszeren belül a szolgálatokkal mind 
felderítő, mind elhárító szinten találkozott. Kérdezném tisztelettel, hogy itt milyen 
tapasztalatokat szerzett, mert valóban az önéletrajzából az következik, hogy a honvédségnek 
mint fegyveres testületnek gyakorlatilag minden területén dolgozott, és tényleg példás 
szakmai munkát végzett, azonban ez mégis egy speciális területe ennek a résznek. Ha egy 
picit erről az altábornagy úr mondana, hogy itt milyen konkrét tapasztalatok voltak. 

 
KOVÁCS JÓZSEF, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgató-jelöltje: Konkrét 

tapasztalatok a mindennapi életben, a kiképzés és a felkészítés során, azonban a legfontosabb 
az, hogy 2009 februárja óta gyakorlatilag azokat a katonai műveleteket irányítom és vezetem, 
amelyek a külföldön szolgálatot teljesítő, béketámogató műveletekben részt vevő erőinket 
illetik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag három kontinensen, 13 országban 17 misszió, ezer 
fővel a mai nap is szolgálatot teljesít, és rendkívül fontos mind a felderítő-hírszerző, mind az 
elhárító biztosításuk ezeknek a szerveknek.  

Ugyanakkor én személyesen is vettem részt külföldi katonai szolgálaton, és 2000 
áprilisától 2000 júliusáig bezárólag egy olyan közös műveletben vettünk részt az akkori 
Katonai Felderítő Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal munkatársaival, amely jelen pillanatban 
még nem publikus, de természetesen ez egy mélyebb, gyakorlatilag katonai és katonai 
titkosszolgálati művelet volt. Ezen kívül természetesen a Katonai Felderítő Hivatallal 
együttműködve a tavalyi évben megkezdtük a Magyar Honvédség felderítő rendszerének az 
átalakítására vonatkozó elképzelés kidolgozását, és ez gyakorlatilag a jelenlegi főigazgató és 
köztem levő partneri viszony alapján alakult ki. Ezen kívül én minden esetben az elmúlt 
időszakban gyakorlatilag a megrendelője voltam ezeknek a szolgálatoknak, így a szolgálatok 
képességeivel, tevékenységi körükkel, lehetőségeivel maximálisan tisztában vagyok. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, altábornagy úr. Részben választ adott természetesen 

azokra a jogos kétségekre, amelyek elsőként fölmerültek az önéletrajzot olvasva. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e más kérdés. (Senki sem jelentkezik.) 

Nincsen. 
Akkor szavazásra kerül sor a támogatást illetően. A magam részéről mint elnök, azt 

gondolom, az ön katonai pályafutása és személyes kvalitása mindenképpen támogatandó, és 
amiért tartózkodni fogok, illetve amiért az MSZP-frakció tartózkodni fog, az nem a 
személyének, hanem annak a kormányzati elképzelésnek szól, ami a szolgálatoknak az ilyen 
típusú összevonását jelenti, hiszen azt gondolom, megelőlegezhetjük altábornagy úrnak, hogy 
nemsokára egy újabb meghallgatásra megy, már egy összevontabb katonai titkosszolgálattal 
kapcsolatos döntés fog történni. Nem értünk egyet ezzel az összevonással. Ez a magam 
részéről ennek fog szólni.  

Kérdezem, hogy képviselőtársaim, alelnök úr kíván-e szólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem. 
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Döntés a kinevezés támogatásáról  

Akkor szavazásra teszem föl: ki támogatja Kovács József altábornagy úr kinevezését? 
(Szavazás.) Tíz igen. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy. (Jelzésre:) Bocsánat, igen, én helyettesítek is, kettő tartózkodás, hiszen 
képviselőtársamat is helyettesítem. (Mirkóczki Ádám: Teljesen más így az eredmény…) 

Köszönöm szépen, altábornagy úr, gratulálok, a bizottság támogatta az ön kinevezését, 
és akkor várhatóan lesz majd egy második meghallgatás. Miniszter úrnak is köszönjük 
szépen, hogy itt volt. (A vendégek elhagyják az üléstermet.) 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatnak a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatainak a megvitatása. Rövid technikai várakozás, amíg megérkeznek 
az előterjesztés képviselői. (A napirendi pont meghívottjai belépnek a terembe, és elfoglalják 
helyüket.) Köszönöm szépen.  

Az eredeti 2., az új 4. napirendi pont szerint a bizottság hatáskörébe tartozó módosító 
javaslatokról következik a döntés. Tisztelettel köszöntöm dr. Tóth László helyettes államtitkár 
urat, valamint munkatársait, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Alkotmányvédelmi 
Hivatal munkatársait. Úgy számolom, hogy 11 módosítóról kell majd döntenünk. Ezekről 
összefüggésében fogunk szavazni, ami jelentősen egyszerűsíti a szavazási procedúrát. 
(Meggyes Tamás megérkezik az ülésre.) Kiegészült a bizottság, több képviselő, Móring és 
Meggyes képviselő urak személyesen is megérkeztek, köszöntöm őket. 

És akkor elsőként a 332/1. pontban Lukács Zoltán képviselő úr módosító javaslatáról 
fogunk dönteni. Ez a Belügyminisztériumot érinti. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-
e Lukács Zoltán képviselő úr módosító javaslatát.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Itt még a szavazás előtt azt kell tisztáznunk, 

hogy az egyharmad szempontjából hogy áll a bizottság jelenlegi összetétele a jelenlévők 
szempontjából. Szavazati joggal 12-en jelen vannak, itt 4 képviselő szavazata az egyharmad.  

Akkor az előterjesztő nem támogatta Lukács Zoltán javaslatát. Kérdezem: a 
bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Ez pontosan négy igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 
Ez nyolc nem. (Gulyás Gergely: Számoljuk meg újra.) Számoljuk meg újra. (Megtörténik.) Ez 
kilenc. (Gulyás Gergely: Valami nem stimmel…) Valaki helyettesít úgy, hogy már nem kéne, 
attól tartok, mert közben megérkeztek. (Gulyás Gergely: Bocsánat, Meggyes képviselő úr 
megérkezett.) Igen, akkor - mint általában - az elnöknek van igaza, kivételesen nem az 
alelnöknek. Erről is szavazhatunk, hogy kinek van igaza, de valójában nyolc képviselő tud 
jelen pillanatban nemmel szavazni, és négy tudott igennel. Ez viszont azt jelenti, hogy 
testvérek között is, vagy nem testvérek között is megvan az egyharmad, tehát megkapta az 
egyharmadot ez a javaslat.  

Következik Lukács Zoltán 332/2. számú javaslata, ez is a Belügyminisztériumot érinti. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem: a tisztelt bizottságból ki 

támogatja? A helyettesítésekre figyelemmel szavazzunk majd! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem 
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támogatja? (Szavazás.) Ez kereken 8. A bizottság nem támogatta, viszont az egyharmadot 
megkapta. 

Lukács Zoltán képviselő úr 332/3. szám alatt benyújtott módosító javaslata, ez is 
Belügyminisztériumot érinti. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy támogatja-e.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Bocsánat, elnézést kérek, főosztályvezető urat kellett volna kérdeznem, 

elnézést kérek. (Haág Tibor: Nem támogatjuk.) 
Nem támogatja a főosztályvezető úr az előterjesztő nevében, ez is a 

Belügyminisztériumot érinti. 
Kérdezem: a bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Nyolc nem.  
A bizottság nem támogatta, az egyharmadot megkapta.  
A 332/4. Lukács Zoltán képviselő javaslata, szintén a Belügyminisztériumot érinti. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem: a tisztelt bizottságból ki 

támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság nem támogatta, az egyharmadot megkapta, tehát erről majd dönteni kell.  
Következik a 332/5., Rogán Antal képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata, a 

Belügyminisztériumot érinti. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot: ki támogatja? (Szavazás.) 

Ez tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A bizottság támogatta, nyilván az egyharmadnak nincsen ebben az esetben 

jelentősége. 
A 344/1. Iváncsik Imre képviselő úr javaslata, a Belügyminisztériumot érinti. Az 

előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki 

támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. 
Ez azt jelenti, hogy a bizottság nem támogatja, viszont az egyharmad megvan. 
Rogán Antal, 344/2. számú javaslata, a Belügyminisztériumot érinti. Az előterjesztő 

támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki támogatja? 

(Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem. 
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A bizottság támogatta. 
Iváncsik Imre javaslata, 347/1., a Belügyminisztériumot érinti. Kérdezem az 

előterjesztőt, támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki 

támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Meglepő módon nyolc.  
A bizottság nem támogatta, az egyharmad megvan. 
347/2., Rogán Antal képviselő úr javaslata, a Belügyminisztériumot érinti. Kérdezem 

az előterjesztőt: támogatja-e?  
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki támogatja? 

(Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem. 
A bizottság támogatta. 
365/11., Iváncsik Imre képviselő úr javaslata, a Belügyminisztériumot érinti. 

Kérdezem az előterjesztőt: támogatja-e?  
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki 

támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Meglepő módon nyolc. 
A bizottság nem támogatta, az egyharmad azonban megvan.  
365/12., Iváncsik Imre javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, a Belügyminisztérium 

képviselőjét, hogy támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot: ki 

támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) Kilenc nem. 
Nem támogatta a bizottság, nincs meg az egyharmad, és nem működött a technikai 

koalíció.  
Nagyon köszönöm a Belügyminisztérium megjelent képviselőinek, a többi kedves 

vendégünknek, hogy itt voltak.  
Valamennyi módosítóról összefüggésében döntöttünk. Nyilván a támogatottaknak és 

az egyharmadot kapottaknak további önálló életük lesz, amelyik javaslat pedig elvérzett, 
annak itt volt a végállomása. 

(Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Szeretném kérni a 

tisztelt elnök urat, hogy a következő napirendi pontot, mivel a kolléganőm még mindig ott 
van a Parlamentben, tehát a 6. napirendi pontot, ha lehetne halasztani, megköszönném. 
Magyariné helyettes államtitkár asszony. 
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ELNÖK: Az a pici probléma, hogy minden napirendi pontunkat megtárgyaltuk, hiszen 
előrevettük - különböző okok miatt - az Országos Atomenergia Hivatal napirendi pontot. 
Viszont abból a szempontból muszáj lesz majd tárgyalnunk, hogy ha jól tudom, 
tárgysorozatba-vételről és általános vitára alkalmasságról dönteni kell. Tehát akkor ebben az 
esetben várunk pár percet, az alatt megpróbáljuk megtudni, hogy mikor várható, hogy 
ideérjen… 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Vagy én képviselem 

a minisztériumot. 
 
ELNÖK: Ez nekünk abszolút megfelelő.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Kérnék azért öt 

percet! 
 
ELNÖK: Jó, öt perc szünetet tartunk. 
 

(Szünet: 13.41-13.51) 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (Általános vita) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatnánk a rövid szünet után a mai munkát. Utolsó, 
ámde nem lényegtelen napirendi pontunk fog következni. Köszöntöm szeretettel dr. 
Magyariné Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a Belügyminisztérium részéről, és akkor 
az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további 
törvényjavaslatokról szóló T/5004. számú törvényjavaslatról, illetve annak általános vitára 
bocsátásáról kell majd döntenünk. Írásban benyújtásra került a javaslat.  

Kérdezem a helyettes államtitkár asszonyt, hogy kívánja-e valamivel kiegészíteni még 
a javaslatot.  

Dr. Magyariné Nagy Edit szóbeli kiegészítője  

DR. MAGYARINÉ NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány szót erről a törvényjavaslatról csak. 
Összességében két nagy törvényt módosít, az egyik a nemzetbiztonsági törvény, a másik 
pedig a rendőrségi törvény. A nemzetbiztonsági törvény lényeges módosítása, hogy az 
Információs Hivatal január 1-jétől a Belügyminisztérium irányítása alá kerül, a másik pedig, 
hogy létrejön egy új nemzetbiztonsági szerv, a nemzeti információs és - bocsánat, még egy 
kicsit magam is puskázok -, tehát a nemzeti információs és bűnügyi elemző központ.  

Ez a jelenlegi rendvédelmi szervek védelmi szolgálata bázisán jön létre, de új 
nemzetbiztonsági szolgálatként. Fő feladata és tevékenységi köre: információk összegzése a 
párhuzamosságok elkerülése érdekében, és a nemzetbiztonsági helyzet értékelése, elemzése, 
ezzel a kormány ilyen irányú döntéseinek elősegítése. A rendőrségi törvény néhány olyan 
módosítást tartalmaz, amit a gyakorlati élet hozott. Ez érinti a terrorelhárítási szolgálatot. 
Ennek lényeges eleme, hogy törvényi lábát teremtjük meg annak, hogy amennyiben szükséges 
és a magyar állampolgárok terror vagy háborús konfliktushelyzet kapcsán külföldön 
veszélybe kerülnek, akkor lehetőség legyen a Terrorelhárítási Központ mentési akciójának 
végrehajtására. Hangsúlyoznám, hogy természetesen kizárólag a nemzetközi egyezmények 
keretein belül. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szóba került, hogy két törvény módosít átfogóan; a 
nemzetbiztonsági törvényt illetően észre lehetett venni, hogy létrehoz egy új nemzetbiztonsági 
szervet, a rövidítése NIBEK, gondolom, ha ezen a néven futtatjuk, akkor talán könnyebb 
kimondani, mintha megpróbáljuk a teljes elnevezését, valamint észlelt, hogy az Információs 
Hivatal átkerül, visszakerül a Belügyminisztériumhoz a Külügyminisztériumtól, illetve a 
rendvédelmi területen is vannak ezzel kapcsolatos komolyabb változások. Természetesen a 
nemzetbiztonsági bizottságnak elsősorban a nemzetbiztonsági összefüggéseket kell 
vizsgálnia, de nyilván ezeket a rendészetet mellőzve nem is lehetne, hiszen minden mindennel 
összefügg alapon azt gondolom, hogy ezt is meg kell tudni vizsgáljuk. 

Kérdezem a tisztelt képviselő urakat, hogy kinek van javaslata, észrevétele, kérdése. 
(Jelzésre:) Mile képviselő urat illeti a szó elsőként.  

Hozzászólások, reagálások  

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Helyettes Államtitkár 
Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az első egy eljárásrendi probléma, kicsit már 
nyavalygásnak is tűnhet, de egy ilyen súlyú indítvány beterjesztésének módja ismét csak 
aggályos. Ha jól tudom, kedden már napirendre is kerül a plenáris ülésen, tehát itt 
döntéskényszerben vagyunk, egy ilyen súlyú törvény áttekintéséhez, szakmai vélemények 
kialakításához, megalapozott véleményformáláshoz azt gondolom, méltatlanul kevés idő áll 
rendelkezésre. Tudom, hogy mennyire feszített a törvénykezési menetrend, habár ennek az 
okát nem mindig látom pontosan, de ennek ellenére azt mondom, hogy ilyen súlyú törvények 
esetében egy kicsikét több idő és nagyobb mérlegelési lehetőség nem ártana. 

Nézzük a tartalmi részeket, tehát ez eljárásrendi kifogás volt. Valóban, ha megnézzük 
- ez egy salátatörvény egyébként, tehát nagyon sok egyéb törvényt is érint -, a két 
meghatározó eleme a nemzetbiztonsági törvényt és a rendőrségi törvényt érintő módosítások. 
Ha egy kicsikét távolabbról nézünk rá, akkor a végeredménye az, hogy a Belügyminisztérium 
portfóliója két elemmel gazdagodott, hiszen az Információs Hivatal átkerült a 
Belügyminisztérium felügyelete alá, és ezzel az úgynevezett NIBEK-kel szintén bővült a 
Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó szolgálatoknak a száma.  

A mi megítélésünk szerint ez egy olyanfajta koncentráció, aminek az indokoltságát 
nem igazán látjuk. Az első. Nem oly régen hallgattuk itt meg államtitkár urat a 
Külügyminisztériumból, Németh Zsolt államtitkár urat, aki az Információs Hivatal eddigi 
működéséről, beilleszkedéséről, az együttműködés minőségéről, módjáról tartott beszámolót, 
és itt volt a Hivatal vezetője is, és gyakorlatilag az hangzott el, hogy itt egy tökéletes 
beilleszkedés történt, az irányításban, az információáramlásban, mindenütt egy nagyszerűen 
strukturált új modell alakult ki, és ezzel kapcsolatban gyakorlatilag csak az elégedettség 
hangján lehet beszélni az elmúlt időszakról.  

Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy mégiscsak szerkezeti átalakításra van szükség, 
méghozzá nem féléves vagy többéves tartamról beszélünk, hanem egyik hétről a másikra. 
Most akkor nem tudom, hogy az Információs Hivatalnál vagy pedig a Külügyminisztériumnál 
nem voltak azzal tisztában, hogy készül egy ilyen törvénymódosítás, ami nem átalakítja az 
Információs Hivatal belső működési rendjét, nem ilyenfajta módosításokat tartalmaz, hanem 
úgy ahogy van, az egész szolgálatot áttelepíti a Belügyminisztériumhoz, mert akkor itt vagy 
valamiféle kommunikációs hibáról vagy a tárcák közötti együttműködésnek egy érdekes 
módjáról van szó, ami számomra egy kicsikét problémássá teszi az egészet, mert ha pikírt 
szeretnék lenni, akkor azt is mondhatnám, hogy ez komikus.  

A másik. Az indokolást is elolvastam és a törvény is, az egész csomag azt sugallja, 
hogy az összehangoltság, az együttműködés hatékonyságának érdekében történik mindez, 
valamint okulva a terrorcselekmények felerősödésével kapcsolatos aggályokból és 
jelenségekből, ez mind indokolt. Ezek ugyanolyan indokoltak voltak akkor is, amikor az 
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Információs Hivatalt a Külügyminisztérium alá rendelték, tehát akkor a másfél évvel ezelőtti 
döntés is számomra egy kicsikét problémás, hiszen nem új keletűek ezek a problémák. A 
szeptember 11-ei tragédiának tíz esztendeje, tíz esztendeje már, hogy ez megtörtént, maga az 
anyag is hivatkozik erre és a terrorcselekmények aggasztó voltára. Nem értem, hogy akkor mi 
indokolta, hogy a Külügyminisztérium alá került ez a szolgálat, és most akkor mi indokolja 
egy ilyen sikertörténet után, hogy visszarendelik a Belügyminisztérium hatálya alá. Menet 
közben felmerülhet olyan felismerés, amiről nem tudunk, de azért kíváncsian várom, hogy 
ennek mi az indokolása.  

A másik ennek a bizonyos nemzeti információs bűnügyi elemző központnak a 
létrehozása. Ez az én olvasatomban egy szuperszervezet, szinte minden területre kiterjed, ami 
nemcsak a szolgálatok, hanem a rendvédelem egészével kapcsolatos, de nyilván még a 
honvédséget is bele kell ebbe venni.  

Minden adathoz hozzáférhet. Nyilván megvannak bizonyos törvényi feltételek, de 
mégis egy olyan hiperhatalmat ad a kezébe, ami - hivatkozik az anyag amerikai és azt hiszem, 
olasz példákra is - nem tudom, hogy mennyire indokolt. Jó lenne, ha erről államtitkár-
helyettes asszony meggyőzne, hogy ez jogi szempontból, a hatékonyság szempontjából, 
költségvetési szempontból, irányítástechnikai szempontból, emberjogi szempontból is 
abszolút megalapozott, mert egyébként rendkívül aggályos, olyan fajta koncentrációt jelent, 
ami gyakorlatilag kihat a hatalomgyakorlás egészére, hiszen itt kormánydöntéseket is 
előkészítő elemzésekről is szó van. És, még egyszer mondom, szinte korlátlanul kiterjeszthető 
az információkhoz, az adatokhoz való hozzáférése is. 

A következő elem ez megint a csak a TEK-nek és a terrorcselekményekkel 
kapcsolatos szabályok rendszere. A rendőrségi törvény módosításában - rögtön az elején az 
anyagnak - már rögzíti, hogy magának a rendőrségnek is feladata, előírja: felderíti a 
terrorszervezeteket, megelőzi, felderíti, elhárítja magánszemélyek stb. terrorcselekménnyel 
kapcsolatos dolgait. Tegnap voltam egy ötpárti egyeztetésen, ahol a honvédelmi törvény 
módosításáról beszéltünk, a honvédelem számára ugyanígy előírt ez a dolog. Kérdezem, hogy 
hány törvény fogja még érinteni a terrorcselekményekkel kapcsolatos szabályozókat, és ehhez 
hogyan illeszkedik a TEK működése, mert enyhén szólva itt párhuzamosságokat lehet 
felfedezni, én olyat is mernék mondani, hogy egyfajta funkciózavart vagy legalábbis 
tisztázatlanságot a működésben. És aztán később végig a törvény módosítása kapcsán leírja 
részletesen a terrorelhárítással kapcsolatos feladatokat, de itt magának a rendőrségnek is 
szerepel a feladatleírásában ez a kitétel. Kérdezném azt is, hogy ilyen mértékben 
megnövekedett a terrorveszély Magyarországon, hogy ennyire hipererős szolgálatot kell 
beépíteni plusz az eddigi rendszerbe, vagy pedig eddigi működési zavarok indokolják, hogy 
erre szükség van. 

Még egy apró kérdésem: ha jól olvastam, az a bizonyos nemzeti információs és 
bűnügyi elemző központ a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ általános 
jogutódja - írja az anyag -, és végig értelmezési tanácsokat is ad, hogy mindig az érintett szerv 
esetében ezt a szolgálatot kell érteni. Ezzel a Koordinációs Központtal mi lesz, tehát ez 
megszűnik, vagy esetleg átvezénylik onnan az állományt? Tehát jogilag is hogyan történik 
ennek a továbbvitele? 

Így első nekifutásra nekem ennyi a problémám. Aggályosnak tartom rendkívüli módon 
ezt a törvényt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár nem is olyan 

régen volt szerencsém helyettes államtitkár asszonnyal dialógust folytatni a másik 
bizottságban, de azért az észrevételeinket elmondanám itt is. 
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Én is szeretnék csatlakozni ahhoz mindenképpen, hogy nem tudjuk, keddtől 
vasárnapig mik történhettek ebben az országban, hogy az Információs Hivatal az egyébként 
mindenki legnagyobb megelégedésére szolgáló új helyéről most mégiscsak bekerül a 
Belügyminisztériumba. Ez szerintem több mint vicces, bár két-három napon belül egymással 
teljesen ellentétes kormányzati viselkedés, álláspont és nyilatkozatok elhangzása ma már 
nagyjából fő szabály lesz, úgyhogy talán nem annyira meglepő.  

Az NVSZ, Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörének bővítésével kapcsolatban 
szeretném megkérdezni, azt jól értjük-e, jól olvassuk-e, hogy nyomozati jogkört is kap az 
NVSZ bizonyos területeken, ráadásul úgy, hogy majd mondjuk a miniszter rendeletben 
megmondja, hogy pontosan hol meg hogyan. Tehát jól értjük-e, hogy ez a messzemenően 
jogállami és mindenki által követhető előremutató szabályozás kerül be a törvénybe? Az, 
hogy kibővíti az elkövethető szabálysértések körét, hogy csapdát állíthat, hogy a megfigyelt 
személyt reakcióiban is rögzítheti, az mind elkerülhetetlen, és a tevékenységük végzéséhez 
nyilvánvalóan nélkülözhetetlen új eszközök lesznek ennek a szervezetnek, de azt szeretném 
kérdezni még egyszer, jól értjük-e, hogy nyomozati jogkört is kap mondjuk a kormány 
nemzetbiztonsági kabinet munkatársaival kapcsolatban vagy bárhol máshol. 

A Terrorelhárítási Központnál - az előbbi bizottsági ülésen is elmondtam, azért itt is 
szeretném szóvá tenni - több mint egy éve vagy másfél éve, amikor a TEK-ről szóló törvényt 
behozták, akkor még jobbító szándékkal, de felhívtuk a kormány figyelmét, hogy nincs 
hatásköre a Terrorelhárítási Központnak külföldön magyarországi állampolgárok után 
röpködni, és onnan őket hazahozni, mert ennek a jogi lába a saját törvényeinkben sincsen 
meg. Most nagy örömmel látjuk, hogy másfél év után rájöttek, és bele fogják írni a törvénybe. 
Erre eddig a TEK-nek semmiféle felhatalmazása nem volt, mondjuk nagyjából - az én 
magánvéleményem - nem is csinált semmit, azonkívül, hogy felültek a kollégák egy külön 
Malév-gépre, majd visszarepültek, nagyjából ez volt a fogolyszabadító dolog, amit utána elég 
jól el tudtak adni az országban. Mondjuk jogi lehetőségük más nem is lett volna, fegyverrel 
például nem léphettek volna be az adott országba.  

Szóvá tettük azt is, hogy nem tartjuk jónak, hogy az eddig legalábbis normálisan 
körülhatárolt, bírói engedélyhez kötött információgyűjtésnél ezt a korlátot kiveszik a TEK-
nél, és ha jól értem, de lehet hogy ezt is meg kellene még egyszer kérdeznem, mert nem erre 
kaptam választ az előbb - a célt értem, hogy miért kell ezt kibővíteni, csak az eredményt nem 
látom. Tehát a mi megítélésünk szerint innentől kezdve ezzel a megfogalmazással akár egy 
személyvédelmi feladat ellátása miatt is titkos információkat gyűjthet a Terrorelhárítási 
Központ, amit eddig egyértelműen behatárolva, bűnfelderítési célból végezhetett csak. 

30 napról 12 hónapra növelni egy huszáros vágással az ideiglenes személyi védelmet, 
ezt sem tartjuk továbbra sem elfogadhatónak. Mondtam az előző bizottsági ülésen, és nyilván 
nem a helyettes államtitkár asszony dolga erre válaszolni, sőt nem is az ő dolga lenne itt ülni, 
hanem minimum az államtitkárának vagy a miniszterének egy ilyen súlyú törvénynél, de ezt 
is megszokhattuk már a Belügyminisztériumtól - érdekes, a honvédelmi miniszter végig tudta 
ülni az egész délelőttöt a bizottságban, amikor az ő állományát érintő törvényekről volt szó, 
de ezt is csak zárójelben mondom -, szóval akkor mondják meg, kinek a személyi védelme 
okoz ennyi gondot, hogy 30 naponta felül kell vizsgálni, mert az elmúlt években ez nem 
okozott gondot, és amikor ideiglenes személyi védelemről beszélünk, amikor még a 
kormányrendeletben fel nem sorolt személy ideiglenes személyi védelméről beszélünk, akkor 
igenis indokolt időről időre felülvizsgálni. És ha a 30 nap kényelmetlen a kollégáknak, akkor 
az lehet 60 is meg 90 is, de hogy a 30 napból hogy lesz egy év, azt nem pontosan látjuk. 
Szintén magánvélemény, hogy itt valamelyik konkrét személynek a legutóbbi időben 
szükségessé vált védelme miatt egyszerűen megint törvényt módosítanak, hogy ne kelljen 
annyit kellemetlenkedni, hogy 30 naponta ezt felülvizsgálják. 
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Amire nem kaptam az előző bizottsági ülésen sem választ, hogy az információgyűjtés 
eredményeként megszerzett titkos adatok megőrzésének a szabályozása ez csak 
újraszabályozás-e. Ha nem, akkor mi indokolja, hogy ezt évekig, egyébként a 
bűncselekményre nem utaló titkos információkat is mostantól évekig - mint a régi szép 
időkben - őrizgetni fogjuk, például akár húsz évig is az együttműködők személyét és az azzal 
kapcsolatos információkat. 

A NIBEK-nél csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Mile képviselőtársam elmondott. Ez 
nem a SZEBEK és ez nem a SZEBEK továbbfejlesztése, ez egy brutális, szuper 
titkosszolgálati szerv, amely az összes többi felett áll, közvetlen kapcsolattal az ő 
adatbázisukra, de nemcsak a titkosszolgálatok adatbázisára, hanem, itt is felsorolhatnám, hogy 
a rendőrséget; a TEK-et; az NVSZ-t; a NAV-ot; a polgári titkosszolgálatokat; katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatokat; a katasztrófavédelmet; a büntetés-végrehajtást; a közlekedési 
hatóságot; a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet; 
a bűnügyi nyilvántartó szervet, és most végigmehetnék minden egyes, a Magyar Köztársaság 
területén a magyar állampolgárról bármilyen adatot nyilvántartó szerven, amely elektronikus 
nyilvántartásához mindenféle további nélkül, közvetlenül elektronikus úton hozzáférő 
titkosszolgálati szerv lesz. Magyarul: meg tudják mondani, hogy egy órán belül az autópályán 
hol ment el az autóm, meg azt is, hogy mennyi az adótartozásom, meg azt is, hogy éppen 
melyik titkosszolgálati szerv milyen bírói engedélyhez kötött vagy bírói engedély nélküli 
előzetes titkos információgyűjtést végez velem szemben, vagy esetleg a későbbiek során az 
asztal másik oldalán ülő képviselőtársaimmal vagy bármelyik magyar állampolgárral 
szemben. Nem nagyon látjuk, illetve kifejezetten azt látjuk, hogy ha ez a kormányzati 
döntéshozás előkészítésének megkönnyítését szolgáló lépés, akkor úgy gondoljuk, hogy picit 
túl nagyot sikerült lépni ebbe az irányba.  

Itt is szeretném elmondani, hogy egyébként már nagyon kíváncsiak leszünk, hogy 
személyében kit fognak fölkérni ennek a szervezetnek a vezetésére, mert azért aki ezen a 
területen egy picit is mozog, az kíváncsi lesz rá, hogy akkor most ki fog kit ellenőrizni. 
Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a Belügyminisztérium által felügyelt titkosszolgálatok fölé 
most akkor milyen ember és ki fog kerülni. Most azt, hogy mihez fog még ez a NIBEK 
hozzáférni és hogyan, ezt nem szeretném a továbbiakban részletezni, hiszen biztos, hogy 
minden képviselőtársam figyelemmel végigolvasta a javaslatot.  

Egyetlenegy ponttal szeretném zárni az előző bizottságban elmondott hozzászólásom: 
azért a nagy őszinteséget, az egyszerű magyar őszinteséget kiugrasztotta a fideszes 
képviselőtársamból, aki nem kevesebbet mondott hirtelen felindulásából, mint hogy az előző 
rendszerben, az III/III-as világban a III/III-as rendszer is ugyanezt csinálta; most ezt fogják 
önök törvényerőre emelni. Ezt mondta szó szerint ott a fideszes képviselőtársunk. Hát, nekem 
is ez az érzésem, megmondom őszintén, de legalább most már jegyzőkönyvi kivonatunk is 
lesz róla, hogy az irány ez lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársam sok kérdést helyettem is föltett, így 

megkönnyítette a helyzetemet. Ha más kérdés nincs, akkor tessék parancsolni, helyettes 
államtitkár asszony, öné a szó.  

 
DR. MAGYARINÉ NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Említette a képviselő úr, hogy nagyon sok 
törvénymódosítás van ebben, valóban. Ennek egyik oka, hogy végrehajtja a törvénytervezet 
az alaptörvény hatályba lépésével kapcsolatos szükséges korrekciókat, illetve az Információs 
Hivatal irányításának átkerülése, továbbá a NIBEK megalakulása miatt szükséges más 
törvényeken átvezeti ezeket a szövegeket.  
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Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az 1. § például, amit képviselő úr említett, 
nem új szabályokat hoz be, hanem csupán az alaptörvényből fakadó szövegmódosításokat 
hajtja végre. Tehát akkor, amikor itt úgy gondolják, hogy új terrorelhárítással kapcsolatos 
feladatok kerülnek a törvénybe, akkor nem erről van szó. 

Szeretném megjegyezni ugyanakkor, hogy nem beszélhetünk külön a TEK és külön a 
rendőrség terrorelhárítási feladatairól annak okán, hogy maga a TEK rendőrség. 

Még arra szeretnék reagálni, hogy az NVSZ nem kap nyomozati jogkört továbbra sem, 
pusztán arról van szó, hogy az általa végzett megbízhatósági vizsgálatot a Nemzeti Fejlesztési 
Bizottságra, illetve a kormány által létrehozott olyan nemzetbiztonsággal kapcsolatba hozható 
szervezetekre is az NVSZ fogja végezni a továbbiakban. 

A személyvédelemmel kapcsolatban beszéltünk már az előző bizottságban is, de akkor 
itt is elmondanám, hogy gyakorlati tapasztalatok mutatják azt, hogy szükségtelen havonta 
felülvizsgálni egy védetté nyilvánított személy körülményeit, ugyanakkor folyamatosan 
felülvizsgálják, és folyamatosan figyelemmel kísérik. Most nem tudok önnek konkrétumot 
mondani, de előfordult már olyan is, hogy akár egy hazánkban tartózkodó, hosszabb időre 
hazánkban tartózkodó diplomata védelmét kérték. Mindössze annyi korlátot állítunk föl most 
törvényi szinten, hogy ezt a védelmet, mert kormányrendelet határozza meg a védett 
személyeket, de szükség esetén kérelemre, alapos indokkal a belügyminiszter elrendelheti a 
személyi védelmet ideiglenes jelleggel. Egy olyan korlátot állít fel a javaslat, hogy ez az 
ideiglenes védelem egy éven túl nem terjedhet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem. Amikor a 

titkosszolgálatok összevonása került szóba katonai területen, akkor elhangzottak költségvetési 
szempontok, amelyek nem kizárólag a honvédelmi költségvetést, hanem úgy általában a 
magyar államháztartást érintették, hogy olyan időket élünk, amikor a költségvetésben minden 
forintra szükség van, és ezért költségtakarékos módon kell üzemeltetni, működtetni a 
szolgálatokat is. És ez volt az egyik indoka annak, hogy a Katonai Felderítő Hivatal és a 
Katonai Biztonsági Hivatal összevonásra került. Ez az indok egyébként költségvetési 
szempontból elfogadható volt, más kérdés, hogy szakmailag mi azt gondoltuk, hogy ez nem 
támogatható. 

Fölmerül a kérdés, hogy ez a törvény új szolgálatot nevez meg, fölmerül az a kérdés, 
hogy költségvetési szempontból szükséges-e ilyen nehéz körülmények között egy újabb 
szolgálatnak a működtetése, különösen akkor, amikor itt párhuzamosságok figyelhetőek meg, 
elsősorban az Alkotmányvédelmi Hivatallal, hogy jelen helyzetben indokolt-e és 
megengedhető-e ilyen nehéz gazdasági években, hogy egy önálló költségvetési forrást kell 
biztosítani majd az ötödik szolgálat számára, hogy van-e erre fedezet, és kellő súllyal alá van-
e támasztva, hogy milyen speciális áldozatot hozzanak a magyar adófizetők. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. MAGYARINÉ NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Nyilvánvaló, hogy a kormány megfontolta és eldöntötte, mielőtt a Ház elé 
beterjesztette ezt a törvényjavaslatot, gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az előterjesztésben az 
szerepelt, ennek költségvetési hatásait is elemezte és megfontolta. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, javaslat, észrevétel? (Jelzésre:) Mile 

képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Helyettes Államtitkár Asszony! 

Csak azért nem megyünk tovább a kérdésekkel és az észrevételekkel, mert valóban a helyzet 
ezt nem teszi indokolttá. Önt sem akarjuk kellemetlen helyzetbe hozni, mert ez valóban a 
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tárca részéről is egy minősíthetetlen megoldás, hogy végül is önt egyedül ide engedték az 
oroszlánbarlangba támogatás nélkül, és mondjuk államtitkári szinten sem képviselteti magát a 
tárca. Nagyjából a kérdéseinkre lényegileg választ nemigen kaptunk, azt gondolom, a 
fenntartásainkra, az aggályainkra sem, egy-két részkérdés tisztázásán vagy tisztázási 
kísérletén túl.  

Ez legalábbis engem abban erősít meg, hogy több mint aggályosnak tartjuk ezt a 
tervezetet, tehát nem fogjuk támogatni az általános vitára való alkalmasságát sem, és kérem, 
tolmácsolja a tárcának, hogy talán a saját érdekükben is, de egyéb szempontokat figyelembe 
véve is gondolják meg, és vonják vissza ezt a tervezetet, mert egy ilyen feszített és kissé 
hisztérikus munkarendben, mint amiben dolgozunk, és ilyen hangulatban szerintem ez 
fölöslegesen fog belpolitikai indulatokat is gerjeszteni. Megalapozatlan, nem igazán 
alátámasztott, nem indokolt, költségvetési vonzatai nem szerepelnek, ahogy az elnök úr 
elmondta, ott pontos számok szerepeltek létszámról, még arról is, hogy hány millió forintot 
lehet megspórolni az összevonáson. Mi támogattuk is egyébként ezt a szervezeti átalakítást, itt 
még ilyen szintű alátámasztása sem történik meg ennek az átalakításnak, a tartalmi részekről 
nem is beszélve. És elég komoly belső kormányzati zűrzavarról is árulkodik ennek a 
tervezetnek a beterjesztése. 

Tehát ismétlem, hogy ez így alkalmatlan az általános vitára is. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt annyival egészíteném ki, hogy nemcsak hogy az 

általános vitára való alkalmasság itt a kérdés, hanem nyilván a szakmai koncepciónak az a 
mélyebb megítélése, ami egy önálló szolgálat létrehozását, ami az Információs Hivatal 
áthelyezését, ilyen értelemben a Terrorelhárítási Központot érinti. Ezek közül az MSZP-
frakció is azt gondolja, hogy egy ilyen önálló szolgálat létrehozása szakmailag sem, 
költségvetésileg meg különösen nem indokolt ilyen szempontból. Tehát valóban 
megfontolandó lenne ezt a törvényjavaslatot nem általános vitára bocsátani. 

Határozathozatal  

Kérdezem alelnök urat vagy képviselőtársaimat, hogy van-e összefoglaló javaslatuk. 
(Nem érkezik jelzés.) Akkor elsőként arról fogunk dönteni, hogy alkalmas-e általános vitára, 
utána pedig arról, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságnak, amennyiben lenne többségi és 
kisebbségi véleménye - nem kizárt, hogy nem egyhangú lesz a szavazás, bár még itt a 
lehetőség, hogy kormánypárti képviselőtársaim megtörjenek Mile képviselő úr és Harangozó 
képviselő úr érvei hatására, és abban az esetben elég lenne egy többségi vélemény, de ha ez 
mégsem következne be, akkor mi javaslatot tennénk arra, hogy legyen többségi és kisebbségi 
vélemény az általános vitára. De nem akarok elébe menni, bízom abban, hogy mégis 
egyhangú lesz, és akkor ez nem kerül szóba. 

Elsőként azt kérdezem akkor, hogy ki támogatja az általános vitára való alkalmasságát 
ennek a javaslatnak. Kérem, hogy azok szavazzanak a helyettesítésre való figyelemmel is! 
(Szavazás.) Ez nyolc. (Csenger-Zalán Zsolt: Így lesz egyhangú.) Nem ebből az irányból 
gondoltuk az egyhangúságot. Kik azok, akik szerint nem alkalmas általános vitára? 
(Szavazás.) 8:4 arányban győzött az igazságtalanság ilyen szempontból. Tartózkodni nem 
tudott senki, mert kimerítettük mind a 12 szavazatot.  

A bizottság támogatta az általános vitára való alkalmasságot.  
Nyilván ez meg fog történni a jövő héten. 

Döntés bizottsági előadókról  

Kérdezem alelnök urat, hogy a többségi véleményt ki kívánja képviselni a bizottság 
részéről, mert jómagam biztosan nem. (Gulyás Gergely: Bejelentésre kerül.) Igen, az majd 
bejelentésre kerül, de elvileg a bizottságnak kell döntenie és csak olyan érvek alapján… 
(Gulyás Gergely: Mivel érv nem hangzott el, ezért nem kívánunk többségi véleményt, 



- 22 - 

megszavaztuk az általános vitára alkalmasságot.) Értem. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy 
nem lesz előadója az érvrendszernek. Akkor, tisztelettel, erről is tegyük meg, hogy szavazunk, 
mert ez ügyrendi kérdés, de nekünk volt javaslatunk… (Csenger-Zalán Zsolt: Kell! - Dr. Imre 
Bernadett az alelnök felé fordulva: Írásban is beadhatjuk!) Tehát az, hogy egy bizottságban 
vita zajlott… (Mile Lajos jelzésére:) Parancsoljon, Mile képviselő úr, ügyrendi javaslat. 

 
MILE LAJOS (LMP): Csak ügyrendi kiegészítés. Az eddigi gyakorlat szerint az 

történt, hogy a bizottság véleményére a házelnök annak elmondására felkér valakit, és ebben 
az esetben a bizottság nevében valakinek nyilatkozni kell. És ha van kisebbségi vélemény, 
akkor a Házszabály ennek az elmondására is lehetőséget ad. Tehát először következik a 
bizottsági többségi álláspont ismertetése és utána van egy kisebbségi, ha azóta nem történt 
semmi, de ez tegnap még így volt.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: A viták megelőzése érdekében 

vállaljuk a többségi vélemény képviseletét, de abban itt egyetértés van, hogy ez nem feltétele 
egyébként a javaslat megtárgyalásának. Sőt miután a vitában részünkről nem hangzott el 
hozzászólás, elvileg a többségi véleménynek azt kell megjeleníteni, ami itt elhangzott, ezért 
ugyanolyan joggal kritizálhatná Mile képviselőtársam, ha mi most előadót állítanánk. De Tóth 
képviselő úr vállalta, úgyhogy Tóth képviselő úr lesz a többségi vélemény előadója. Ennek 
megfelelően kérjük ezt rögzíteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a lehetősége megvan a többségi véleménynek, hogy 

támogatták az előterjesztést, és szakmailag egyetértettek vele. Körülbelül ez, amit most az 
alelnök úr elmondott. (Móring József Attila: Az eleje kellett volna!) Maradjunk annál, hogy 
támogatták, igen, tehát a szakmai részébe ne menjünk bele, értem. Ez a megtiszteltetés már 
Tóth képviselő urat éri, hogy ezt elmondhatja.  

Amennyiben a bizottság elfogadja, a magam részéről vállalnám a kisebbségi 
véleményt a Nemzetbiztonsági bizottság részéről. Tudom, hogy Mile képviselő úrban némi 
csalódottságot fog ez okozni… Szeretné Mile képviselő úr a kisebbségi véleményt? 
(Mirkóczki Ádám: Megosztva.) 

 
MILE LAJOS (LMP): Túlzás a megosztás. Dehogy is! Nincs bennem semmi 

féltékenység! És nem biztos, hogy a legelegánsabb, ha az elnök teszi ezt meg. Persze nem 
biztos, hogy a modorra olyan sokat kell adni. 

 
ELNÖK: A magam részéről azt gondolom, hogy kell adni a modorra, de abból a 

szempontból, miután az elnök abban a nehéz helyzetben van, hogy véletlenül sem a többséget 
képviseli ebben a vitában, azt gondolom, hogy mégis az elnök megszólalási lehetősége nem 
visszaélés az Országgyűlés előtt, ha ő mondja. Ezért miután Mile képviselő úr szeretné, 
természetesen azt a rendkívül nagyvonalú lehetőséget, hogy Mile képviselő úr mondja el a 
kisebbségi véleményt, ezt felajánljuk, ha Mile képviselő úr vállalja és szándékában áll.  

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Szerintem az elnök úr kifejezetten elegáns tud 

lenni, majd köt egy nyakkendőt, ha a parlamentben felszólal. Szerintem az elnök úr el tudja 
mondani ezt. 
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ELNÖK: Miután ebben a vitában lehetősége van megszólalni nemcsak annak, aki 
többségi és kisebbségi véleményt mond a Ház előtt, ezért azt gondolom, Harangozó képviselő 
úr indítványát fogom magamévá tenni. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): Jegyzőként tennék egy javaslatot. A 

rendelkezésre álló öt percet meg is lehet osztani, és akkor nem lesz abból vita, hogy a 
bizottsági kisebbségi vélemény kapcsán nem kap szót valaki. Hogy ezt milyen arányban 
teszik, ezt vívják le.  

 
ELNÖK: Azt gondolom, ilyenkor az a demokratikus, ha fele-fele arányban megosztjuk 

az öt percet, mert ha a párt súlyát tekintve kellene megtenni, akkor Mile képviselő úrnak 
rendkívül röviden kellene elmondani, ezért azt gondolom, két és fél-két és fél percben tegyük 
ezt meg, ha ez elfogadható. Rendben van akkor a két és fél-két és fél perc? 

 
MILE LAJOS (LMP): Igen, köszönöm szépen ezt a méltányosságot. Ha még a pikírt 

megjegyzéseit félreteszi az elnök úr, akkor kimondottan áll a „nagyvonalúság” jelző. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Tóth képviselő úr mondja el a többségi véleményt, 

és megosztva, két és fél perc-két és fél percben Mile képviselő úr és Molnár képviselő úr a 
kisebbségi véleményt. Rendben van ez így, tisztelt bizottság? (Senki sem jelzi ellenvetését.)  

Nagyon szépen köszönjük helyettes államtitkár asszonynak és a Belügyminisztérium 
valamennyi jelen lévő képviselőjének, hogy elfáradtak ide. (Távoznak az ülésről.) Ez a része a 
bizottsági ülésnek véget ért.  

Egyebek  

Egyebekben, miután nyilvános ülésen vagyunk, nincs olyan információ, amiről 
beszélni kellene. Bizottsági ülés jövő héten nincsen valószínűleg, ha nem történik valami 
rendkívüli esemény, márpedig bízunk benne, hogy nem történik, kizárni soha nem lehet. 
Várhatóan viszont két hét múlva, kedd délután egy óra, ez a szokásos menetrendünknek 
megfelelő. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 27 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Dani Judit 

 


