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Napirendi javaslat  
 

1. Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-
jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása  
(A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 14. §-a (4) 
bekezdésének h) pontja alapján) 

2. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal 
összefüggő további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. 
szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója által 
benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/234/2011.) 

4. Az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója által benyújtott, 
közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása 
(Nbb/238/2011.) 

5. A nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/240/2011.) 

6. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Elkezdenénk a mai ülésünket. Elsőként áttekintetnénk a 
helyettesítéseket. 5 képviselő személyesen van jelen, Kocsis Máté képviselő urat Lezsák 
Sándor alelnök úr helyettesíti, Gulyás Gergely alelnök úr helyettesíti Meggyes Tamás 
képviselő urat, Móring József Attilát pedig dr. Tóth József képviselő úr helyettesíti, így a 
bizottság határozatképes. Azt kérném a kolléganőtől, hogy nézzük meg az egyharmadot, mert 
lesz jelentősége a kapcsolódó módosítók szavazásánál. 

Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, államtitkár urat és altábornagy urat. Először még 
a napirendről fogunk dönteni. 3 szavazat kell az egyharmadhoz a módosító javaslatoknál, ezt 
a jegyzőkönyv miatt mondom. 

Kérdezem, hogy van-e módosító javaslat az írásban kiküldött napirendhez. (Nincs 
jelzés.) Ilyen nincsen. Akkor kérném, hogy a kiküldött napirendről szavazzunk a 
helyettesítésekre is figyelemmel! (Szavazás.) 8, egyhangú. 

Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-jelöltjének 
kinevezés előtti meghallgatása 

Köszönöm szépen. Van napirendünk. Át is adom államtitkár úrnak a szót a 
meghallgatás kezdetekor. 

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár szóbeli bevezetője 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Törvényi 
kötelezettségünknek teszünk eleget. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvény alapján a Nemzetbiztonsági bizottság véleményét ki kell kérnünk abban az 
esetben, ha a katonai titkosszolgálatok vonatkozásában főigazgatókat kívánunk kinevezni. 
Ebben az esetben most már itt egy katonai szolgálatról beszélhetünk január 1-jétől, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, a kormány által támogatott jelöltjét szeretném 
bemutatni. Természetesen nem kell önöknek bemutatni, hiszen már több ízben találkozhattak 
Kovács József altábornagy úrral, azt hiszem, hogy többen személyesen is, és az eddigi katonai 
pályafutása során több alkalommal találkozhattak, a képviselő urak láthatták azt, hogy 
valamennyi beosztásban kiválóan megállta a helyét. Legutóbb az összhaderőnemi parancsnoki 
tisztséget és pozíciót töltötte be Székesfehérváron, azt megelőzően Hódmezővásárhelyen 
szolgált parancsnokként. Tüzér végzettséggel rendelkezik, kiváló katona, egyenes jellem. 
Abból a szempontból, hogy számos vezető beosztásban látott el szolgálatot, komoly rutinnal, 
tapasztalattal és kiváló vezetői kvalitásokkal rendelkezik. Ezért a miniszter úr őt jelölte, 
illetve a kormány őt támogatja, altábornagy urat, hogy ezt a fontos feladatot a jövőben ellássa. 
Egy nehéz feladatot fog ellátni, egy új helyzetben, egy összevont intézményrendszert kell 
irányítania, le kell vezényelnie, és működtetnie a Magyar Honvédség és természetesen 
Magyarország biztonságának erősítése érdekében. 

Én úgy ismertem meg altábornagy urat, hogy rendkívül felkészült, határozott, 
megbízható ember, kiváló vezetői kvalitásokkal, mint mondottam volt, ezért messzemenőkig 
támogatjuk őt, és arra kérjük a tisztelt bizottságot, hogy önök is támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Altábornagy úr, parancsoljon, öné a szó! 
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Kovács József altábornagy bemutatkozása 

KOVÁCS JÓZSEF altábornagy, főigazgató-jelölt (Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság 
támogatásával is december 1-jétől a Katonai Felderítő Hivatal főigazgatói beosztását látom el, 
és szeretném a bizottságnak jelenteni az elmúlt időszakban a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat létrehozásával kapcsolatosan végrehajtott feladatokat. Tekintettel arra, hogy a 
miniszter úr ebben az időszakban, december hónapban megbízott az ilyen jellegű katonai 
feladatok végrehajtásával. 

A törvénnyel, illetve a honvédelmi miniszteri utasítással összhangban elkészült a 
Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal együttes főigazgatói együttes 
intézkedése, amely gyakorlatilag a 2011. december 1-jétől 2012. április 30-áig tartó 
szervezési időszakra meghatározza a konkrét feladatokat. Ezen feladatok december 1-jével 
elkezdődtek terv szerint. Jelentem, hogy a személyi, humán területen gyakorlatilag a feladatok 
november végéig, illetve most, december közepéig végrehajtásra kerültek. December 20-áig, 
az állománytábla véglegesítése után gyakorlatilag a konkrét szervezési feladatok kerülnek 
végrehajtásra. Jelen állapotában tudom jelenteni a bizottságnak, hogy biztosítottak a feltételek 
ahhoz, hogy 2012. január 1-jétől a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrehozásra kerüljön, 
a hírszerző és elhárító ágazat pedig elkülönülten egymástól, tovább tudja folytatni azt a 
szakmai munkát a jelenlegi színvonalán, a jövőben pedig az elvárásoknak megfelelően 
magasabb szinten, amely megfogalmazódott vele szemben. Jelentem, befejeztem. 

Kérdések, vélemények, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, altábornagy úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-
e kérdés vagy észrevétel az akár államtitkár úr, akár altábornagy úr által elmondottakhoz, 
különös figyelemmel arra, hogy valóban nem olyan régen nagyon hasonló körülmények 
között volt egy meghallgatás. (Nincs jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok, én egyetlenegyet 
szeretnék kérdezni altábornagy úrtól. Kitért röviden arra, nem megismételve, hiszen a Magyar 
Honvédségnél végzett munkája tényleg kiváló, és ezt mindenki, pártoktól vagy pártpolitikától 
függetlenül nagyra értékeli, de milyen tapasztalatokat szerzett a mostani átszervezéssel, 
összevonással kapcsolatban? Hogyan lehet majd megvalósítani azt, amit utolsó mondatként 
mondott altábornagy úr, hogy egy szervezeten belül, de elkülönülten működjön, szakmai 
értelemben is, gazdasági értelemben is? Milyen elképzelések, milyen tapasztalatok vannak, 
részben ebben az egy hónapban, amíg ez az átszervezés folyt, másrészt pedig milyen szakmai 
irányultsággal lehet azt megvalósítani, hogy a két tevékenység, amely tagadhatatlanul a 
Honvédség keretein belüli, és mind a kettő katonai feladat, de mégiscsak, ha nem is a tűz és a 
víz, de mégis két nagyon más területnek az integrációja, részben gazdasági, részben fizikai 
értelemben is, hogyan, milyen elképzelések lesznek, hogy ez az önállóság megmaradjon, de 
mégis áttekinthető legyen a történet? Nekem ez az egyetlenegy kérdésem lenne. 

 
KOVÁCS JÓZSEF altábornagy, főigazgató-jelölt (Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat): Köszönöm szépen a kérdést, elnök úr. Valóban a tűz és a víz kérdése többször 
felmerült, valójában tűz és víz akkor lennének, ha ellenérdekelt szolgálatokról beszélnénk, de 
itt természetesen nem erről van szó. 

Már az elmúlt időszakban, tehát még az én főigazgatói, tehát Katonai Felderítő Hivatal 
főigazgatói kinevezésem előtt a szakmai körök meghatározták azokat a pontokat, ahol egy 
szigorú együttműködési rendben, a műveleti munka vonatkozásában fog tudni dolgozni a két 
ágazat, a katonai hírszerzés és a katonai elhárítás. Ugyanakkor azok a területek pedig, például 
a gazdálkodás, a logisztikai, műveleti háttér biztosítása, illetve más egyéb úgynevezett 
művelettámogató részek működésére jelen pillanatban is kidolgozás alatt vannak és a szakma 
képviselői dolgozzák ki azokat a feltételrendszereket és gyakorlatilag együttműködési 
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kérdéseket, amelyeket a jövőben a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál ez ügyben végre 
kell hajtani. 

Fontos szerepe lesz annak, hogy a létrejövő szolgálat szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza ezeket a dolgokat, amelyek természetesen a nyílt működésre 
vonatkoznak, illetve készül a műveleti munka szabályzata, amely pontosan szabályozni fogja 
ezeket a kérdéseket. Egyrészt biztosítandó az elkülönülést, másrészt pedig azt biztosítani, 
hogy egy egycsatornás rendszer alakuljon ki, tehát egy hatékonyabb együttműködésben a két 
szolgálati ág tudja egymást támogatni. 

Úgy gondolom, hogy ennek a feltételei biztosítottak lesznek, és körülbelül egy féléves 
gyakorlati működés után újra le fogjuk vonni a tapasztalatokat, és újra összegezni fogjuk, és 
reményeim szerint még tovább tudunk javítani majd ezen a területen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, altábornagy úr. Harangozó képviselőtársam jelezte, hogy 

szólni kíván. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úrtól 

szeretném kérdezni, hogy számítanak-e arra, ez előfordult már az Információs Hivatallal 
kapcsolatban is, hogy egy hosszú győzelmi jelentés meghallgatása után itt, a bizottsági ülésen, 
ami arról szólt, hogy a lehető legjobb helyen van az Információs Hivatal a 
Külügyminisztérium alatt, és ennél jobban még soha nem működött ez a titkosszolgálat, mint 
a Külügyminisztérium alatt, számítanak-e arra esetleg, hogy egy bizottsági módosító, egy 
zárószavazás előtti módosító, vagy egy miniszterelnöki kijelentés nyomán lassan az is 
normatív tartalmú nyilatkozat lesz, és a katonai titkosszolgálatot is a Belügyminisztériumhoz 
fogják csatolni a közeljövőben? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadnám államtitkár úrnak a válaszadási 

lehetőséget, és Lezsák képviselő úr, alelnök úr is jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Mi győzelmi jelentést nem tudunk most adni. Azt kérjük, hogy kapjunk 
bizalmat a katonai titkosszolgálatok összevonása vonatkozásában, és győzelmi jelentést akkor 
szeretnénk majd adni, ha látjuk, hogy ez milyen eredményekkel párosul.  

Úgy érzem, hogy ez egy nagy kihívás és nagy feladat. A honvédelmi tárca ebben élen 
jár, ezt követően születtek meg azok az elképzelések, azok a döntések, amelyek a kormány 
más területén megfogalmazódtak. Úgy érzem, hogy természetesen a közös kormányzati célok 
mindannyiunkat köteleznek, és ennek szellemében végezzük a munkánkat. Nem hinném, 
hogy ez egy reális felvetés vagy reális kérdés abban a vonatkozásban, hogy mondjuk a 
Belügyminisztériumhoz tartoznának a katonai titkosszolgálatok, és nem hinném, hogy további 
összevonások elképzelhetők lennének. (Megérkezik az ülésre Mirkóczki Ádám.) Mi pontosan 
azért fordultunk a kormányhoz, a kormány elé azért vittük ezt a szándékunkat, mert ilyen 
módon éreztük mind a kor kihívásainak való megfeleléstől vezérelve, mind pedig a katonai 
biztonságunk erősítése érdekében, mind pedig természetesen költségvetési megfontolások, 
takarékosság alapján is, számos olyan érvet elmondtunk annak idején is, hogy miért tartjuk ezt 
szükségesnek, itt is, a bizottság előtt és a kormányülésen is több alkalommal, és a kormány 
ezt az elképzelést támogatta.  

Bízom benne, hogy ezt a parlament is támogatni fogja, illetve támogatja majd a 
Nemzetbiztonsági bizottság is. 

Tehát visszatérve röviden: én úgy érzem, hogy ez nem abba az irányba fog tovább 
alakulni, amely az ön kérdésében rejlett, hogy esetlegesen további összevonásokra kerülhetne 
sor, mi szeretnénk a katonai titkosszolgálati kultúrát erősíteni és megtartani. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Örömmel hallom, hogy ha nem lesznek 

összevonások, akkor a Magyar Honvédséget sem fogják a rendőrséggel összevonni és a 
tűzoltóságot sem a Katonai Nemzetbiztonsági Hivatallal. De valóban arra, amit Harangozó 
képviselőtársam kérdezett, azért egy észrevételt én is tennék. Azt gondolom, hogy ezek az 
ilyen típusú összevonások és átszervezések nagyon komoly konszenzust igénylő folyamatok, 
nemcsak a politikai pártok között, hanem a szakmában is. Ezért ha mégis lenne ilyen szándék, 
amit most államtitkár úr cáfolt, akkor csak arra kérném, hogy ha mégis előkerül, akkor legyen 
idő arra, hogy a felkészülés megtörténjen és legyen idő arra, hogy politikai konszenzust 
lehessen teremteni. Egy jó példa volt az Információs Hivatal átkerülése, vagy visszakerülése – 
talán így a leghelyesebb – a Külügyminisztériumtól a Belügyminisztériumhoz, az újonnan 
létrehozott, illetve 2010-ben visszaállított Belügyminisztériumhoz, az szakmai értelemben 
támogatható, ami a probléma ennek kapcsán, hogy ez is egy ilyen villámcsapásszerű 
bejelentés volt, sem politikai, sem szakmai egyeztetés nem előzte meg. Ezt tapasztaltuk, tehát 
azt gondolom, az ilyen típusú villámmegoldásoktól tartózkodni kellene, és semmiképpen nem 
elfogadható. 

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Több mint két 

évtizede van rálátásom közelképpen és távolképpen a honvédelemre, illetve a 
nemzetbiztonsági területekre, és közvetett, közvetlen személyes élményem is van altábornagy 
úrral kapcsolatban. Ritkán szólalok meg ilyen alkalommal, de Simicskó államtitkár úr minden 
jelzőjét megerősítem, felerősítem és összegzem, hogy alkalmas személyt jelölnek, jelölünk. 
Támogatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkező nincsen. Akkor a szavazás előtt 

egyetlenegy mondat. Bocsánat, még államtitkár úr kíván szólni. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy mondatot hadd reagáljak arra, amit nyilván a kormány 
és a parlament döntésével kapcsolatosan elnök úr felvetett, a villámdöntésekre és egyéb más 
kritikai észrevételre. 

Nyilván a kollektív szellemiség áthatja a kormány egészének és valamennyi tagjának a 
tevékenységét, a bajtársiasság is, meg a közös felelősségvállalás is. Azonban egy kicsit úgy 
érzem, hogy a kritika, amit felém vagy felénk tolmácsoltak most, az talán nem helyénvaló, 
abban az értelemben sem, hogy nem biztos, hogy a honvédelmi tárcának kell célozni ezeket a 
megjegyzéseket. Mi igyekszünk olyan munkát végezni, amellyel többek között a katonai 
titkosszolgálatok összevonása előtt is ötpárti egyeztetésre hívtuk össze valamennyi párt 
képviselőjét. Tehát úgy érzem, hogy az a parlamenti munka, amellyel igyekszik a honvédelmi 
tárca a nemzeti konszenzus, a nemzeti együttműködés rendszerét tovább erősíteni, az 
példaértékű. 

Úgyhogy mi ezért tudunk elsősorban felelősséget vállalni. Természetesen a kormány 
valamennyi tagjának a döntését és a tevékenységét támogatjuk és kiállunk mellette, de ezeket 
a kritikai megjegyzéseket talán egy másik bizottsági ülésen és másoknak lehet elmondani, és 
építő jelleggel befogadókat találni.  

Úgy érzem, hogy ebben a jogalkotási folyamatban valóban vannak éjszakai műszakok, 
valóban vannak gyors tempók, azért választottak meg a választópolgárok minket 
képviselőnek, hogy bírjuk, nehogy az a támadás érje a parlamenti képviselőket, legyenek 
bármilyen pártállásúak, hogy csak bejárnak és felveszik a fizetésüket meg a költségtérítést. 
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Bizony-bizony, most egy ilyen dolgos időszak van, úgyhogy az alkotás lehetősége 
mindenkinek ott van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Rögtön megadom a szót Harangozó képviselő úrnak, egy mondatot arra, 

amit mondott. Államtitkár úr, isten őrizz, hogy én figyelmeztessem arra, de ön a kormányt is 
képviseli államtitkárként. Ezért szűkebb értelemben elsősorban önnek volt célozva, mégsem 
elsősorban a honvédelmi tárcának, bár itt azért már vannak kritikai észrevételek, de a 
kormányzati területnek szólt elsősorban, és államtitkár urat érte az a megtiszteltetés, hogy a 
Magyar Köztársaság kormányát képviselje itt, ezért nyilván önnek tudjuk címezni, és kevésbé 
az operatőr kollégáknak, vagy adott esetben egyéb vendégeinknek. Ezért ne vegye 
személyesnek ezt a javaslatot. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Igen, miután valószínűleg 

az én kérdésem váltotta ki elsősorban az államtitkári reakciót, azért szeretném leszögezni, 
hogy a Magyar Szocialista Párt a tábornok úr katonai, szakmai felkészültségét soha nem vonta 
kétségbe, sőt méltatta ezt a honvédelmi bizottság ülésén is, és azt gondolom, itt is. A 
titkosszolgálati szakmai felkészültségét sem elsősorban kétségbe vonjuk, azt gondolom, hogy 
a nem elutasító szavazatunk annak szól, hogy természetesen az esélyét mi is szeretnénk annak 
megadni, hogy tábornok úr ezen a területen is meg tudja állni a helyét. Ezt szerettem volna én 
is mindenképpen leszögezni itt. 

A második felére pedig elnök úr már válaszolt. Államtitkár úr, ha nem ebben a 
bizottságban történt volna meg az, amit én itt szóvá tettem, akkor azt gondolom, hogy még 
inkább jogos lett volna az ön kritikája. 

Az a helyzet, államtitkár úr, hogy itt a kormány egyik tagja, illetve másik tagja, de 
miután a kormány egy testület, ettől nem tudunk elvonatkoztatni, gyakorlatilag bohócot 
csinált ebből a bizottságból is, szerintem egy kicsit saját magából és az általa képviselt 
szervezetből is azzal, hogy egy szerdai napon meghallgattuk a beszámolót arról, hogy a lehető 
legjobb helyen van az a titkosszolgálat, majd egy vasárnapi napon a kormány nevében 
benyújtott törvényjavaslat elviszi azt a titkosszolgálatot egy másik tárcához. Ezt szerettem 
volna szóvá tenni. Pontosan egyetértve azzal, amit ön mond, hogy a katonai 
titkosszolgálatoknak aztán pláne a honvédségnél van a helye, aggódva szerettem volna 
kérdezni és a jegyzőkönyvben szerettem volna látni azt, hogy államtitkár úr azt mondja, hogy 
ennek ott van a helye, és a kormány is így gondolja. Ez minket ilyen szempontból 
megnyugtat, pontosan azért – és akkor legyek igazságos, hogy én is visszaigazoljam -, mert a 
Honvédelmi Minisztérium talán üdítő kivétel a minisztériumok sorában, amely a bizottsági 
jelenlétet és a bizottsági vitákban való részvételt még most is komolyan veszi. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Rögtön szavaznánk. Államtitkár úr, én csak annyit mondanék erre, amit 

Harangozó képviselőtársam felvetett, hogy valóban azt tapasztaljuk, hogy nagy a 
munkatempó és nagyon helyes, hogy a képviselők megdolgoznak a fizetésükért, de ezt azért 
egy picit az eredmény is minősíti. Tehát önmagában az elvégzett munka mennyisége a 
minőséget nem feltétlenül igazolja. Tehát nem azt kifogásoljuk, hogy a kormány nagy 
tempóban dolgozik, és hogy a kormánypárti képviselők sokat dolgoznak, hanem egy kicsit az 
eredményüket, amiből visszakövetkeztetünk a minőségre, ott vannak a problémák, hogy ez a 
nagy sietség gyakran kapkodásba megy át. Azt tapasztaljuk, hogy a nemzeti együttműködés 
gépezetébe nem is porszem, hanem inkább már egy farönk került. 

Ezért kérném államtitkár urat, hogy mindenképpen érdemes egy picit néha az 
időtényezőt úgy mérlegelni, hogy adott esetben még a javaslati szinten derüljön ki, hogy ha 
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hiba van egy gépezetben, és ne az evés legyen a puding próbája, mert ott már bizony, károkat 
okoz. 

A zárszóban én is arra térnék ki, hogy attól tartunk, hogy ez az összevonás a két 
katonai szolgálat esetében, ez is egy olyan helyzetet eredményez, ahol a puding próbája az 
evés lesz. Attól félek, nehogy ez az afganisztáni küldetés, expedíciós vagy missziós 
tevékenység, nem tudom, államtitkár úr melyiket favorizálja, nekem az expedíciósról mindig 
a Szovjetunió elleni háborúban való expedíciós tevékenység jut az eszembe, ezért kevésbé 
kedvelem ezt a kifejezést. Szóval azt gondolom, nehogy magyar életekbe kerüljön és magyar 
katonák vére folyjon távoli helyen, azon az alapon, hogy kipróbáltuk, hogy összejön-e ez a 
történet.  

Altábornagy úr, a bizottság nyilvánvalóan bizalmat fog önnek szavazni, de arra kérem 
altábornagy urat, hogy ennek a felelősségnek a tudatában tegye a dolgát. Nyilván nem ön 
döntött arról, hogy összevonásra kerül ez a két szolgálat, de a rizikófaktora nem kicsi. Ha ön 
elvállalja ezt a megbízatást, hatalmas felelősség fogja terhelni ebben a kérdésben. Ezért arra 
kérem, nincs is kétségünk afelől, hogy legjobb tudása szerint fogja ezt tenni, és valóban, 
ahogy Harangozó képviselőtársam mondta, az ön katonai múltja, személyes jelene 
predesztinálja arra, hogy alkalmas lehet erre a feladatra, de valóban a tartózkodó szavazásban 
benne van egyrészt az, hogy nem ez a kormányzati szerkezet és nem ez a katonai 
titkosszolgálati szerkezet áll hozzánk közel. Tehát nyilvánvalóan ez önmagában már 
óvatosságra int minket. Az pedig önnek egy nagy kihívás lesz, hogy nem klasszikus katonai 
pályán, hiszen a szolgálatok mégiscsak egy speciális szegmens, bár tagadhatatlanul összefügg 
a Magyar Honvédséggel, de azért mégis alapvetően egy más terület, nyilvánvalóan az, hogy a 
korábbi területen bizonyított, ez bennünket is arra ösztökél, hogy semmiképpen ne 
szavazzunk nemmel, és bizalmatlanságot ne fejezzünk ki. De azok a kétségeink nem oszlottak 
el, ami a kormányzat kapkodó tempójából, az átszervezések, visszaszervezések, ötletek, újabb 
programok megvalósításának, realitásainak helytelen mérlegeléséből fakadhatnak, a 
biztonsági kockázat nem kevés.  

Nagyon kérem altábornagy urat, államtitkár urat, és nyilván önökön keresztül 
miniszter urat is, hogy most egy olyan időszak fog következni, amikor természetesen 
mindenki nagyon kíváncsi lesz, hogyan fogja beváltani ez a típusú átszervezés a hozzá fűzött 
reményeket. Nyilvánvalóan lehet olyan, és ezt előrebocsátom, nem fogjuk azt gondolni, hogy 
ha vis maior szerű esemény történik valamelyik expedíciós, missziós külszolgálat kapcsán, 
hogy ez önmagában ezért következett be. Ezt azért mondom el, a hitelesség kedvéért, hogy 
nem azt fogjuk gondolni, hogy csak emiatt következett be, hiszen az egy olcsó és felelőtlen 
politizálás lenne, hogy kivédhetetlen eseményekért hibáztassuk államtitkár urat, miniszter 
urat, altábornagy urat, hogy ha ez elháríthatatlan. Ha viszont elhárítható, és adott esetben az 
átszervezésekből fakadó anomáliák, időzavarok okozzák, akkor viszont azt kell mondanom, 
hogy kíméletlen kritikusai leszünk a honvédelmi tárcának és az alárendelt szolgálati 
tevékenységnek. Hiszen itt most nem a kormányzat munkája van mérlegen, az is, de arról 
majd ítéletet fognak mondani előbb-utóbb a magyar emberek, viszont a magyar katonák élete, 
az expedíciós, missziós katonák élete viszont sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy az 
igazolódjon be, hogy nekünk volt igazunk, és túl kockázatos volt ez az átszervezés.  

Ezért zárszóként: tartózkodni fogunk a szavazásnál, és ez nem altábornagy úr 
személyének szól, és különösen nem államtitkár úr javaslatának. 

Határozathozatal 

Mivel több jelentkezőt nem látok, kérdezem, hogy ki támogatja Kovács József 
altábornagy úrnak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójává történő kinevezését. 
(Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellenszavazat nem volt. 
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Gratulálok altábornagy úrnak, eredményes munkát kívánok a Magyar Köztársaság és 
minden állampolgára érdekében. Államtitkár úrnak is köszönjük a javaslatát, és hogy 
megvédte a kormánynak a kissé védhetetlen helyzetét is. 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslat 

Át is megyünk a következő napirendre, ha ezzel kapcsolatosan nincsen további 
észrevétel. Természetesen felajánlom államtitkár úrnak is és altábornagy úrnak is, hogy 
viszonylag rövid napirendek fognak következni, utána a Nemzetbiztonsági bizottságnak egy 
szerény karácsonyi kis ellátmánya lesz itt koccintással és egy kis édességgel. Ha van annyi 
idejük, hogy ezt megvárják, akkor nagy tisztelettel várjuk önöket is erre. Ha nincs, akkor jó 
munkát, és a nemzeti együttműködés további eredményes szolgálatát kívánjuk államtitkár 
úrnak.  

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A második napirend következik, ahol köszöntöm a Belügyminisztériumnak 
pillanatokon belül a terembe belépő munkatársait. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek 
helyet foglalnak az ülésteremben.) 

Tisztelettel üdvözölöm Tasnádi kabinetfőnök urat és a Katonai Biztonsági Hivataltól 
megjelent Ligeti Miklós főosztályvezető-helyettes urat? 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Nem, bocsánatot kérek, dr. 

Kiss Zoltán úr, velem van. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, akkor nem bonyolódom bele. Akkor a 

Belügyminisztérium jelen lévő munkatársait és kabinetfőnök urat köszöntöm, és akkor így 
helyesen fejeztem ki magamat. 

Annyival fog bonyolódni a helyzetünk, hogy érkezett egy olyan kapcsolódó módosító 
is, amely percekkel ezelőtt lett benyújtva, a Honvédelmi és rendészeti bizottság nyújtotta be 
fél órával ezelőtt. Nem tudom, hogy ez eljutott-e már a kormány képviselőjéhez. (Tasnádi 
László: Igen.) Rendben van. 

Akkor rögtön el is kezdenénk. Itt is összefüggéseiben fogunk szavazni a módosítókról, 
és utolsónak hagyjuk majd a Honvédelmi és rendészeti bizottság módosítóját. 

Elsőként Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak 1. számú 
módosító javaslatát tenném fel szavazásra. Elsőként megkérdezném, hogy kabinetvezető úr a 
kormány nevében vagy a tárca nevében szól?  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nevében. 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezném, hogy támogatja-e ezt a módosító indítványt. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ez az 1. számú módosító, ami a T/5004/33-as ajánlás 

23. számú pontjára vonatkozik. Nem akarom megelőlegezni, de egy kitűnő módosító 
javaslattal állunk szemben. Van jelentősége a részvételnek most, mert megérkezett a Jobbik 
részéről Mirkóczki képviselő úr, tehát ez azt jelenti, hogy 3 ellenzéki és 6 kormánypárti 
képviselő van jelen, 6:3 az arány, a legendás mérkőzésre emlékeztető arány, ami azt jelenti, 
hogy 3 szavazattal megvan az egyharmad. 
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Ezért kérdezem, hogy ki támogatja ennek a T/5004/33. számú ajánlásnak a 23. pontját. 
Ki szavaz igennel? (Szavazás.) 3 igen. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság 
nem támogatta, azonban az egyharmados támogatottságot elérte a javaslat. 

Következik a 2-es, az ajánlás 23. pontjára vonatkozik ez is, dr. Harangozó Tamás, 
Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak javaslata. Kérdezem, hogy támogatja-e a tárca. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Szeretnék kérni egy indoklást, ha lehetséges. 

Ezek a módosító javaslatok arról szólnak, hogy az NVSZ, a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kerüljön ki a 
NIBEK olyan típusú hatálya alól, amelyiknek az adatbázisához is szintén hozzáférhet a 
NIBEK. Egyszerűen az a szerintünk teljesen elfogadhatatlan és érthetetlen helyzet van, hogy 
súlyosabb dolgokat ma már ne mondjak a bizottság ülésén, hogy az őrzők őrzőjét maga az 
őrző fogja őrizni. Ennél egy kicsit egyszerűbben is meg tudnám fogalmazni, tehát a Nemzeti 
Védelmi Szolgálatnak feladata lesz a NIBEK állományának titkosszolgálati eszközökkel is 
való vizsgálata, az ő megbízhatóságuknak, életvitelüknek és munkájuknak az ellenőrzése, míg 
ez a szerv annak a szervnek az adatbázisához fog hozzáférni, aki őt vizsgálja. Tehát hogy 
leegyszerűsítsem: ha mondjuk törvénytelenség történik a NIBEK-en belül, a személyi 
állományon belül, egyszerűen a törvény által olyan helyzetet teremtünk, hogy a NIBEK maga, 
szélsőséges esetben annak vezetői, munkatársai hozzá tudnak férni ahhoz az információhoz, 
hogy ellenük egyébként jogszerűen is, de olyan nyomozás folyik, ami őket személyükben 
érinti. Azt gondolom, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. 

Tehát egyszerűen logikailag is lehetetlen, hogy annak a szervnek is hozzáférjen az 
adatbázisához az a NIBEK, amelyik ennek a szervnek a tevékenységét ellenőrzi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor megadom a szót kabinetvezető 

úrnak. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Képviselő Úr! Logikus lenne a felvetés, azonban a tervezetben benne van, 
hogy az NVSZ adatbázisát az NVSZ képviselője kezeli, és van még egy garanciális dolog 
benne, hogy bármilyen adatot az NVSZ főigazgatójának engedélyével kaphat meg. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha Harangozó képviselő úrnak nincsen más javaslata 

ezzel kapcsolatban, illetve van, csak egy módosítóban megfogalmazott, akkor abban bízom, 
hogy az egyhangú támogatás érdekében szavazunk erről a 2. számú, a 23. számú ajánlási 
pontról szóló módosítóról. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a módosító javaslatot. 
(Szavazás.) 3 igen. Némi csalódottság lett rajtam úrrá. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
A bizottság nem támogatta, azonban megkapta az egyharmados támogatottságot. 

Megyünk a következő pontra. A 3-asról nem kell szavazni, mert összefüggésében 
szavaztunk róla. A 4-es Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és dr. Molnár Zsolt képviselő 
uraknak a 43. ajánlási ponthoz benyújtott javaslata. Kérdezem a tárca nevében kabinetvezető 
urat, hogy támogatják-e. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kik támogatják 
ezt a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmados támogatottság azonban megvan. 

Elérkeztünk alelnök úr módosító javaslatához, itt nagyobb az esély a széles körű 
konszenzusra. Kérdezem kabinetvezető urat, hogy támogatja-e a tárca. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kik támogatják. 

(Szavazás.) 9 támogató szavazat volt, nem 6:3, hanem 9:0 lett a végeredmény. A bizottság 
támogatta. 

Elérkeztünk az íziben benyújtott, a Honvédelmi és rendészeti bizottság javaslatához, 
amely a T/5004/39. számon fut. Kérdezem szintén kabinetvezető urat, hogy a tárca támogatja-
e ezt a javaslatot. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Mielőtt szavaznánk, azt én is megjegyezném, hogy egy 

kicsit sebtében érkezett, de ez nyilván egy bizottság döntése volt, és egy bizottság nem bírálja 
egy másik bizottságnak a döntését. Tartalmilag azonban valóban rendkívül érdekes helyzet 
állt elő, mert vannak benne konstruktív és előremutató elemek, hiszen nagyon helyesen a 
Nemzetbiztonsági bizottság ellenőrzési jogkörét bővíti, azonban nagyon ügyesen ebbe a 
javaslatba az is bele van csempészve, hogy magának a TEK-nek is bővül a hatásköre, ezért 
egy kicsit a progresszív és regresszív elemek keverednek. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kik támogatják ezt a módosító javaslatot. 
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. 

A bizottság támogatta ezt a módosító javaslatot. 
Ennek a napirendünknek a végére értünk. Köszönöm szépen kabinetvezető úrnak és 

munkatársának, hogy jelen voltak. Nekik is természetesen felajánlom, hogy amennyiben az 
idejük engedi, a bizottsági ülés végén egy kis fogadás lesz itt, szerény körülmények között, de 
mivel utolsó ülésünket, évadzáró ülésünket tartjuk karácsony előtt, amennyiben ideje van 
kabinetvezető úrnak, szeretettel látjuk. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Nagyon szépen köszönjük, 

megtisztelő, de tényleg annyi elfoglaltság van, hogy továbbrohannánk. Akkor ezúton 
kívánnék mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog újévet. Ugyan munkával töltjük, és ha a 
bizottság iderendel, akkor itt leszünk, de gondolom, addig talán nem találkozunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt elmennek, kabinetvezető úr, egy nagyon fontos 

információt mondott, nem biztos, hogy szándékosan, inkább akarata ellenére. Ez azt jelenti, 
hogy valószínűleg ebben az évben már nem lesz nemzetbiztonsági bizottsági ülés? Ez 
számomra is releváns információ volt, adott esetben a NIBEK kinevezése miatt. Köszönöm. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Én nem ezért mondtam. 

Csak szerettem volna jelezni, hogy nagy tisztelettel köszönjük a meghívást, nem tudunk részt 
venni, és ha nem találkoznánk, tehát a „ha” ott van. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 
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ELNÖK: További jó munkát kívánok! Áttérünk akkor a közbeszerzési mentesítésre, ez 
a 3. számú napirend, ahol mindjárt érkezni fognak a képviselők. Vannak, akik jönnek, vannak, 
akik mennek. (A napirendhez érkezett vendégek helyet foglalnak az ülésteremben.) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója által benyújtott, 
közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása 
(Nbb/234/2011.) 

Tisztelettel köszöntöm önöket a 3. számú napirendnél, amely közbeszerzési 
mentesítés. Kovács István biztonsági igazgatót, Illényi Péter közbeszerzési szaktanácsadót és 
dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár asszonyt üdvözlöm. Udvariatlan dolog volt, hogy önt 
hagytam a végére, fordítva kellett volna mondanom, elnézést kérek. 

Írásban megkaptuk az anyagot. A bizottság előzetesen tárgyalásra és mentesítésre 
érdemesnek találta. Ehhez képest kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló, természetesen 
elsőként helyettes államtitkár asszonyt kérdezem. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nincs kiegészítenivalóm. 
 
ELNÖK: Nincs kiegészítenivaló. Kérdezem a Vagyonkezelő Alap munkatársait, 

biztonsági igazgató urat, hogy valaki szóbeli kiegészítést röviden kíván-e tenni. (Kovács 
István: Nincsen.) Köszönöm szépen. 

Akkor így abba a helyzetbe kerültünk, hogy képviselőtársaim részletesen 
áttanulmányozták a mentesítés iránti kérelmet, és tudunk is róla dönteni. Az összeghatár 
pontosan meg volt jelölve nettó összegben. Kérdezem, hogy ki támogatja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap közbeszerzési mentesítési kérelmét. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 8 igen. Egyhangú döntés született. 

Köszönöm szépen a 3. napirendnél a közreműködést. Megtörtént a mentesítés. 
További jó munkát kívánunk önöknek! 

Az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/238/2011.) 

Következik a 4. napirendünk. Tisztelettel köszöntöm Bakos Emil gazdasági főigazgató 
urat, és ismételten helyettes államtitkár asszonyt. Kérdezem, hogy az írásban megküldött 
anyaghoz képest van-e kiegészítenivaló. Először helyettes államtitkár asszonyt kérdezném. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nincsen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nincsen. Kérdezem főigazgató urat, van-e kiegészítenivalója. 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Nincsen. 
 
ELNÖK: Itt is, ha jól nézem, pontosan meg volt határozva a nettó összeg, az 

időpontok is. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha 
nincsen, akkor kérdezem, hogy ki támogatja az Országgyűlés Hivatalának közbeszerzési 
mentesítés iránti kérelmét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 8 igen. Egyhangúlag a bizottság 
a közbeszerzés alóli mentesítést megadta. 

Köszönöm szépen. További eredményes és jó munkát kívánok! 
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A nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/240/2011.) 

Most egyszerű helyzetben vagyunk, mert elérkeztünk az 5. napirendhez, és helyettes 
államtitkár asszony magára maradt ilyen szempontból. Itt is megérkezett a mentesítés iránti 
kérelem, az összeghatár itt is nettó összegben van meghatározva. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről van-e kiegészítenivalója helyettes államtitkár asszonynak? 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Mivel a mellékletet módosítottuk, összegszerűségében ez az előterjesztést nem befolyásolja, 
mert kivettük belőle a nem vezetői lakásnak minősülő egyéb lakásokat. Előzőleg úgy ítéltük 
meg, hogy ugyanilyen védelmet érdemelnének, de kivettük belőle az úgynevezett szolgálati 
lakásokat, amelyeket nem az állami vezetőknek szoktunk kiutalni, és új mellékletet 
terjesztettünk be. Nem tudom, hogy az szétosztásra került-e. 

 
ELNÖK: Igen, most megérkezett. Abban tessék segíteni, lehet, hogy én nehezen 

értelmezem, vagy nehezen fogom fel, de azt tetszett mondani, hogy az összeghatárt nem 
érinti, de ki lett véve belőle. Ebben tessék segíteni… 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, mert ezek a lakások jobbára ilyen 30-50 négyzetméteres lakások. Ha valamennyi 
munkálatot figyelembe veszem, akkor összegszerűségében, ha egyáltalán bármilyen 
munkálatra sor kerülne az üzemeltetés során, azt ilyen 20 ezres nagyságrendben vettük 
figyelembe. Tehát ha a bizottság úgy ítéli meg, akkor ezzel levennénk a számokat, csak ilyen 
hirtelen, mert a mai nap során módosítottuk, azt gondoltuk, hogy azt hiszem, 3 vagy 4 lakást 
érintett, hogy ez a 60-80 ezres összeg nem olyan hatalmas és nem mérvadó. 

 
ELNÖK: Én is azt gondolom, tehát ebben nem fogunk olyan értelemben 

kukacoskodni, miután ez egy keret, amire lehetőséget adunk. Önmagában nem tartom azt 
problémának, hogy ez módosult, csak arra voltam kíváncsi, hogy milyen nagyságrendű ez a 
módosulás. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 

az igazság, hogy én most nem vagyok képben, hogy ez kiknek van éppen kiutalva. Tehát ezek 
állami tulajdonban lévő lakások, csak nekem most pillanatnyilag nincs aktuális információm 
arra vonatkozóan, hogy hogyan került be ez a három lakás. 

 
ELNÖK: A dolog volumenét nem befolyásolja, ezt értem, és azt is, hogy sietős, ezért 

azt gondolom, erről dönteni fogunk, és nem látom okát, hogy ne lehessen támogatni, csak azt 
kérném tisztelettel, hogy pont az ilyen félreértések elkerülése végett lehetőség szerint ilyen 
utolsó pillanatban jött módosítások ezért ne legyenek, bár ez most itt éppen nem befolyásolja. 
De az a kérdés azért felmerül, és ezt még tisztázni akarom, hogy akkor itt az összeghatár úgy 
van meghatározva nettó összegben, becsült bontásban, ha a bontásnak a táblázata változik, az 
a főösszeget nem fogja érinteni? Tehát csak ennyi a problémám, nehogy ilyen formai hibába 
csússzunk bele, mert itt van egy bontás, tehát ha abban csak egy szám is megváltozik, akkor 
az én szerény képességeim szerint a végösszeg is megváltozik. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ahogy elnök úr is említette, ezek keretösszegek. A második és harmadik részben voltak ezek 
az ingatlanok, tehát azokat vettük ki. De egyszerűen nem jelentős, nem mérvadó az ezekre az 
ingatlanokra jutó összeg, mert általában azok az ingatlanok bírnak nagyobb jelentőséggel, 
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amire egyébként egy év alatt készült el a vizsgálat, mert nem voltak még a tervrajzok sem 
teljes körűen bent az irattárban, illetőleg a különböző gépészeti tervrajzokat is jórészt el 
kellett készíttetni. 

Tehát nem a szolgálati lakások azok, amelyek ezt az összeget lebontva indokolnák. 
Egyébként hozzátenném, hogy egész mostanáig több mint 800 szerződés volt üzemeltetésre 
szétaprózódottan, tehát elég nagy munka volt, mire ez az anyag összeállt, nagyon sajnálom, 
hogy pont a végén egy ilyen baki belekerült az előterjesztésbe. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy aki dolgozik, az hibázhat. Nyilván az a cél, hogy minél 

kevesebbszer, nem ez a hiba, ami miatt ne lehetne ezt megtárgyalni. Így értem is, és miután 
keretösszegről van szó, így ezzel nincs is baj, hogy a keretösszeg nem változik, én csak azt 
akartam kérdezni, hogy a mellékletben lévő tábla nem okoz-e számmisztikai problémát, de 
nem okoz. Jó. Kérdezem, van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Helyettes államtitkár 
asszony válaszolt, akkor felteszem szavazásra, hogy ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium mentesítés iránti kérelmét. (Szavazás.) 8 igennel, egyhangúlag elfogadtuk, a 
bizottság a mentesítést megadta. 

Köszönöm szépen a jelenlétet, további szép napot, jó munkát kívánok!  

Egyebek 

Képviselőtársaim, elfogytak a napirendjeink. Az egyebek napirendben röviden egy pár 
mondatot, nem tartom fel önöket, annál is inkább, mert nemsokára véget ér a parlamenti 
szezonunk, és ezzel kapcsolatosan egy kis évadzárót tartunk, bár szűkebb körű, mint sejtettük, 
és nem is teljes, minden pártot képviselő jelenlét lesz. A probléma ott van, és ezt nem akarom 
elbagatellizálni, és nem véletlenül kérdeztem kabinetvezető úrtól egy kicsit ironikusan, az ő 
szavaiból én azt olvastam ki, hogy az valószínűsítődik, hogy idén már nem lesz bizottsági 
ülés. Ez azt a problémát veti fel, hogy ha a 23-ai zárószavazáson a NIBEK bármilyen módon 
is feláll, tehát ha a kormányzatnak az A-verziója, vagy a B-verziója, vagy adott esetben egy 
egyéni képviselői javaslat C-verziója is győzedelmeskedik, mindegyik esetben van 
főigazgatója a NIBEK-nek. Amennyiben ez nem minősül titkosszolgálatnak, akkor lehet, 
hogy jobb helyzetben vagyunk, mert akkor nem kell meghallgatni a főigazgató-jelöltet, de ha 
az a remélt, de nem várt eset állna elő, hogy mégis titkosszolgálat marad, akkor viszont meg 
kell hallgatnia a bizottságnak, ha január 1-jei hatálybalépést tervezne a kormányzat.  

Nem vagyok jövőbe látó, ha itt esetleg alelnök úr tud releváns információt mondani, 
akkor kérem, mondjon, ugyanis azt a mindannyiunkat érintő, nem kis problémát veti fel, hogy 
a két ünnep között lehet, hogy határozatképes bizottsági ülést kell ebből fakadóan tartanunk. 
Természetesen szolgálati kötelezettségünknek mindannyian eleget teszünk, de ezzel 
kapcsolatban azért koordinációs és logisztikai problémák lehetnek. Ezért arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy ha most nem is, de ha bármikor, bárkinek olyan információja van, 
tegye meg, hogy annyival megsegíti a szegény elnök úr munkáját, hogy kell-e ilyen bizottsági 
ülés, és akkor próbáljuk meg úgy csinálni, hogy határozatképes is legyen, illő komolysága 
legyen a bizottsági ülésnek egy ilyen meghallgatásnál, és nem utolsó szempontként nekem is 
megfelelő időpont legyen. Ezért kérném a konstruktív együttműködésüket ebben.  

Ha ilyenről tud valaki, akkor azonnal jelezze, mert a január 1-je és december 27-e 
közötti napok jöhetnek szóba, az nem olyan nagyon sok, és azt gondolom, hogy mindenkinek 
vannak egyéb bokros teendői ebben a pár napban, ami megnehezítheti ezt a bizottsági ülést. 

Ezt szerettem volna még elmondani, és kérdezem, hogy van-e képviselőtársaimnak 
még bármi olyan, ami ezzel összefüggő. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor a mai bizottsági ülésnek 
ez a része véget ért. 

Két feladat vár még ránk, az egyik, hogy a kollégák segítettek abban, hogy valóban 
legyen egy picit ünnepibb jellege, mégiscsak egy évadzárásról van szó, a kollégákkal, 



- 17 - 

szakértőkkel együtt. A másik, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai érkezni 
fognak a személyi védelem tárgyában. De mielőtt ezt elkezdenénk, egy őszinte beismerő 
vallomást kérek mindenkitől, hogy ki fog ezen itt maradni, mert az Alkotmányvédelmi 
Hivatal tekintélyét is meg kell tudni őrizni, tehát ha egy képviselőnek tartják ezt, személy 
szerint nekem, akkor ez egy picit kellemetlen. 

Ezért kérdezem alelnök úrtól, hogy mi várható. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szeretném kérdezni, hogy hol lesz. 
 
ELNÖK: Itt. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Jó, egy félórát még tudok maradni. A másik 

pedig, hogy nem akarunk feltételesen egy napot kijelölni arra a két ünnep között, hogy melyik 
lenne megfelelő, mert nyilván nálunk ahhoz, hogy a határozatképességet biztosítani tudjuk, ha 
szükséges lesz, ahhoz három képviselő jelenléte szükséges. Miután ketten vagyunk 
budapestiek, szerintem ha a bizottságból még egyvalaki eljön, akkor már meg tudjuk tartani a 
bizottsági ülést elnök úr részvételével. 

 
ELNÖK: Itt a kulcsmondat az utolsó volt, hogy elnök úr részvételével. Nem tartom 

kizártnak, hogy ez egy olyan bizottsági ülés lesz, amelyiket az elnöki megbízás alapján 
alelnök úr fogja vezetni. Nagyon őszinte leszek. Felteszem azt a teljesen extrém javaslatot, 
nyilván tudomásul fogom venni, ha semmiképpen nem megy, nekem a december 31-e lenne a 
legjobb. Nyilván aki elutazik szilveszterezni, annak ez nem lesz jó, de aki nem utazik el és 
Budapesten van, akkor ezen a félórás bizottsági ülésen részt tud venni. Nyilván nem este 7 
órára terveznénk. 

Az a probléma, hogy én a karácsonyt nem Budapesten töltöm, és ha nem muszáj, nem 
jönnék ezért vissza. Nyilvánvalóan, ha az a helyzet áll elő, hogy a határozatképesség rajtam 
fog múlni, akkor haza fogok jönni, a szilvesztert viszont Budapesten töltöm. 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az is nyilvánvaló, hogy a kormánypártok 

biztosítani fogják a határozatképességet. Nem tudom, hogy a 31-e kinek jó, nekem a mostani 
állás szerint jó a 31-e, de azért könnyebb lenne egy olyan nap, ami nem Szilveszter napja, 
hanem akár még elnök úr távollétével is számolva, vagy ennek minden ódiumát is vállalva. 

 
ELNÖK: Jó, próbáljuk meg, lehet, hogy visszajövök. 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Mondjuk 28-29-30-a, ami már annyira nincs 

közel a karácsonyhoz, de még nem az utolsó napja az évnek, az üdvözítőbb lehetne. (Zaj, 
egyeztetések.) 29-e, azzal, hogy természetesen, ha elnök úr bármilyen okból nem tud jönni, 
akkor a kormánypártok feladata az, hogy a határozatképességet biztosítsák. 29-e, 10 óra 
feltételesen. 

 
ELNÖK: Jó, ez konstruktív javaslat volt alelnök úrtól, hogy keressünk egy ilyen 

időpontot. Legalább azt megoldottuk, hogy ha és amennyiben mégis lesz, és ráadásul alelnök 
úr levette rólunk azt a terhet, hogy akkor az itt nem lévő, de nyilvánvalóan az időponttal 
egyetértő képviselőtársai is a kormánypárti frakcióból megfelelőnek fogják tartani ezt az 
időpontot. 

Köszönöm szépen. Ha tudom, megoldom, ha pedig nem, akkor alelnök úr vezeti, de 
határozatképes lesz a bizottság, amennyiben erre egyáltalán sor kerül. Köszönöm szépen. 
Végeztünk az ülés hivatalos részével. Mindenkinek jó pihenést kívánok! 
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(Az ülés végének időpontja: 12 óra 58 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


