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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 43 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megkezdenénk a mai munkát. Köszöntöm tisztelettel mai vendégeinket.  

Elsőként a helyettesítési rendet ismertetném: Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat 
Kocsis polgármester úr helyettesíti, Németh Szilárd képviselő urat Lezsák alelnök úr és 
Móring József képviselő urat Tóth József képviselő úr helyettesíti, Meggyes Tamást pedig 
Gulyás alelnök úr, így a bizottság határozatképes. Jobbikos helyettesítés?  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nincs rá lehetőség, már nyolcan 

vagyunk. 
 
ELNÖK: Megtudtuk azt, hogy a jobbikos képviselőtársamat nem helyettesíti 

egyetlenegy kormánypárti képviselő sem, ezért ebből kifolyólag képviselet nélkül marad. A 
bizottság határozatképes. 

A kiküldött írásbeli meghívóhoz képest nem változott a javaslat: elsőként a 2013. évi 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat módosítóiról szavazunk, amelyek a bizottság 
feladatkörébe tartoznak, majd a nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott közbeszerzési 
mentesítésről, aztán a külügyminiszter úr meghallgatása következik, és végül, de nem utolsó 
sorban kihelyezett ülés az Alkotmányvédelmi Hivatalban.  

Kérdezem, hogy van-e más javaslat. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérném 
tisztelettel, hogy a helyettesítésekre figyelemmel szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú volt a szavazás, nem tartózkodott, nem 
szavazott senki a napirend ellen, van napirendünk. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7655. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Máris kezdjük a költségvetéssel. Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat jelen lévő képviselőit.  

Összességében 28 módosító érinti a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörét, ezekről a 
módosítókról összefüggéseiben fogunk szavazni, már akik. Bejelenteném, hogy a Magyar 
Szocialista Párt képviselői a szavazásban nem vesznek részt - csak a jegyzőkönyv kedvéért, 
illetve a határozatképesség figyelembevételéért.  

Elsőként a 188. számú javaslat Németh Zsolt képviselő úr javaslata. Említettem, hogy 
összefüggéseiben szavazunk. Kérdezném a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a 
javaslatot. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, akik részt 

vesznek a szavazásban, hogy támogatják-e. (Szavazás.) Ilyet egyet látok. Kérdezem, hogy ki 
nem támogatta. (Szavazás.) 8 nem. 8 nem szavazattal és 1 igen szavazattal nem támogatta a 
bizottság, egyharmadot nem kapott a javaslat. 

A 191. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottság részéről. 
(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Tehát 1 igen szavazattal és 8 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 192. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki támogatja. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 193. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottságból. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 194. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Kérdezem, 

hogy ki nem támogatja. (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 195. pont Magyar Zoltán javaslata. Az előterjesztő támogatja? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 196. pont Szávay István képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 

támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 197. pont Magyar Zoltán javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 198. pont Magyar Zoltán javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 199. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 200. pont Szávay István és Farkas Gergely képviselő urak javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 201. pont Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Az előterjesztő 

támogatja? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 202. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 203. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 204. pont dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők javaslata. Az előterjesztő 

támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 205. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 206. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 207. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy képviselő. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 208. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 209. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 210. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 211. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy az előterjesztő 

támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 212. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 213. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 214. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 215. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 216. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az előterjesztő? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
És végül az utolsó, a 217. pont dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Az 

előterjesztő támogatja-e? 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 8 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. 
Összefüggéseiben valamennyi módosítóról szavaztunk, egyik sem kapott sem 

bizottsági támogatást, sem egyharmados támogatást.  
Köszönöm szépen a megjelent vendégeknek a jelenlétet. További jó munkát kívánok! 

Az 1. napirendet lezártuk. (A napirendhez megjelent meghívottak elhagyják az üléstermet.) 

A nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/93/2012.) 

Következik a 2. napirend, a nemzeti fejlesztési miniszter által benyújtott közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés. A Magyar Posta Zrt. részéről, valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket.  

Egy ötéves tervezett szerződés becsült értéke 1,2 milliárd forint. Tisztelettel 
kérdezném azt, hogy ez bruttó vagy nettó, mert én nem látom rajta. Tetszik nekem segíteni? 

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

Akkor én válaszolnék. A közbeszerzés becsült értéke mindig nettóban számítandó. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az önök részéről ez biztosan így van, mások részéről - 

tessék elhinni nekünk - volt ez másképpen is itt. (Derültség.) 
Szavazhatunk róla, az is egy megoldás. Tehát nettó 1,2 milliárd forint értékig kérik a 

felmentést, az előterjesztés tartalmazza a formai kritériumokat. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalójuk. 

 
DR. GALICZ JÓZSEF (Magyar Posta Zrt.): A Posta részéről nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok a képviselőtársaimtól. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a Magyar Posta Zrt., illetve a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium közbeszerzés alóli mentesítését nettó 1,2 milliárd forint értékben. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez 11 igen szavazattal egyhangú. 
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Köszönöm szépen, megadtuk a mentesítést. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy 
évente van egy beszámolási kötelezettség a felhasznált javakról. További jó munkát kívánok 
mindenkinek! (A napirendhez meghívottak elhagyják az üléstermet.) A 2. napirendet is 
lezártuk, így utolértük a kormánypárti képviselők késését, és visszaállt a rend. 

Figyelemmel arra, hogy a miniszter úr még nincs jelen - a helyettesítések rendjében 
változás következett be, mert Németh polgármester úr megérkezett -, amíg megérkezik, addig 
technikai jellegű szünetet tartunk. (Rövid szünet. - Gulyás Gergely kimegy az ülésteremből.) 

Szeretném addig elmondani, hogy július 10-én, tehát jövő hét kedden van az utolsó 
bizottsági ülés, ami a költségvetés végszavazásával kapcsolatos módosító javaslatokat érinti. 
Csak a tervezhetőség kedvéért: tehát a jövő héten 13 órától, ugyanebben az időpontban. 
Sajnos az alelnök úr nincs bent, de figyelemmel arra, hogy közbeszerzési mentesítésekre is 
lehetőség még jövő hét kedden lesz, utána egy darabig nem, ezért ha valakinek van olyan 
tudomása a kormányzat részéről, hogy közbeszerzési mentesítés készül, akkor az erre az 
időpontra legyen figyelemmel, mert utána ilyen nem lesz szeptemberig. (Mirkóczki Ádám 
megérkezik az ülésre.) 

 (Szünet: 12.58 - 13.05)  

Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása  

ELNÖK: Folytatjuk a munkát. Köszöntöm a miniszter urat, az államtitkár urat, az 
Információs Hivatal főigazgatóját és munkatársaikat. Mai 3. napirendi pontunk a 
külügyminiszter úr meghallgatása.  

Jelezném tisztelettel, hogy a tervezett napirendünk szerint körülbelül 14 órától az 
Alkotmányvédelmi Hivatalban folytatjuk. Természetesen, amennyiben az élet ezt átírja, akkor 
átírja, de jelezném, hogy ez a tervezett időrendünk, hogy két órától az Alkotmányvédelmi 
Hivatalban folytatjuk kihelyezett formában a mai ülést. 

Megkaptuk az írásbeli háttéranyagot. Miniszter úr, parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Martonyi János beszámolója  

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
lehetőséget, és köszönöm a megértést is a tekintetben, hogy a legutóbbi időpontban sajnos 
nem tudtam rendelkezésre állni egy váratlan külföldi kötelezettségem miatt, de azt hiszem, 
hogy most egy jó alkalom ez a mai ülés arra, hogy egyrészt valóban eleget tegyünk a törvényi 
kötelezettségnek mi a magunk részéről is, másrészt pedig tekintettel arra, hogy időközben 
döntés született a szerkezeti átalakításról, egy kicsit visszatekintsünk a két év egészére, mert 
hiszen akkor lezárul egy korszak az Információs Hivatal történetében, és bizonyos 
szempontból a Külügyminisztérium is egy új helyzetbe kerül. 

Valószínűleg az még korai, hogy összességében értékeljük ezt a szervezeti megoldást, 
ítéletet mondjunk erről bármilyen értelemben véve is, mi mindenesetre úgy érezzük, a 
Külügyminisztérium vezetése, hogy ez a bizonyos úgymond brit megoldás jól működött. 
Tehát a mi tapasztalataink azt támasztják alá, hogy jóllehet itt nagyon sokféle megoldás 
képzelhető el és működik Európában és Európán kívül, ez a megoldás, hogy az Információs 
Hivatal, tehát a polgári hírszerzés a Külügyminisztérium vagy pontosabban inkább a 
külügyminiszter irányítása alatt működik, ez alapjában véve kedvező tapasztalatokkal járt.  

Nagyon lényeges ismét azt aláhúzni, amit én, azt hiszem, egy évvel ezelőtt is 
mondtam, hogy a törvény értelmében a Hivatal a tevékenységét önállóan végzi. Tehát a 
miniszternek a beavatkozási köre eleve korlátozott, és nagyon lényeges az, hogy különös 
tekintettel a tevékenység érzékenységére, az Információs Hivatal szigorúan és kizárólag a 
jogszabályok keretei között, szakmai alapon végezze a tevékenységét. Én azt hiszem, hogy ez 
az a szempont többek között, amelynek az Információs Hivatal teljes mértékben eleget tett. És 
valóban azt is állíthatom nyugodtan, hogy a Külügyminisztérium és az irányítást ellátó 
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miniszter soha nem lépte túl a törvényi kereteket, és az Információs Hivatal tevékenységének 
önállóságát teljes mértékben tiszteletben tartotta. Ezt én nagyon fontosnak tartom. 

Azt is elmondtuk már korábban is, hogy a konkrét irányítási tevékenységet én 
ráruháztam a politikai államtitkárra, Németh Zsoltra, és azokat a jogköröket gyakoroltam, 
amelyeket a törvény kifejezetten akként nevesít, hogy ezt kizárólag a miniszter láthatja el. 
(Móring József Attila megérkezik az ülésre.)  

Ami magát a tevékenységet illeti, mi úgy látjuk, hogy az Információs Hivatal magas 
színvonalú munkát végzett, és teljesítette egyrészt a törvényben meghatározott feladatait, 
másrészt pedig kielégítette azokat a követelményeket, elvárásokat, amelyeket vele szemben a 
kormányzati munka egésze támasztott.  

Az elmúlt két év egyébként nem volt könnyű, semmilyen szempontból sem, ezt jól 
tudjuk. Volt egy európai uniós elnökségünk, egy arra történő felkészülési folyamat, majd az 
abból fakadó feladatok ellátása. Ez egy fokozott információigénnyel járt, én azt hiszem, hogy 
ezt a fokozott igényt az Információs Hivatal kielégítette. Nagyon sok minden váratlan és 
kevésbé váratlan esemény történt a nemzetközi életben, a világban, elegendő itt az arab 
tavaszra hivatkozni, és jelenleg is nagyon fontos események folynak. Tehát ez megint csak 
egy megnövekedett információigényt jelentett. Úgy hiszem és úgy látjuk, hogy ezeknek a 
többletfeladatoknak vagy kihívásoknak az Információs Hivatal eleget tett. 

Jó együttműködést alakított ki a Hivatal a szövetséges államok hasonló 
intézményeivel. Ez egyébként a sikeres működésnek egyik nagyon fontos feltétele, a mai 
globális rendszerben és a rendkívüli információigényre tekintettel az ilyen típusú 
együttműködések nélkülözhetetlenek. 

Az önállóságról már szóltam, azt hiszem, ezt mi végig tiszteletben tartottuk, de arról 
mégiscsak szólni kell, hogy hogyan alakult a Külügyminisztériumnak és az Információs 
Hivatalnak a konkrét együttműködése. 

Itt látni kell azt - és annak idején a szerkezeti döntés melletti legfontosabb szempont az 
volt -, hogy tekintettel arra, hogy itt alapvetően külső információk szerzéséről van szó, 
ezeknek az információknak az első számú fogyasztója vagy megrendelője a külpolitika, tehát 
a Külügyminisztérium. Tehát nem mindegy az, hogy ezeket az információkat a 
Külügyminisztérium hogyan fogadja be, milyen sebességgel tudja feldolgozni, elemezni. Azt 
hiszem, hogy ilyen szempontból volt szerencsés többek között ez a szervezeti megoldás, mert 
fel lehetett gyorsítani ezeket a folyamatokat, az elemzések is felgyorsultak, tehát azt kell hogy 
mondjam, mint fogyasztó, mint megrendelő mi élveztük ennek a rendszernek az előnyeit.  

Ez egyáltalában nem jelenti azt, hogy ezek az előnyök egy következő szerkezeti vagy 
szervezeti formában nem őrizhetők meg, sőt véleményem szerint most ebben a helyzetben az 
egyik legfontosabb feladat az, hogy ha egyébként kikerül az Információs Hivatal a 
Külügyminisztérium irányítása alól, a külügyminiszter irányítása alól, akkor is meg kell őrizni 
azokat a mechanizmusokat, azokat a módszereket, amelyek eddig az elmúlt két év alatt 
biztosították, hogy az információk befogadása, felhasználása, feldolgozása, elemzése a lehető 
legkoncentráltabban és a leggyorsabban valósuljon meg. 

A Külügyminisztérium egyébként nemcsak fogyasztója és megrendelője az 
Információs Hivatal munkájának, hanem a Külügyminisztérium természetesen maga is 
folyamatosan beszerez információkat a külvilágból. Ugye - mint ezt mindig elmondjuk - az 
alapvető különbség a felhasznált eszközökben van, ugyanakkor nagyon lényeges az, hogy a 
két információs csatorna eredményeként egységes kép alakuljon ki. Ilyen értelemben véve 
még azt is lehet mondani, hogy a hagyományos diplomáciai, külpolitikai információszerzés és 
az Információs Hivatalnak a sajátos eszközökkel történő információszerzése egyfajta 
versenyviszonyban is van, tehát egyik oldalról megrendelők vagyunk, fogyasztók vagyunk, a 
másik oldalról viszont bizonyos fokig versenyzünk is.  
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És ez volt szerintem a kulcsa a dolognak, hogy tudniillik a két különböző csatornán 
beszerzett információkat mi egységes szerkezetben tudtuk feldolgozni, és ez az egyes 
információknak az ellenőrzését elősegítette. Azt nem mondom, hogy mindig minden pontos 
volt, hiszen bármilyen eszközökkel is történik az információszerzés, mindig lehetnek 
tévedések, mindig lehetnek csúszások, mindig lehetnek akár túlzások is, ez természetes dolog, 
ez a munka velejárója, de ugyanakkor a két párhuzamos csatornának az egyesítése az ilyen 
típusú tévedések lehetőségét, azt hiszem, jelentős mértékben csökkenti és csökkentette is.  

Egyébként ami a nemzetbiztonsági szervezetrendszernek az egészét illeti, azt tudjuk, 
hogy létrejött 2011 őszén egy nemzetbiztonsági munkacsoport, tehát van most már egy 
intézményes fórum arra, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek 
közötti együttműködés folyamatosan működjék. 

Ami a változást illeti, volt aki azt mondta, hogy tulajdonképpen átállunk  a brit 
modellről a német modellre; hát, végül is egyikkel sem hiszem, hogy különösebb gond lenne. 
A miniszterelnökhöz, illetőleg a Miniszterelnökséghez történő áthelyezést is természetesen 
sok minden okkal, szemponttal alá lehet támasztani. Ugye jeleztem már az előbb is, jóllehet, a 
Külügyminisztérium az egyik vagy talán a legfőbb fogyasztója az Információs Hivatal 
tevékenységének, illetőleg az Információs Hivatal tájékoztatásának, de azért nincs egyedül, 
tehát nagyon fontos fogyasztók vannak itt mások is, többek között éppen a Miniszterelnökség, 
de hát nagyon fontos fogyasztó, mondjuk, a Gazdasági Minisztérium, nagyon fontos 
fogyasztó a Belügyminisztérium és így tovább. Tehát meg lehet azt is megfelelően indokolni, 
hogy központi irányítás alá kerüljön egy ilyen fontos és ilyen érzékeny tevékenységet végző 
szervezet.  

A mi szempontunkból, tehát megint egy kicsit külügyi szempontból nézve a dolgot, az 
a lényeg, hogy az az együttműködés, amit eddig kialakítottunk, amiről az előbb beszéltem, 
továbbra is működjön. Ennek megvannak a feltételei, tehát evvel kapcsolatban semmilyen 
gond nem lesz. Az egy más kérdés, hogy a centrális működtetés adott esetben további 
előnyöket eredményezhet akár a Miniszterelnökség, akár a többi érintett fogyasztó számára; 
egyébként hozzáteszem, a fogyasztók sorában természetesen meg kell említenünk az 
Országgyűlést is. 

Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani a kétéves tevékenységről, elnök úr, 
amiről egyébként részletesen beszámol ez a szigorúan titkos anyag. Én ennek a részleteire 
nem térnék ki, már csak azért sem, mert szigorúan titkos a minősítése. Nagyon sok adat van 
benne, nagyon sok szám van benne, szerintem nagyon jó áttekintést ad magáról az egész 
tevékenységről, annak az egyes területeiről, a különböző érzékeny, fontos témákról, úgyhogy 
én ezekhez most nem fűznék semmit - ismétlem - már csak a minősített jelleg miatt sem. 

Összességében azt tudom mondani, hogy az elmúlt év tevékenységét is pozitívan 
ítéljük meg, ekként ítéljük meg az elmúlt két évet is, és én szeretném kifejezni a reményemet, 
hogy az a jó együttműködés, ami a Külügyminisztérium és az Információs Hivatal között az 
elmúlt két évben kialakult és fennállott, a jövőben is fenn fog maradni mindannyiunk 
előnyére. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Államtitkár úr vagy főigazgató úr, 

van kiegészítenivalójuk? (Jelzés nem érkezik.) Ha nincsen, akkor Harangozó képviselő úr 
következik. Parancsoljon! 

Kérdések 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 
Államtitkár Úr! Főigazgató Úr! Tisztelt Bizottság! Négy témában szeretnék kérdezni a 
miniszter úrtól és az államtitkár úrtól elsősorban.  
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Mindjárt az elején in medias res szeretném kérdezni, hogy nem tartja-e személyes 
politikai kurdarcának a miniszter úr és természetesen az államtitkár úr azt, hogy az 
Információs Hivatal a Miniszterelnökséghez kerül (Németh Szilárd István: Nem!), hiszen 
néhány perccel ezelőtt hallhattuk a miniszter úr szájából is azt, amit ebben a bizottságban az 
elmúlt két évben többször láttunk papíron is és számokkal is igazolva: rendkívüli módon meg 
voltak elégedve azzal a szerkezeti átalakítással, ami az Információs Hivatalt a 
Külügyminisztériumhoz tette. És ha ez így van, akkor nagy valószínűséggel vagy nem 
szakmai döntés született vagy esetleg az önök felé irányuló bizalomnak a megingását 
láthatjuk itt, főleg abban a tekintetben, hogy Szijjártó Péter személyében már egy rendkívül 
felkészült árnyék külügyminiszter is van a Miniszterelnökségen. Azt hiszem, külügyi 
államtitkárnak hívják Szijjártó urat már az utóbbi időben, nyilván nagyon fontos beosztásban 
van. Tehát lassan úgy tűnik, mintha a Miniszterelnökségen egy igen erős árnyék 
külügyminisztérium épülne. Szeretném kérdezni, hogy ennek van-e valami bizalmi oka a 
kormányon belül, hogy ez kezd így alakulni. 

A második. Pintér miniszter úr a hétvégén adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy 
támadó jellegű elhárítás és kémkedés alakult ki az elmúlt két évben Magyarországon. 
Igyekeznék felhívni külön a figyelmet, hogy nem mostantól, hanem már ez állítólag megvan. 
Erről hallhatnánk valamit, hogy ez mit jelent pontosan, mert szerintem pont ez a területe az 
életnek, amit nem interjúkban kellene a minisztereknek mondania, de ha már mondta, akkor 
valaki magyarázza el, hogy pontosan mit kell ezen érteni. Illetve külön érdekelne, hogy Pintér 
úr napi szinten belelátott-e az Információs Hivatal működésébe, esetleg irányításába is, hogy 
az elhárításról is tudott így nyilatkozni. 

A harmadik kérdésem. A külügy általános területét tekintve nyilván országgyűlési 
képviselőként fontosnak tartom, hogy ezt megbeszéljük, hiszen miniszter úr szakmai 
tekintélyéhez és nemzetközi elismertségéhez akár itthon, akár külföldön nem fér kétség, 
úgyhogy én nagyon örülnék neki, ha megtehetné, hogy őszintén válaszol arra miniszter úr, 
hogy az elmúlt két évben így történt-e, a személyes véleményére is kíváncsi lennék, hogy ön 
szerint szabadságharc vagy erős Európa. Ez annak a kormánynak a két jelszava, amelyiknek 
ön is tagja… (Németh Szilárd István: A Nemzetbiztonsági bizottság ülésén vagyunk, nem egy 
politikai fórumon, csak szeretném mondani!)  

 
ELNÖK: Polgármester úr, önnek ebben igaza van, csak a szó meg Harangozó 

képviselő úré. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Az egyiket az európai uniós elnökségünk alatt 

írták ki, a másikat pedig folyamatosan hangoztatják. 
Azért tartom ezt fontosnak, és nagyon megtisztelnek a bizottság fideszes tagjai is, ha 

megkérdezhetném ezt miniszter úrtól, mert határozott meggyőződésem, ha Európa nem fog 
össze, Európa nem tud túllépni ezen a vergődésen, amit csinál, akkor véglegesen le fog 
maradni abban a világversenyben, amit az Egyesült Államok, Kína, Japán és egyébként a 
feltörekvő birodalmak és országok támasztanak. És lehet ebbe itt pillanatnyi aktuálpolitikát 
belevinni, szerintem nem szabad, ugyanis, ha ez így lesz, akkor Európában mindenki - határon 
inneni magyarok és határon túli magyarok is - ennek meg fogják inni a levét, megélhetésük és 
életszínvonaluk garantáltan csökkenni fog, vagy akár nagyobb katasztrófa is kerülhet 
évtizedeken belül, éveken belül Európára. Ez a meggyőződésem, és a miniszter úr 
véleményére is kíváncsi lennék, ugyanis a kormány ebben is kettős beszédet folytat, és a 
nekünk készített háttéranyagban is benne van miniszter úr interjúja, ahol ön nyilvánosan 
pálcát tört az erős Európa mellett. De a miniszterelnök úr és a kormány több tagja ezzel 
ellentétes véleményeket mond rendszeresen, én szeretném, ha a személyes véleményét 
hallhatnám. 
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Az utolsó, a negyedik. Azt szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, mint ehhez 
kifejezetten értő embertől, hogy a Fratanoló-ügy kezelésének ön szerint mi lesz a 
következménye jogi, politikai és diplomáciai szempontból. És most nem az a kérdés, hogy 
egy párt vagy az összes párt fizeti-e ki a számlát, itt arról van szó - mindenki tudja -, hogy 
részesei vagyunk egy nemzetközi egyezménynek, aminek az a lényege, hogy a bírósági 
döntést mindenki magára nézve elfogadja. Annak veszélyébe, hogy ez egyébként mit üzen a 
magyar állampolgároknak, most nem is mennék bele, kifejezetten arra lennék kíváncsi, hogy 
milyen szankciói lehetnek annak, hogy egy állam nem hajlandó elfogadni azt a döntést, amit a 
bíróság hozott, nem hajlandó saját maga mint állam helytállni úgy egyébként, hogy a 
költségvetésben, a KIM fejezetében erre meg is van az összeg. Ennek milyen diplomáciai, 
politikai vagy akár jogi következményei lehetnek? Járhat-e ez azzal, hogy az Európa 
Tanácsból kizárnak minket? Járhat-e ez bármilyen más jogi vagy politikai szankcióval? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Abban mindig toleránsak voltunk, hogy alapvetően 

mindig tágan értelmeztük a bizottság hatáskörét ilyen szempontból. Tagadhatatlan, hogy 
elsősorban a biztonságpolitikai vonatkozásai fontosak a külügyi beszámolónak, de ezzel 
együtt azért azt gondolom, ezt alapvetően tágan kell értelmezni. 

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! Aztán Mile képviselő úr. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Nem akartam szót kérni, és önmagában még azért sem kértem volna szó, hogy 
nyilvánvalóvá váltak Harangozó képviselőtársunk Külügyi bizottsági tagságra vonatkozó 
ambíciói, viszont a Fratanoló-ügyben elhangzottak már szólásra késztetnek, mert az az 
ábrázolás nem volt pontos, ami itt elhangzott, ugyanis a kormány az ítéletet végrehajtja, tehát 
kifizeti a kártérítést. Az, hogy ezt milyen fejezet terhére teszi, magyar belügy. Tehát ez az 
Európa tanácsi egyezmény szellemével sem ellentétes, betűjével meg végképp nem ellentétes. 

És itt van még egy fontos kérdés, mert a Fratanoló-ügyben nemcsak egy egyszeri 
kártérítésről van szó, amit a kormány kifizet, hanem a tiltott önkényuralmi jelképek 
büntethetőségének az egyezménnyel való összefüggéséről is. És ennél a pontnál azért érdemes 
emlékeztetni arra Harangozó képviselőtársamat és főleg az MSZP-t, mert Harangozó 
képviselőtársam nem volt tagja az előző ciklusban a parlamentnek, de az MSZP viszont ott 
többségben volt - legalábbis a koalíciós partnerével -, hogy ennek az előzménye egy Vajnai 
nevezetű ügy volt, ahol 2008 októberében született bírósági döntés, és 2008-tól 2010 
márciusáig a Btk.-ban ez a tényállás továbbra is szerepelt. Tehát két év telt el úgy, hogy ezt az 
ellentmondást egyébként a szocialista többségű Országgyűlés sem oldotta fel. És egyáltalán 
nem igaz az, hogy az Európa Tanács gyakorlatában a tényállások módosítása feltétlenül 
következik egy döntésből, ráadásul ami nem is kategorikusan mondja ki a vörös csillag 
büntethetőségének a tilalmát, hanem azt mondja, hogy a véleménynyilvánítás szempontjából 
azt a helyzetet is vizsgálni kell, amelyben valaki az önkényuralmi jelképet viseli.  

Tehát azt gondolom, hogy semmilyen oka nincs egyetlen szocialista képviselőnek sem 
ezt a kormányon számon kérni, maga a tényállás az ő időszakukban hasonló döntés után sem 
változott. A kártérítést pedig a magyar állam kifizeti. Hogy azt milyen fejezet terhére teszi, 
annak a jelentősége semmi. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt elmegyünk abba az irányba, hogy itt több bizottság 

hatáskörét érintjük, hiszen itt az Alkotmányügyi, igazságügyi bizottsággal kapcsolatos vitát is 
le tudjuk folytatni, gyakorlatilag miniszter úrtól függetlenül. Most viszont mégis azt mondom, 
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hogy miniszter úrnak van a meghallgatása, és visszatérnénk abba a fázisba, hogy alapvetően 
ne egymással vitatkozzunk, hogy az előző parlamentben mit kellett volna mikor módosítani. 

Mile képviselő úr; aztán Mirkóczki képviselő úr. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár 

Úr! Főigazgató Úr! Köszönjük szépen az előterjesztést. Tényleg igyekszem ennek a 
bizottságnak a tárgykörénél maradni, még mielőtt az Európai ügyek bizottságára vonatkozóan 
vicces módon megvádolna az alelnök úr, mert ott már volt szerencsém meghallgatni a 
miniszter urat több alkalommal is. Tehát maradjunk ennél az átalakításnál. 

Az egész átalakítás előéletére most nem kívánok részletesen kitérni, mert ezt már 
többször megtettük, viszont azt lehet látni, hogy egy ilyen súlyú átalakításnál megítélésem 
szerint másként kellett volna eljárni, ez így nem volt helyes. Önálló képviselői indítvány - 
Kocsis képviselő úr előterjesztésében - formájában találkoztunk rajtaütésszerűen ezzel a 
javaslattal, nem is lehetett hirtelen érteni, hogy egyik pillanatról a másikra hirtelen összehívta 
az elnök úr a Nemzetbiztonsági bizottságot, hiszen akkor szembesültünk ezzel a 
törvénymódosító törvényjavaslattal. Azt gondolom, hogy egy ilyen súlyú átalakításnál, 
amelynek nagyon sok vetülete van, sokkal komolyabban kellett volna venni, és talán 
kormány-előterjesztés formájában megjeleníteni ezt a szándékot. És persze felvetődik az 
emberben az a kérdés is, hogy milyen előkészítés volt az átalakítás előtt, tehát milyen 
mélységű a különböző szolgálatokkal és a kormány belső struktúráját tekintve is mennyire 
volt előkészítve ez az átalakítás. Az, hogy mendemondákat lehetett hallani itt-ott, és a 
levegőben volt a dolog, azt nem hívják előkészítésnek, főleg nem szakmainak. Mi minden 
esetre ennek a leírt változatával akkor találkoztunk először, és még egyszer ismétlem, nem 
lehetett eldönteni, hogy diverzáns csoportok törtek be az országba vagy valami egyéb ügy 
történt, annyira hirtelen kellett a hozzáállásunkat kialakítani az átalakításhoz. (Lezsák Sándor 
távozik az ülésről.) 

Kérdéseim lennének. Az ön megítélése szerint az információáramlást mennyiben fogja 
módosítani ez az átalakítás? Hiszen ahogy ön is elmondta, ugye itt egy kétcsatornás 
rendszerről volt szó, és nyilván egyfajta egyeztetési eljárás, értékelés, információértékelés 
után alakult ki olyan kép, ami aztán mérvadó lehetett, mondjuk, a külpolitikai vezetés számára 
vagy akár a kormány egésze számára, és ennek nyilván létezett egy kidolgozott 
mechanizmusa, hogy ez hogyan történik, és aztán politikailag ez hogyan használható. Ez 
mennyiben fog módosulni? Vagy másféleképpen kérdezve, mennyiben válik hatékonyabbá az 
információk feldolgozásának rendszere, magának az információ-hozzáférésnek a módja is 
mennyiben változik? Hiszen itt akkor ilyen szempontból is komoly átalakítások szükségesek. 

Itt már a képviselőtársam említette nevesítve és kicsit élesebb felvetésben a szerkezeti 
átalakításnak egy olyan következményét is, hogy itt kialakulnak párhuzamosságok 
esetlegesen. Mennyiben látja szerencsésnek, ha ezek a párhuzamosságok valóban 
megjelennek?  

A következő kérdésem az irányítási modell, persze ezt inkább a főigazgató úrhoz 
címezném. Ugye egy ilyen természetű szolgálatnál, szervezetnél az irányítás egységessége, 
központosítottsága a hatékonyság szempontjából meghatározó. Ez az átállás mennyiben fog 
ezen módosítani? Hiszen ismervén az előterjesztést, most már ugye meg is szavaztuk, a 
miniszterelnök átruházhat az államtitkárra bizonyos feladatokat, bár nem egészen tisztázott, 
hogy melyek azok. Nem fog ez az irányításban esetleges problémákat okozni? 

Szóba került itt a nemzetközi kapcsolatrendszer, tehát a szolgálatokkal való 
együttműködés más országokban. Esetleg erről tudhatunk-e valamit, hogy ezt a fajta 
együttműködést fogja-e javítani vagy egyáltalán módosít rajta ez az áthelyezés vagy ez a 
szerkezeti váltás?  
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A legfőbb megrendelő a Külügyminisztérium, gondolom, ez a pozíció nem változik a 
későbbiekben sem. Ez az átalakítás azt a fajta fogyasztói igényt, amit a miniszter úr is 
megfogalmazott, mennyiben tudja ugyanolyan hatékonysággal ellátni? Itt persze felvetődik 
egy alapkérdés: ha továbbra is meghatározó megrendelő vagy a legnagyobb megrendelő, 
fogyasztó - mindegy, hogy hívjuk - a Külügyminisztérium, akkor mi is indokolta ezt az 
átalakítást. Tehát lehet ebből arra következtetni, hogy esetleg hangsúlyeltolódások történtek 
politikai megfontolásból, vagy valamilyen egyéb kényszerek hatására hangsúlyeltolódások 
jelentek meg az információk megszerzésének igényében vagy feldolgozásában? Mert nyilván 
valamilyen tartalmi oknak lennie kellett.  

Nagyjából ezek lettek volna a kérdéseim. Még felvetődött bennem pár dolog, de 
esetleg majd a későbbiekben. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért Mile képviselő úrnak a biztonság kedvéért annyit 

azért mondanék, hogy hirtelenjében az Országgyűlés ülésezési rendjéhez igazodva kellett ezt 
a döntést meghoznunk. (Mile Lajos: Nem szemrehányás volt!) A magam részéről nem 
támogattam - csak a biztonság kedvéért -, nem támogattam, ellene szavaztam, és ellene 
érveltem ennek az előterjesztésnek. Az egy másik kérdés, hogy nem ügyrendi módon 
kívánjuk a kormánnyal szemben ezt a csatát megnyerni, hanem abban bíztunk, hogy még sose 
késő belátni, hogy rossz ez az átszervezési javaslat. Bíztam benne, hogy Kocsis 
képviselőtársam ráébred javaslata hiányosságaira, és ezért ez bekövetkezik. 

Mirkóczki képviselő úr, parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Megjelentek! 

Tisztelt Bizottság! Két nagyon rövid kérdésem lenne, az egyik a szíriai eseményekkel 
kapcsolatos, csak nagyon röviden. Tervezik-e a damaszkuszi külképviselet megerősítését? És 
jelenleg mi is ott a helyzet pontosan, és mi várható a Külügyminisztérium és akár a 
szolgálatok részéről? Ez az egyik. 

A másik pedig az, hogy hogyan értékeli a külügyminiszter úr az elmúlt időszakban a 
szomszédos országokban azt a jelenséget - próbálok finoman fogalmazni most már az 
eredmények tudatában, azt hiszem, kijelenthető -, hogy a magyar kormány vagy kormánypárti 
politikusok aktív részvételével lezajlott egy választás Szlovákiában is, Romániában is, 
Szerbiában is, és finoman fogalmazva nem volt túl szerencsés, hogy a magyar kormány nem 
egységesen kezelte a határon túli magyar politikai erőket, hanem nyíltan pálcát tört egyes 
tömörülések mellett, és hát ennek sajnos azt lett a vége és az is hozzájárult, hogy bizony 
nagyon komoly pozíciókat veszítettek a határon túli magyar politikai erők. Erről kérdezném a 
külügyminiszter úr véleményét. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, miniszter úr! Öné a szó. 

Dr. Martonyi János válasza 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Harangozó 
képviselő úr négy kérdést tett fel. Az első az, hogy tekintem-e én, illetőleg a politikai 
államtitkár személyes politikai kurdarcnak ezt az átszervezési döntést. Egyáltalában nem 
tekintjük annak. Annak idején, két évvel ezelőtt, amikor az a döntés megszületett, abból se 
vontunk le semmiféle személyekre vonatkozó következtetést. A mi feladatunk az volt, hogy a 
kettő évvel ezelőtt kialakított struktúrát a lehető legjobban működtessük, és azt hiszem, e 
tekintetben valóban rendben voltak a dolgok. 
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Egy szervezeti megoldás eleve soha nem tekinthető egyértelműen jónak vagy 
egyértelműen rossznak. Egy régi szervezeti szociológiai alapelv az, hogy semmi sem pótolja a 
megfelelő együttműködést. Azt hiszem, a jövőben ez a szervezeti megoldás is kiválóan, jól 
fog működni, ezt egy vagy két év múlva - reményeim szerint - ez a bizottság is meg tudja 
majd állapítani. Magának a döntésnek semmiféle személyi összefüggése nincsen, ismétlem, 
ugyanúgy nincs, mint ahogy a korábbinak sem volt, és nagy hiba lenne, ha ilyen 
következtetést vonnánk le egyébként fontos és a kormány egészének a működését érintő 
döntésekből, amelyek végül is politikai döntések, és az ehhez szükséges törvénymódosítást is 
a magyar parlament megszavazta.  

Én nem mennék bele ebbe az árnyék-külügyminiszter fordulatba, túlzásnak érzem a 
dolgot, egyébként nem nagyon tudok olyan európai vagy akár nem európai országról, ahol a 
miniszterelnöknek ne lenne egy saját külpolitikai apparátusa, tanácsadója, vezető beosztású 
tisztviselője. Ilyen mindenütt van, valahol ez egy nagyon nagy apparátus, valahol ez egy 
kisebb apparátus. Erre az utóbbira szolgáltat jó példát Magyarország, ahol Szijjártó Péter 
apparátusa, ha megnézzük, akár külpolitikai, akár külgazdasági területen nem nevezhető 
túlméretezettnek, ezt azért nyugodtan mondhatjuk. Nagyok sok európai minisztériumban 
ennél sokkal nagyobb, erősebb apparátusok működnek, és ez egyáltalában nem érinti ezekben 
az országokban sem a Külügyminisztériumnak és a külügyminiszternek a személyes 
felelősségét. Tehát azt hiszem, hogy ezt a kérdést le lehet venni a napirendről.  

Egy biztos: külpolitikája - ezt is sokszor elmondtuk már - a kormánynak van, nem a 
Külügyminisztériumnak van, nem is egyik vagy másik minisztériumnak. A külpolitikának 
egységesnek kell lennie, és a kormányt pedig természetszerűleg a kormányfő vezeti, 
következésképpen azt hiszem, hogy ezt minden területen mindenkinek megfelelően 
érvényesíteni kell.  

Ha már erről beszélünk, akkor azt hozzáteszem, bár valóban nem a bizottsághoz 
tartozik a téma, de dolgozunk ezen a bizonyos külkapcsolati stratégián, amely egységbe 
ötvözné a külpolitikai stratégiát, a külgazdasági stratégiát, a kulturális diplomáciával 
kapcsolatos stratégiát, energiapolitikát, oktatáspolitikát, tehát mindezeknek a külső 
vonatkozásait, és ez lenne aztán a külkapcsolati stratégia, amelynek alapján minden egyes 
miniszter, tehát az egész kormány kifejti tevékenységét. 

Hogy mit jelent pontosan a támadó jellegű felderítés, azt én nem definiálnám, nem 
vagyok ezen a téren szakértő, meg kell mondjam. Egyébként szerintem ezt a kérdést 
legcélszerűbb a belügyminiszter úrnak feltenni. Nekem az a gyanúm, olvasóként arra 
gondoltam, hogy itt azért az elmúlt időszakban történt néhány nagyon komoly eredmény ezen 
a téren, mindenkit meglepett, azt hiszem, nem árulok el titkot, és ő szerintem elsősorban 
ezekre a kérdésekre gondolt. 

A harmadik kérdés viszont lényeges, hogy tudniillik szabadságharc vagy erős Európa, 
és itt a képviselő úr úgy látja, hogy a kormányon belül nincs teljes egység minden 
szempontból. Az utóbbi időben elég sokat foglalkoztunk ezzel - azt hiszem, a tegnapi vitában 
is felmerült a téma, talán éppen egy másik párt képviselőjének a részéről -, de azt azért 
szeretném jelezni, hogy elég sokat vitatkoztunk annak idején arról, hogy mi legyen a magyar 
uniós elnökség mottója, jelszava. Különböző, szerintem nem túl szerencsés ötletek jelentek 
meg, és meg kell mondjam őszintén, lehet hogy ezt eddig nem mondtuk, de végső soron az 
erős Európa jelszót a miniszterelnök találta ki. Nekem nem szokásom a hízelgés, egyszerűen 
arról volt szó, hogy miért nem választunk valami egyszerűbb dolgot. Mit akarunk? Erős 
Európát akarunk. Akkor legyen Erős Európa! Jó, Strong Europe. Ennyi. Tehát én itt nem látok 
különösebb gondot.  

Az, hogy egyébként az európai integráció jövőjére nézve vannak eltérő 
megközelítések a magyar politikai életben - szándékosan nem mondom az elitet -, hogy az 
értelmiség különböző képviselői is másként látják ezt a kérdést, én azt hiszem, hogy ez egy 
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természetes dolog. Én mindig azt mondom, hogy én ennek nagyon örülök. A 
miniszterelnökkel körülbelül húsz éve dolgozunk együtt az európai integrációval 
kapcsolatban, azt hiszem, '93-ban volt az első megbeszélés köztünk, aminek az volt a témája, 
hogy vajon beadjuk-e a csatlakozási kérelmet vagy ne adjuk be. Én akkor mint államtitkár 
megkerestem őt mint egy ellenzéki párt vezetőjét, hogy erről mi a véleménye. Tehát elég jól 
ismerem az ő gondolkodását. Ő is ismeri jól az én gondolkodásomat. És még azt se mondom, 
hogy mindenben száz százalékos véleményegyezés van köztünk, ez nem is volna helyes.  

Minden egyes európai országban viták, eszmecserék folynak az Európai Unió 
jövőjéről, és ez szerintem nagyon jól van így. Amit most kell tennünk, ez az igazán lényeges, 
és ez pedig az, hogy alapvetően érdekeltek vagyunk abban, hogy az eurózóna ne omoljon 
össze. Ez egy elementáris európai érdek is, egyben magyar érdek is. Ezt elmondtuk. Elmondta 
ő is a csúcson pár nappal ezelőtt, elmondta az Országgyűlésben.  

A következő kérdés az, hogyan kell megmenteni az eurózónát. Erre elképzelések 
vannak. Úgy tűnik, hogy egy lényeges előrelépést történt az elmúlt héten. Ez egy nagyon 
fontos dolog. Korai kimondani azt, hogy ez történelmi jelentőségű, de lehet hogy ezt majd 
egyszer történelmi jelentőségűnek fogják tekinteni, feltéve, hogy a következő hetek, hónapok 
és évek fejleményei ezt bebizonyítják. De ezt meglátjuk. Ez nagyon komoly és nehéz kérdés 
lesz, de mindenesetre az érdekeink és a céljaink világosak. 

A következő dolog az, ha meg van mentve az eurózóna, akkor a nem eurózóna-
tagállamokkal mi történjék. Erre egyrészt van egy válasz, amit a csatlakozási szerződéseink 
tartalmaznak, hogy tudniillik kötelezettséget vállaltunk arra, hogy csatlakozzunk az 
eurózónához, másrészt pedig lesz nyilvánvalóan egy részletes érdekelemzés, hogy tudniillik 
nekünk mi a hosszú távú érdekünk. És erre mondta azt a miniszterelnök, hogy erről vitát kell 
folytatni. Én azt hiszem, hogy erről valóban vitát kell folytatni, és soha nem rejtettem véka 
alá, és most sem rejtem véka alá, hogy nekem az az álláspontom, hogy Magyarországnak az 
az érdeke, hogyha kialakul egy többszintű Európa - szándékosan nem mondom a több 
sebességes Európát, mert nem ez a pontos kifejezés -, amit mi nem szeretnénk, de ha mégis 
kialakulna egy ilyen Európa, akkor véleményem szerint nekünk nem a szélső sávhoz, hanem a 
belső maghoz kell majd tartoznunk. Persze ehhez még nagyon sok mindent meg kell 
oldanunk, de én azt hiszem, hogy az alapvető távlati célkitűzés ez kell legyen, azzal együtt, 
hogy erről igen, egy alapos vitát kell majd folytatni az összes körülmény figyelembevételével. 
Itt vannak pénzügyi szempontok, gazdasági szempontok, politikai, intézményei, jogi 
szempontok.  

Egy dolgot hozzáteszek, amit tegnap megpróbáltam nagyon röviden elmondani az 
Országgyűlésben, és az pedig az, hogy egy oldalról a pénzügyi, költségvetési és 
gazdaságpolitikai együttműködésben előre kell lépni, nincs más megoldás, nincs visszafelé, 
nem reverzibilis, az euró mint egységes pénz nem reverzibilis, nem lehet visszacsinálni. Egy 
vagy két tagállam kiléphet belőle esetleg - persze arra sincsenek meg a mechanizmusok -, de 
egyébként az eurót meg kell tartani. Így tehát csak előre lehet menni. Majd felmerül az a 
kérdés, hogy ki, hogyan, mikor tud ehhez csatlakozni. Tehát ez a része a dolognak világos. Ha 
pedig ez így van, akkor bizonyos területeken növelni kell a demokratikus legitimációt és az 
elszámoltathatóságot. Ez az a bizonyos politikai uniónak nevezett fejezet, ami szintén nagyon 
szépen szerepel ebben a múlt héten előterjesztett dokumentumban.  

Ahhoz, ha valódi gazdasági kormányzást akarunk, akkor a gazdasági kormányzásnak, 
a gazdasági kormánynak politikai legitimitás kell, és az a mi világunkban nem lehet más, mint 
demokratikus legitimitás. Ennek az eszközeit ki kell dolgozni. De nem holnap, hanem abban a 
bizonyos tízéves időszakban, amit egyébként a csúcs is kitűzött célként.  

Ugyanakkor van egy másik vonulat, amiről kevés szó esik, hogy tudniillik egyre 
inkább felfedezik nemcsak a tagállamok, a tagállamok alkotmánybíróságai, de maga az 
Európai Bíróság is, hogy azért bizony van egy tagállami alkotmányos identitás, ami a 
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tagállamoké. Hogy pontosan mi ennek a köre, majd még arról is lehet vitatkozni, de hogy 
vannak és lesznek mindig olyan kérdések, amelyekbe nincs beleszólás uniós oldalról, ez 
vitathatatlan. És ezt mondja a német alkotmánybíróság, ezt mondja az olasz, a francia, az észt, 
a cseh, a magyar is majd egyszer talán mondja, ha elé kerül a kérdés, és ezt mondja az 
Európai Bíróság is. Úgyhogy azt hiszem, itt azt is látni kell, hogy világos elhatárolás kell, 
bizonyos dolgokban előre kell lépni, és bizonyos dolgokban pedig igenis tiszteletben kell 
tartani a nemzeti közösségek identitását, örökségét, egyáltalán mindazt a kulturális, morális 
szempontrendszert, amit ők a történelmük folyamán felhalmoztak. Ennyit erről.  

Nagyon köszönöm Gulyás Gergely alelnök úrnak, hogy pontos választ adott a 
Fratanoló-ügyre. Megmondom egész őszintén, én ennyire nem voltam képben, bár követtem a 
dolgot, de ez valóban nem tipikusan a mi hatáskörünk. Magam is emlékeztem a Vajnai-ügyre 
is. A dolog leglényege, azt hiszem, itt az, hogy Magyarország, a magyar kormány nem tagadta 
meg az ítélet végrehajtását, a költségeket kifizeti. És egyébként az ítélet vonatkozó részeit 
meg Gulyás Gergely elmondta. Tehát akkor, amikor egy ilyen döntést hozott vagy hoz 
bármikor a strasbourgi emberi jogi bíróság, akkor mindig figyelemmel lesz arra a helyzetre is, 
amelyben azt a bizonyos tiltott jelvényt használták. 

Mile Lajos képviselő úr kérdései tekintetében. Azt hiszem, maga a dolog elő volt 
készítve; lehet, hogy nem a nyilvánosság előtt, de az erre vonatkozó gondolkodás már 
megkezdődött korábban is. Az egy más dolog, hogy ezt a törvénymódosítást gyorsan kellett 
elvégezni. Önmagában véve maga a szervezeti megoldás, azt hiszem, megfelelően elő volt 
készítve.  

Na most, hogy a feldolgozás hatékonyabbá válik-e vagy sem, én erről próbáltam 
beszélni, és én azt szeretném most is mondani, hogy mindent meg fogunk tenni annak 
érdekében, hogy a feldolgozási előnyök, amelyeket felhalmoztunk és kiépítettünk az elmúlt 
időszakban, továbbra is megmaradjanak. A párhuzamosságot egy kicsit máshogy értettem, azt 
mondtam, hogy a párhuzamosság egy jó dolog. Tehát itt a párhuzamosság arra szolgál, hogy 
egyik információ ellenőrizze a másikat. Abban nem látok problémát, legyen párhuzamosság a 
jövőben is, de a kérdés az, hogy ezeket a párhuzamosságokat adott esetben hogyan lehet 
ütköztetni, feldolgozni, elemezni és egységes rendszerbe foglalni.  

Az irányítási modellről akkor szól majd a főigazgató úr egy-két szót, ő ezt jobban 
ismeri. Abban biztos vagyok, hogy a nemzetközi együttműködésre, tehát a társszolgálatokkal 
való együttműködésre ennek a szervezeti megoldásnak az égvilágon semmi hatása nincsen, 
mint ahogy a különböző szolgálatok is - mint tudjuk - a legkülönbözőbb szervezeti 
rendszerben működnek meg fognak is működni. Azt hiszem, ennek a kérdésnek egymással 
nincs összefüggése. 

Megint csak ismétlem azt, amit már elmondtam. Valóban mi vagyunk a legfontosabb, 
valószínűleg a legfontosabb megrendelők vagy fogyasztók, de nem vagyunk kizárólagosak. 
Tehát önmagában véve a centralizált megoldás, a centrális megoldás, az, hogy az Információs 
Hivatal a központba kerül, önmagában véve nem érinti azt, hogy ne tudná kiszolgálni ez a 
Hivatal a legnagyobb megrendelő vagy fogyasztó szempontjait. Ugyanúgy a jövőben is meg 
fogjuk adni - ennek megvan a maga rutinja - azokat a témákat, azokat a kérdéseket, amelyeket 
a Külügyminisztérium a saját maga tevékenysége szempontjából fontosnak tart, ezt egyébként 
megtettük korábban is, a korábbi kormányok is mindig megtették ezt, folyamatos volt a 
kapcsolat, és azt hiszem, ezt a jövőben is meg fogjuk tudni oldani. 

A következő kérdéscsoport Szíria. Hát először is: ott vagyunk, eltérően az Európai 
Unió tagállamainak most már a nagy többségétől. A legutolsó adat szerint - de nem vagyok 
benne biztos, hogy ez a legfrissebb adat - tíz ország van jelen, ma is ez a helyzet. Vannak 
persze köztes megoldások, van, ahol konzulátust működtetnek akár nem Damaszkuszban, 
hanem Aleppóban, de lényeg az, hogy nagykövetséget Damaszkuszban, a fővárosban tíz 
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ország működtet. Ezek döntően a közép-európai országok és a skandináv országok, úgymond 
az európai nagyhatalmak távoztak.  

Az is közismert, hogy mi a védőhatalom szerepét töltjük be a britek számára, az 
ausztrálok számára, a kanadaiak számára, ott egy kicsit hasonló történik - persze más 
körülmények között -, mint ami Líbiában is volt. Erősítjük az apparátust július közepén 
további egy fővel, dolgunk van, el kell látni egy sor konzuli feladatot, el kell látni szükség 
esetén humanitárius feladatokat. Rendkívüli intenzív tevékenységet folytatunk és a nagykövet 
személyesen folytat a magyar túszok kiszabadítása ügyében, háromszor járt a helyszínen, egy 
olyan helyszínen, ahol egyébként elég élénk harcok is folynak. Csak egyetlen példaként 
mondhatom, hogy a kormányzót például súlyosan megsebesítették az odavezető útja során, 
tehát nem veszélytelen a dolog.  

Ettől függetlenül továbbra is mindent megteszünk annak érdekében - a nagykövet 
személyét szeretném itt külön kiemelni -, hogy a túszok kiszabadítása megtörténjék. A túszok 
egyébként információink szerint politikától független, mondjuk így, csoportok kezében 
vannak. A dolog meglehetősen bonyolult és nehéz, de ez is egyébként amellett szól - más 
szempontok mellett -, hogy a nagykövetséget továbbra is működtessük. A nagykövet pár 
nappal ezelőtt visszament az állomáshelyére, és tovább folytatja a munkáját. 

A szomszédos országok választási eredményeivel kapcsolatban és ezen belül a magyar 
pártok eredményeivel kapcsolatban én itt most nem kívánok nyilatkozni, azt hiszem, a magyar 
álláspont teljesen egyértelmű, magam is többször kifejtettem ezt. Nekünk az az érdekünk, 
hogy minél erősebb magyar képviselet legyen valamennyi szomszédos országban, a központi 
parlamentben, helyi, regionális szinten - gondolok itt az önkormányzati szintre, de mondjuk, 
adott esetben Szerbiában a vajdasági szintre. Mint tudjuk, ott a vajdasági parlament elnöke 
Pásztor István lett, egy magyar vezető, magyar politikus.  

Önmagában véve az eredményeket sem ítélném meg egyértelműen negatívnak az 
összmagyarság szempontjából, és továbbra is követem azt, amit korábban is tetem, hogy nem 
kívánok a magyar pártok vitájában a magam részéről állást foglalni. Továbbra is az a 
véleményem, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos esetekben indokolt a verseny, más 
esetekben viszont a legfontosabb az egység és az, hogy a magyarság a lehető legerősebb és 
leghatékonyabb képviselethez jusson. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr, de előtte az államtitkár úrnak adok szót. 

Németh Zsolt hozzászólása 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Nagyon röviden, itt az utolsó 
kérdéssel kapcsolatban érzem magam talán annyiban nyilatkozatkényszerben, hogy itt a 
miniszter úr azért már röviden vázolta az álláspontot.  

Tehát a „beavatkozás” szó a határon túli magyarok viszonylatában, azt gondolom, nem 
értelmezhető, nem tekintünk úgy a határon túli magyarokra, hogy ők tőlünk valami független 
entitás lennének, ugyanakkor tiszteletben is tartjuk őket. Tehát ez nem jelenti azt hogy a 
„beavatkozás” szót alkalmatlannak tartom, és ne értékelném, ne ismerném el azt, hogy van 
nekik is önállóságuk. És ez nem diplomáciai tolvajnyelv, csak azt gondolom, hogy ezt muszáj 
tisztáznunk, hogy ők bizonyos értelemben mi vagyunk, és amikor megjelenik, mondjuk, 
Németh Szilárd úr a testvérvárosának a választási kampányidőszakában tartott eseményén 
Erdélyben, akkor azt én nem minősítem beavatkozásnak, vagy adott esetben egyéb 
rendezvényeken. Beszélhetnénk a csíksomlyói búcsúról, vagy adott esetben beszélhetnénk 
olyan, a választási kampányt is egyébként befolyásoló rendezvényekről, amelyek azt 
gondolom, hogy az összmagyar politikán belül immáron természetesnek tekintendőek. Tehát 
ez lenne az egyik megjegyzésem, amit fontosnak gondolok rögzíteni. 
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A másik pedig az, hogy a határon túli magyarok eredményeit nem lehet generálisan, 
sommásan megítélni. A délvidéki magyarok például alapvetően egységesen álltak most föl; 
örvendetes, hogy azon a területen, ahol nagyobb fokú megosztottság volt, most egységes 
fellépés volt, mégis kevesebb szavazatot kaptak, mert megindult egyfajta átszavazás a szerb 
pártok irányába, ugyanakkor viszont a magyarok több pozíciót fogtak. Nem zárult persze még 
le ez a folyamat, de több pozíciót fogtak, mint amivel idáig rendelkeztek, ha csak azt nézzük, 
hogy a belgrádi parlamentben is négy helyett öt parlamenti mandátummal fognak rendelkezni. 

Erdélyben az eredmények magyar szempontból pedig egyértelműen pozitívak: 
jelentősen megnőtt a polgármesterek számára, több magyar szavazott, több magyar tanácsos 
lett. Ebben némi erőeltolódásra persze sor került az RMDSZ javára, de adott esetben 
Székelyföldön azt a pozíciót, amit az ellenzék idáig magáénak tudott, megőrizte. Mintegy 
20 százalékát a székelyföldi szavazatoknak a két ellenzéki párt kapta meg. Lehet arra azt 
mondani, hogy ez felelőtlenség, de hogy élje meg az a szerencsétlen székely a maga 
demokráciáját, ha mi eltagadjuk tőle, hogy ő egy másik pártra szavazhasson?  

Azt gondolom, amit a miniszter úr itt elmondott, teljesen indokolt, bizonyos 
helyzetekben van a versenynek létjogosultsága, más helyzetekben nincs. Az adott közösség 
felelőssége, hogy meg tudnak-e állapodni. És itt összetett a képlet. Marosvásárhelyen az 
RMDSZ volt a felelőse annak, hogy nem jött létre a megállapodás Vass Levente mellett. Más 
helyen lehet hogy a többi párt volt a felelőse annak, hogy egy-egy pozíciót elvesztett a 
magyarság. De hangsúlyozom, hogy Erdélyben összességében a magyar pozíciók javultak az 
önkormányzati választások eredményeként. Tehát minden helyzetet, azt gondolom, önállóan 
érdemes megvizsgálni.  

A Felvidéken pedig sajnálatos módon továbbra sem tudott a Magyar Koalíció Pártja 
bejutni, és megint több mint 4 százalék hiába ment el a parlamenti választásokon. Azt 
gondolom, hogy ezt fel kell dolgozni, tehát le kell vonják a megfelelő következtetéseket. És 
ettől még a Magyar Koalíció Pártja a legtöbb önkormányzati mandátummal rendelkezik; ettől 
még nekik van két európai parlamenti képviselőjük; ettől még ők definiálják önmagukat 
magyar pártként, nem vegyes pártként, mint a Híd.  

Tehát én azt gondolom, hogy a maga helyi értékén mindenkinek megvan a magyar 
nemzetpolitikában a helye, és sose felejtsük el, hogy alapvetően a határon túli magyaroknak a 
sorsát ők saját maguk fogják eldönteni, mi segíteni tudjuk. És a magyar kormánynak pedig az 
a feladata, hogy lehetőség szerint, amikor arról van szó, hogy alapvető érdek mutatkozik az 
együttműködés irányába, akkor azt segítsük elő. A magyar kormánynak és a magyar vezető 
politikai erőknek az a dolga, hogy ne a megosztottságot, hanem az együttműködést és az 
összefogást szolgálják, dolgozzák. Mi a magunk részéről ezen vagyunk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főigazgató úr, parancsoljon! 

Pető Tibor hozzászólása 

PETŐ TIBOR főigazgató (Információs Hivatal): Köszönöm szépen. Én nagyon 
röviden, tényleg csak a hozzám intézett kérdésekre.  

Az irányítás változása hogy hat az Információs Hivatalra? Azt gondolom, hogy az 
Információs Hivatal az elmúlt huszonkét évben már elérte azt az önálló működési képességet, 
hogy nem fogja megrázni egy ilyen vezetőváltás, mint ahogy 2010-ben az sem rázta meg, 
hogy a tárca nélküli miniszter helyett a külügyminiszter irányította a kormány nevében.  

A Külügyminisztérium valóban a legfőbb fogyasztója a Hivatalnak, azért, mert évi 
1500 információt, amit mi kibocsátunk, máshol nem tudják elolvasni, feldolgozni, mert nincs 
is rá szükség. Tehát ilyen részletes, ilyen széles skálájú információra nyilván csak a 
Külügyminisztériumnak van szüksége.  
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Én azt gondolom, amikor ez a politikai döntés megszületett, hogy változik az irányítási 
struktúra, akkor mindkét fél részéről az volt az első, és nekem személy szerint is nagyon 
jólesett, hogy a mellettem ülő két politikai vezető kifejezte azt a szándékát, hogy ugyanúgy 
kívánják folytatni az együttműködést a Hivatallal, mint eddig, és a Hivatal vezetése és 
munkatársai és személy szerint én is azt gondolom, hogy a Hivatal is ugyanígy fog a 
Külügyminisztériummal együttműködni.  

Ha ennek az elmúlt két évnek volt egy nagy hozadék, az az, hogy kialakultak azok a 
normális, nyugat-európai értelemben vett csatornák, amelyekről húsz évig csak álmodoztunk, 
hogy Németországban meg Nagy-Britanniában hogy működnek együtt ugyanazzal a témával 
foglalkozó külügyes és hírszerző vezetők. Ezt ma Magyarország is tudja, és azt gondolom, 
hogy az irányítás változásával ezek a kialakult csatornák nem fognak megszűnni, biztos 
vagyok benne, hogy ez senkinek nem lehet érdeke. 

Az államtitkári jogosítványok és a miniszteri jogosítványok szétválasztása. Azt 
gondolom, hogy ez nagyon jól működött az elmúlt két évben. Valami hasonlóra számítok a 
következő időszakban is. Nyilván itt a miniszterelnök úrnak, aki belép a rendszerbe, az lesz a 
kedvező, ha minél kevesebb dologgal kell foglalkoznia, és minél több dolgot tud átadni az 
államtitkárának. Itt a normális munkamegosztásban külügyminiszter úr és államtitkár úr 
között is működött a rendszer, hogy tényleg csak az került a miniszter úr asztalára, ami 
nagyon szükséges. Itt azért zárójelben jegyzem meg, hogy azért vannak a törvények által 
olyan kötelezettségek róva a miniszterre, ami szerintem teljesen indokolatlan. Tehát az, hogy 
a C típusú kérdőíveket a miniszternek kelljen aláírni, ezt szerintem meg kellene fontolni, mert 
a Hivatal végzi el az összes szakmai munkát, akkor most a miniszter milyen alapon meg miért 
ír alá havi rendszerességgel harminc-negyven ilyen paksamétát, amit el nem tud olvasni, 
érdemben nem tud hozzászólni. Tehát szerintem ezt módosítani kellene, és csak azt kellene 
miniszteri hatáskörbe utalni, amikor valamilyen kockázati tényező felmerül, mert annak lehet 
politikai vonzata. De én nem vagyok benne biztos, hogy az első tiszti kinevezést is a 
miniszternek kell aláírni. Tehát az, hogy egy hadnagyot kinevezünk vagy nem nevezünk ki, 
én azt gondolom, hogy ezt többé-kevésbé el tudja dönteni a főigazgató, hogy féléves 
procedúra után az megfelel vagy nem felel meg a követelményeknek. Azt gondolom, hogy 
ezeket majd célszerű lenne áttekinteni. 

A miniszter úr megválaszolta a nemzetközi együttműködésre vonatkozókat. A mi 
partnereink a Hivatallal működnek együtt. Tehát nem mondom, hogy teljesen mindegy, de 
majdnem mindegy számunkra, hogy a politikai felügyeletet ki gyakorolja. A partner a Hivatal 
főigazgatója - több mint kilencven titkosszolgálati partnerünk van -, és én nem várok 
semmiféle változást ezzel kapcsolatban.  

Azt hiszem, hogy ennyi volt a hozzám intézett kérdés. 
 
ELNÖK: Még két képviselő jelezte, hogy röviden akar még kérdezni. Először 

Harangozó képviselő úr, aztán Mile Lajos. (Németh Zsolt távozik az ülésről.) 

További kérdések, válaszok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem szeretnék már 
kérdezni, csak megvártam, hogy miniszter úr is mit válaszol a kérdésemre. Biztos megéljük 
még, hogy képviselőtársam is abban a székben ül, de miniszter úrtól szerettem volna hallani a 
kérdéseimre a választ. Viszont miután miniszter úr is visszahivatkozta képviselőtársamat, aki 
egyébként saját szempontjából biztos meggyőződött arról, hogy igazat mond, én mégis nem 
tudom levegőben hagyva lógni ezt a dolgot, muszáj, hogy felolvassak a parlament honlapjáról 
néhány dolgot, hátha a miniszter urat is meg fogják ezzel találni, szerintem meg fogják. Tehát 
a tegnapi nap, miniszter úr, elfogadta a parlament azt a kormány által benyújtott határozati 
javaslatot, amit az ön kormánya adott be, amiben a következő szöveg lett elfogadva a tegnapi 
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nappal - nagyon rövid leszek… (Gulyás Gergely: Az egészet olvassa fel, legyen szíves! - 
Móring József Attila és Németh Szilárd István távozik az ülésről.) Jó. "Az Országgyűlés állást 
foglal amellett, hogy a Btk.-ról szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. §-ában foglalt tényállás, a 
demokratikus társadalom védelme, az emberi méltóság tiszteletben tartása által vezérelt elvek 
szerint, Magyarország történelmi múltjára tekintettel, alkotmányos berendezkedésének 
megfelelő módon került megalkotásra, így" - és itt jön a lényeg, miniszter úr - "az Emberi 
Jogok Európai Bírósága által" ilyen és ilyen "számon meghozott, Magyarországot 
elmarasztaló ítéletének végrehajtásával, továbbá a törvény módosításával nem ért egyet." Ezt 
fogadta el tegnap a parlament. (Gulyás Gergely: Nem, a végrehajtást kihúztuk, ítéletével nem 
ért egyet!) Képviselő úr, www.parlament.hu, irománytár, ez van fönt az Országgyűlés 
honlapján, akkor nézzék meg. Ez van fenn az Országgyűlés honlapján, tegnap 243 szavazattal 
elfogadva.  

Én csak azért mondom ezt, miniszter úr, mert szerintem ez valószínűleg nem marad itt 
a szoba falai között. Ha ez valóban így lett elfogadva, ahhoz előbb-utóbb szerintem a 
külügyminisztert is meg fogják találni európai partnerei. (Mirkóczki Ádám távozik az ülésről.) 
Ezért mertem szóvá tenni, nem azért, mert most kötekedni akarok, de ebből igenis, azt 
gondolom, hogy az országnak baja származhat. (Gulyás Gergely: Ügyrendi javaslat!)  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Először alelnök úr ügyrendi javaslata; aztán Mile képviselő úr. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez nem feltétlenül tartozik 

szigorúan a Nemzetbiztonsági bizottság és az Információs Hivatal tevékenységével 
összefüggő körbe, nem ez a szöveg, amit az Országgyűlés elfogadott. A benyújtott lehet hogy 
ez volt, több ponton módosítottuk. Az "ítéletével nem ért egyet" szerepel benne. És utána az is 
benne van, hogy a döntésnek eleget tesz; és ezt egyébként valóban a pártok költségvetési 
támogatásának a terhére kell kifizetni. Tehát ennyit azért pontosítsunk. És itt azt is figyelembe 
kell venni, hogy az ítélet nem azt mondja, hogy nem büntethető egyáltalán a vörös csillag, 
hanem azt mondja, hogy önmagában a vörös csillag viselése nem eredményezhet 
büntethetőséget, az adott helyzetben kell azt vizsgálni, hogy alkalmas-e arra, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságával való visszaélést valósítson meg. Tehát például, mondjuk, 
ha valaki Nagy Imre sírjához megy ki vörös csillagot viselve, akkor vélhetően az ilyen jellegű 
szankciót elfogadná az Emberi Jogok Európai Bírósága is. És a határozat meg egyértelmű e 
tekintetben, mert volt egy benyújtott javaslat, és ez módosult, tehát ha a Szocialista Párt azt 
mondja, hogy európai szinten szó lesz róla, akkor biztos vagyok benne, hogy ez így lesz, mert 
végső soron lehet, hogy összefüggés van e között. (Dr. Harangozó Tamás: Ők maguktól nem 
olvasnak, ugye, képviselő úr!) De akár még olvashatják is a magyar országgyűlési 
határozatokat, mindenesetre az ítéletet végrehajtjuk. (Dr. Harangozó Tamás kimegy a 
teremből.) Ha a képviselőtársam nem várja meg azt, amit ezzel kapcsolatosan el akartam 
mondani, akkor is az ítéletet végrehajtja a magyar állam, és ez éppen valószínűleg nem 
tartozik ide. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt elfogynánk, kérném tisztelettel... (Dr. Gulyás 

Gergely: Sokat nem vesztettünk!) Az alelnök úr most egy kicsit hepciásabb kedvében van. Én 
úgy érzem, hogy az alelnök úr és Harangozó képviselő úr majd folytatják ezt a gigászok 
csatáját. Nem itt most, én azt akartam mondani, hogy 2014-től - az én véleményem szerint - 
majd azért egy másik felállásban, de valamilyen formában folytatódni fog. Ennek az 
antagonisztikus ellentétnek a feloldása nem tehető most meg. (Dr. Kocsis Máté: Harangozó 
mindig ezt csinálja!) 
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Mile képviselő úr röviden akart még szólni. 
 
MILE LAJOS (LMP): Igen, nagyon röviden szerettem volna. Köszönöm szépen, és 

véletlenül se akarnám folytatni ezt az épületes diskurzust. 
Egyetlen kérdésem lesz, ami érinti a bizottságot erőteljesen. Ez pedig az, hogy mivel 

megváltozott a szerkezet, nekünk itt meg kell majd hallgatni ugye az IH felelős politikai 
vezetőjét. Kit fogunk majd meghívni? A miniszterelnök urat avagy mondjuk, Lázár 
államtitkár urat a megítélésük szerint? Kit kell? Persze ezt az elnök úrnak jobban kell tudni, 
de lehet, hogy csak segíteni akarok, hogy megítélésük szerint kit kell meghallgatnunk majd. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinevezés előtti meghallgatásra nem vonatkozik ez, 

hiszen itt nem új miniszter kinevezése történik, hanem maga a hatáskör kerül át innen oda. 
Abból persze nem az következik, hogy a jövő éves meghallgatásnál nem merül fel ez a 
kérdés, az én szerény álláspontom szerint, ami jogilag alátámasztható. Figyelemmel arra, 
hogy egyes hatáskörök ugyan átruházhatók Lázár államtitkár úrra, azonban összességében 
mégis csak a miniszterelnök úr felügyeli, az én szerény jogérzékem azt súgja, hogy ebben az 
esetben a miniszterelnök urat kellene meghallgatni. De természetesen ha a külügyminiszter úr 
ezt jobban tudja vagy a főigazgató úr, akkor parancsoljanak, önöké a szó. 

 
DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Nagy tisztelettel ennek a kérdésnek az 

eldöntését az elnök úr kezében hagynám. 
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Mélyen megtisztelő, reméljük, hogy a választók bizalmában még nagyobb 

felelősséget is ruháznak majd a magyar baloldalra, de ez is nagyon megtisztelő a miniszter 
úrtól. Mile képviselő úrnak teljesen jogos, ámde kevésbé a miniszteri meghallgatáshoz 
köthető felvetését természetesen értelmezni fogjuk, ami erre vonatkozott.  (Dr. Gulyás 
Gergely közbeszólása.) Nem pejoratívan mondom, jogos a felvetés, csak nem tartozik ide. 

Nagyon szépen köszönjük a miniszter úrnak, a főigazgató úrnak - az államtitkár úr már 
elment - meg a munkatársaknak a megjelentést. Ebben a formában a miniszter úrral várhatóan 
nem találkozunk a jövőben, persze azért sose tudni, isten útjai kifürkészhetetlenek és a 
kormányé is. Már került vissza labda innen oda, tehát láttunk már ilyet. Köszönöm szépen.  

A bizottsági ülés folytatódik, tulajdonképpen a 4. napirendnél helyszínváltozás van. 
Most átmegyünk az Alkotmányvédelmi Hivatalba, és folytatjuk az ülést. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 14 perc 

A bizottság a továbbiakban az Alkotmányvédelmi Hivatalban zárt keretek között tárgyalt, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 
 


