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Napirendi javaslat  
 
1. Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7770. szám) (Dr. Kocsis Máté, Németh 
Szilárd István és Dr. Tóth József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános 
vita) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik) 
Mile Lajos (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott  

 Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP) 
Móring József Attila (KDNP) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  

 
 

  
 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 17 perc.)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm mai vendégeinket, pontosabban a Belügyminisztérium képviselőit. A 
helyettesítések rendjét ismertetem pillanatokon belül. 

A mai egyetlen napirendünk az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység 
irányításával kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat, dr. Kocsis Máté önálló 
indítványa.  

Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat Németh Szilárd képviselő úr helyettesíti, Meggyes 
Tamást Gulyás Gergely képviselő úr és Lezsák Sándort pedig Tóth József képviselő úr 
helyettesíti, én pedig Harangozó Tamást helyettesítem. A bizottság határozatképes.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele a mai napirenddel kapcsolatosan. (Nincs 
jelentkező.) Akkor szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) Egyhangú volt, 11 igennel.  

Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7770. szám) (Dr. Kocsis Máté, 
Németh Szilárd István és Dr. Tóth József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

Előterjesztő úr, képviselőtársam, öné a szó. 

Dr. Kocsis Máté előterjesztése 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A törvényjavaslat öt törvényt módosít, ezeknek a jelentős része inkább jogharmonizációs célú. 
Az alapjavaslat, tekintettel arra, hogy az IH irányításához a kormány valamennyi tagjának az 
együttműködése szükséges, mint ahogy azt az indoklásban is láthatják, lehetővé teszi, hogy az 
Információs Hivatalt a miniszterelnök útján is lehessen irányítani. Ennek a részletszabályait a 
javaslatban megtalálják.  

Én azt kérem önöktől, hogy támogassák a benyújtott javaslatot, hogyha egyetértenek 
vele. Valamennyi törvény, amely módosításra kerül, erre való tekintettel került bele a 
javaslatba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelettel kérdezem a kormány álláspontját. 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca az előterjesztést 
támogatja azzal, hogy néhány pontosító javaslatunk lesz, amelyet majd az előterjesztővel 
kívánunk egyeztetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebből az következik, hogy holnap is kell majd ezzel 

foglalkoznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek javaslata, észrevétele, kérdése. 
Parancsoljon, Mile képviselő úr! 

Észrevételek, kérdések 

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 
Vendégeink! Többfajta kifogásom és megjegyzésem is van az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Kicsit, ha visszatekintünk a múltra, akkor volt már egy ilyen kalandos romantikus jelenete az 
Információs Hivatal sorsának, jelesül, amikor meghallgattuk az Információs Hivatal 
képviseletében az államtitkár urat, és akkor azt hallgattuk meg, hogy milyen szervesen és 
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hatékonyan illeszkedett be a Külügyminisztérium szervezetébe az Információs Hivatal és 
mennyire felhőtlen és nagyszerű az együttműködés. 

A későbbiek folyamán is ezt megerősítő információkat hallottunk, majd az akkori 
meghallgatás után vetődött fel, hogy mégis csak megváltozna a struktúrán belül a helye az 
Információs Hivatalnak, de ez akkor még csak egy ilyen kósza hírnek bizonyult.  

Valamint ezek után a nemzetbiztonsági törvény készítésével, pillanatnyi állapotával 
kapcsolatban többféle kérdés is megfogalmazódott itt a bizottságban is. Volt olyan 
információm, hogy akár még ezen ülésszak alatt is tárgyalni fogjuk a nemzetbiztonsági 
törvényt, de természetesen ugye ez a fajta átalakítás annak szerves részét kell hogy képezze. 
Majd a legutolsó és mindeddig érvényben lévő tájékoztatás szerint, ugye ha a 
nemzetbiztonsági törvény tárgyalására majd csak az őszi ülésszakban kerül sor. Ez a kis 
visszatekintés csupán arra volt jó, hogy itt a szolgálatok átalakításával, szervezetbe 
illesztésével kapcsolatban alapvető problémák vannak. Itt van most előttünk egy képviselői 
előterjesztés, önálló indítvány egy ilyen súlyú kérdésben, mint ahogy az előterjesztő képviselő 
úr is jelezte, ez több, egészen pontosan öt jogszabályt is érint, és olyan fajsúlyos dologról van 
szó, aminek az előkészítése ilyen szempontból teljesen hiányos. 

Sokszor elmondtuk már a kifogásainkat az ilyen természetű indítványokkal 
kapcsolatban, hogy ez a fajta egyéni indítvány sok mindent fel tud gyorsítani, viszont alapvető 
normákat is sérthet. Megítélésem szerint egy ilyen súlyú indítványnak akár a szakmai 
előkészítése, akár a bizottságban történő megvitatása sokkal alaposabb és sokkal 
figyelmesebb szervezést kívánt volna meg. Jelen pillanatban én ma kaptam az értesítést arról, 
hogy negyed kettőkor össze fogunk ülni, és erről fogunk diskurálni, ez alapvetően - ezt is 
elmondtuk már, de el kell ismételni - a parlament működésének a légiesítését jelenti, és most 
nagyon kerestem azt a szinonimát, ami a lehető legfinomabban írja le a helyzetet. Ilyen 
hozzáállással és eljárásrenddel nem lehet komoly ügyekről beszélni, márpedig azt gondolom, 
hogy ez a fajta átszervezés mindenképpen igényelne ennél egy sokkal alaposabb megvitatást. 
Lehet hivatkozni arra, hogy a költségvetés tárgyalása felgyorsítja a folyamatokat, én jeleztem 
is, hogy ezt a költségvetést egy kicsit koraszülöttnek érzem ebben a mostani állapotában, és 
ebben az iramban, ami történik. Tartalmi indoklás itt olyan szempontból nem szerepel, hogy 
mi is a lényegi oka annak, hogy az Információs Hivatal végül is a miniszterelnök úr irányítása 
alá kerülhet, mert itt egy megengedő szerkezet van ebben a szövegben, tehát pontosan az 
irányítási modellről nincsen információnk, csak egy megengedő szerkezet szerepel a 
szövegben. A 4. § nem tartalmaz például az államtitkárral kapcsolatos kitételt, azt majd az 
indoklásban hivatkozza az anyag, vagy kiemeli, hangsúlyozza. Lehetett már hallani 
mindenféle legendákat, elképzeléseket, spekulációkat, hogy végül is az Információs Hivatal 
hová kerül, de megfelelő helyről – értsd kormányzati szinten – nem kaptunk és most sincs 
előttünk olyan tájékoztatás, olyan indoklás, amely megfelelő szakmai érvekkel indokolná, 
hogy mi az oka ennek az átszervezésnek, mert nyilván valamilyen megfontolásnak állnia kell 
mögötte, hogy ezt ilyen rajtaütésszerűen próbáljuk tárgyalni.  

Kérnék szépen erről tájékoztatást, de nem lesz meglepetés, amit mondok. Sem az 
előterjesztésnek az eljárásrendje, a módszertana, ahogyan elénk került, sem pedig a tartalma 
nem teszi indokolttá, hogy ezt a Lehet Más a Politika támogatni tudná, sőt kimondottan 
normasértőnek érzem magát az előterjesztést is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb képviselői hozzászólás? Parancsoljon, Mirkóczki 

képviselő úr!  
 
MIRKÓCZI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Mile képviselőtársam nagyjából 

összefoglalta a mi aggályunkat is. Tehát túl azon, hogy én szeretek minden bizottsági ülés 
napirendjére a lehető legalaposabban felkészülni, de az, hogy ma ebéd közben kapok egy 
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SMS-t, hogy rendkívüli ülés következik, és egy ilyen súlyú kérdés bejön, hát valamennyire 
sikerült átfutni, de valljuk be őszintén, ez elég kevés ahhoz, hogy érdemben vitatkozzunk róla. 
Arról meg nem is beszélve, hogy akkor majd elvileg, ahogy már el is hangzott, ősszel lesz egy 
új nemzetbiztonsági törvény, és hát ezeket a kérdéseket, ilyen súlyú kérdéseket és ilyen 
mélységben és lényegi módosításokat érintő kérdéseket sokkal alaposabb és akkor kellene 
áttárgyalni, és úgy döntést hozni, és most nem az ellenzéki vagy az állandó opponensi 
magatartás miatt utasítom el ezt az egészet, hanem egész egyszerűen azért, mert így 
képtelenség felkészülni, képtelenség érdemben döntést hozni. Nyilván a kormánypárti 
képviselőknek abból a szempontból előnyük van, hogy ők esetleg korábban tudhattak róla 
vagy tanulmányozhatták, amennyiben volt rá igényük. Én ezzel így, ebben a formában nem 
tudok mit kezdeni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile képviselő úr és Mirkóczki képviselő úr több olyan 

jogos kritikát felvetett, amelyet nem ismételek meg. Azt azért hozzáteszem, legkevésbé 
tisztem megvédeni ezt az eljárási rendet, mert én is azt gondolom, hogy nem volt elegáns 
mód, de azért azt lehetett tudni, hogy ez készül. Az az elmúlt hetekben nyílt titok volt, hogy 
keresik a megoldását annak, hogy az Információs Hivatal átkerüljön valamilyen formában – 
udvariasan fogalmazva – államtitkár úrhoz de facto. Azt azért üdvözlöm, hogy felismerte a 
kormányzat, hogy az Információs Hivatal nincs jó helyen a Külügyminisztériumnál. Ebben 
egyébként valóban helyes döntés volt, a magam részéről – itt egy személyes véleményt 
mondok – az általános vélemény, hogy az MSZP-frakció nem támogatja a kollektív felelősség 
alá kerülését, hiszen a miniszterelnök felügyelete azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kormány 
felügyelete tovább lesz ruházva államtitkári szintre, tehát ez összességében nem szerencsés. 
Az helyes, hogy nem a Külügyminisztériumnál marad, mert valóban idegenül hatott a 
Külügyminisztériumnál. Itt azért, ha nem lett volna ez a nagy sietség, érdemes lett volna arról 
beszélni, hogy akár önálló minisztériumként a titkosszolgálatok felügyeleténél vagy a 
Belügyminisztériumnál is már jobb helyen lett volna, mint gyakorlatilag a kormány alá 
rendelni. A kormány alá rendelés azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy testület lesz a felelős érte. 
Értem, hogy delegálva lesznek feladatok államtitkári szintről, de azért ez valamennyire egy 
olyan működési modell, ahol el tud kenődni a felelősség, ezért nem szerencsés tartalmi 
értelemben, még akkor is, hogyha az helyes felismerés, hogy nem a Külügyminisztériumnál 
van.  

Az meg már csak egy kis színes, hogy nem olyan sok évvel ezelőtt hallottuk ennek az 
indokolását, hogy mennyire jó helyen lesz a Külügyminisztériumnál, aztán a következő évben 
a beszámoló kapcsán jó helyen van, ezért én is azt gondolom, hogy a sietség nem helyes. 
Azonban, ha már ez a törvénygyár újra elindult, azt azért helyesnek tartom, hogy 
megtárgyaljuk. Nyilván időkeret itt nincsen, de én azt gondolom, hogy a döntés megszületett, 
amit nyilván az MSZP-frakció ilyen formában nem fog támogatni. 

Mile képviselő úr, parancsoljon!  
 
MILE LAJOS (LMP): Csupán még egyetlen megjegyzés, ha már az államtitkár úr is 

szóba került több alkalommal. Múlt hét csütörtökön, 21-én jelent meg a közlönyben az a 
törvény, amely az államtitkárok jogállásáról és a kormány szerkezetéről rendelkezik. Akkor 
jelent meg ez a jogszabály. Ehhez képest nem telt el egy hét sem, és íme itt egy javaslat, ami 
erőteljesen érinti ezt a két jogszabályt is, ha úgy tetszik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kocsis képviselő úr mint előterjesztő, végső 

összefoglalásként. 
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DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Megpróbálom rövidre fogni, de 
érdemben válaszolni az elhangzottakra.  

Valóban úgy van, hogy az Információs Hivatal több minisztériumot illetően nyújt 
háttértámogatást, és ez a miniszterelnökségen jobban átlátható, jobban szervezhető. Azt is 
jelenti egyébként ez a módosítás, hogy nő az Információs Hivatal szerepe, amelyet egyébként 
e bizottságként szerintem csak üdvözölhetünk.  

A Mile képviselő úr által elmondottakra annyit hadd reagáljak, hogy az 
együttműködés a Külügyminisztériummal ezután is felhőtlen kell, hogy legyen. Tekintettel 
arra, hogy – ahogy ön is mondta - eshetőlegesen fogalmaz a törvény. A nemzetbiztonsági 
törvénnyel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, mert nem tárgya ennek a javaslatnak. Azt 
még szeretném hangsúlyozni, hogy lehet, hogy az eljárás túl gyors, de semmiképpen nem 
normasértő, tehát azon vitatkozhatunk, hogy ez mennyire elegáns vagy nem elegáns.  

Az elnök úrral egyetértek, hogy azért ez ebben a bizottságban már korábban is téma 
volt, és a kormányszerkezeti átalakításnak egy meghatározó pontját képezte.  

Szeretném egy picit pontosítani képviselő urat annyiban, hogy a 4. § tartalmazza 
egyébként az államtitkárra vonatkozó részt, a (3) bekezdésben nevesíti, hogy a 
miniszterelnökség a szervezeti és működési szabályzatban a miniszterelnökséget vezető 
államtitkárra ruházhatja még csak nem is a teljes irányítást, hanem az irányítással összefüggő 
egyes hatásköröket. Ezt majd a szervezeti, működési szabályzat megállapítja. Most csak az 
általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ennek lesz általános és részletes vitája, 
ahol még kérném, hogy fejtsék ki az álláspontjukat, és kérem, hogy támogassák az általános 
vitára való alkalmasságot a mai ülésünkön. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem nagyon 
fogjuk tudni egymást meggyőzni. Szavazás következik. Kérdezem, hogy az általános vitára 
való alkalmasságát a törvényjavaslatnak ki támogatja a helyettesítésekre is figyelemmel. 
(Szavazás.) 8 igen, 4 nem. A bizottság támogatta a törvényjavaslatot általános vitára. 
Következik a többségi és kisebbségi véleménye előadójának a meghatározása. A többségi 
véleményt magam részéről nem képviselném, alelnök urat javasolnám, amennyiben ezt 
vállalja. (Dr. Gulyás Gergely: Bejelentjük.) Tehát ez későbbet jelent. Viszont kérem 
tisztelettel, hogy azt a lehetőséget, különösen, mivel 8:4 volt a szavazás aránya, hogy 
kisebbségi előadót állíthasson a bizottság. Erre Mile képviselő urat javasolnám, hogyha ez 
elfogadható. (Nincs ellenvetés.) Akkor köszönöm, lett egy kisebbségi előadó és egy későbbi 
jelentéssel élő többségi előadó. Köszönöm szépen a mai munkát, holnap 14 órakor 
találkozunk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 34 perc) 

 

Dr. Molnár Zsolt  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


