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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása  

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

Tisztelettel üdvözölök mindenkit, a sajtó képviselőit. Régen voltunk ebben a teremben 
ennyien. Várhatóan egy hosszú bizottsági ülés elé nézünk. 

Elsőként a bizottság határozatképességét és a helyettesítések rendjét ismertetném: 
Meggyes Tamás képviselő urat Németh Szilárd képviselő úr helyettesíti, Móring képviselő 
urat Csenger képviselő úr helyettesíti. Így a bizottság gyakorlatilag maximális létszámmal 
határozatképes. 

A napirendi javaslathoz érkezett módosítások megvitatása 

A napirenddel kapcsolatos változtatási javaslatok elsőként elnöki jogkörben, aztán 
ehhez lesznek majd módosító javaslatok. A javaslat az, hogy az 1. és a 2. napirendi pont - 
mindkettő nyilvános ülés - cseréljen helyet egymással, valamint az 5. és a 6. is legyen 
felcserélve. Ezek is nyilvános ülések. 

Más szempontból érkezett egy korábbi rendkívüli zárt ülés-összehívási kérelem 
Mirkóczki képviselő úrtól. Ezt napirend-kiegészítésként ismertetem, amely két napirendi 
pontot javasol zárt ülésen, az egyik Hajdu János dandártábornok úr meghallgatása a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Országgyűlésbe való kerülésének problémájáról, 
kezelhetőségéről, mit jelent a probléma kezelése; valamint második pontként zárt ülésen az Új 
Magyar Gárda Csókakő helységben, újoncavatással kapcsolatosan Garamvölgyi László, az 
ORFK kommunikációs igazgatójának nyilatkozatával kapcsolatos kérdések megtárgyalása. 

Van-e más napirendi javaslat? (Jelzésre:) Parancsoljon, Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Annyi, hogy ez úton jelezném, 

hogy nem ragaszkodom a külön napirendi ponthoz, hiszen van itt zárt ülésen olyan napirendi 
pont, ahol az érintetteket meg lehet kérdezni. Tehát ha ez így megfelelő, akkor ennyi lenne a 
módosítóm, hogy nem ragaszkodom két plusz napirendi ponthoz, hanem a 3. számú napirendi 
ponthoz, ha ez elfogadható, akkor… 

 
ELNÖK: Ezt én nem tudom most megmondani, hogy képviselő úr mit akar majd a 3. 

napirendi pontnál kérdezni. (Mirkóczki Ádám: Aktuális…) Az aktuális nemzetbiztonsági 
kérdéseknek van egy iránya, de természetesen önnek mint képviselőnek joga lesz kérdezni. 
Tehát ha azt gondolja, hogy zárt ülésen az érintettekhez felteszi a kérdést, úgy megfelelő… 
(Mirkóczki Ádám bólint.) Akkor visszavonja a kiegészítési indítványt. Ügyrendileg így lehet 
értelmezni. (Mirkóczki Ádám: Így van, ez volt.) Köszönöm. Akkor ez az ismertetés után vissza 
lett vonva. 

(Jelzésre:) Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen. Elnök úr, csak egy apró kérdésem lenne. Az 

utóbbi hónapok híradásainak hatására jutottam arra az elhatározásra, hogy javasoltam egy 
napirendi pontot: a nemzetbiztonsági szolgálatok és a szervezett bűnözés kapcsolatával 
összefüggő biztonságpolitikai kérdésekről. Kérdezném, hogy ez a napirendi pont akkor ma 
nem szerepel a napirenden, de várható-e, hogy a jövő héten, hogy a következő bizottsági 
ülésen napirendi pontként szerepelni fog. 

 
ELNÖK: Most elsőként a magam véleményét tudom mondani. Én javasolni fogom, 

sőt a kiküldendő meghívóban a következő bizottsági ülésre javasoljuk felvenni. Nyilván majd 
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itt a bizottságnak kell döntenie, hogy napirendre veszi-e. A magam részéről támogatom. De 
figyelemmel arra, hogy ma így is viszonylag sok napirend van, és nagyon sok fontos kérdést 
kell tárgyalni, azt gondolom, bár nagyon fontos az ön javaslata, de ez kibír még egy-két hetet.  

 
MILE LAJOS (LMP): Rendben van, köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy mondat! Nem tudom, 

mennyiben más Mile képviselőtársam indítványa, mint a 3. pont 1. alpontja, a rendőrségi 
átszervezések nemzetbiztonsági vonatkozásai, szerintem ez ugyanaz. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Ha alelnök úr elolvassa a javaslatomat (Gulyás Gergely: 

Elolvastam!), én azt gondolom, hogy sok ponton lényegileg eltér attól a fogalomkörtől, ami 
ebben a napirendi pontban megjeleníthető. Tehát én továbbra is ragaszkodnék ahhoz, hogy 
önálló napirendi pontként tárgyaljuk a következő héten. 

 
ELNÖK: Abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy ezen most túl tudunk lépni, 

hiszen ennek a bizottsági ülésnek ebben a formában ez nem napirendje.  
Akkor mennénk tovább. Kocsis képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Az eredeti 

meghívó szerinti 1., Safarov azerbajdzsáni állampolgár kiadatásával kapcsolatos napirendhez 
lenne annyi javaslatom, hogy mivel holnap a Külügyi bizottság tárgyalja, majd a hét folyamán 
még az emberi jogi bizottság is, és tekintettel arra, hogy információk szerint nincsen 
nemzetbiztonsági vonatkozása, amennyiben a Külügyi vagy az emberi jogi bizottság ülésén 
felmerül nemzetbiztonsági vonatkozás, akkor egy következő ülésünkön tűzzük napirendre, ha 
pedig a képviselőknek van most ezzel kapcsolatos kérdésük, akkor a 3., tájékoztató az aktuális 
nemzetbiztonsági kérdésekről című napirendnél ezt meg tudják vitatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Logikusnak tűnik Kocsis képviselő úr javaslata, csak azt 

az apró problémát nem tudom, hogy kezeli ez az ügyrendi javaslat, hogy a jelen lévő és az 
információt megadó személyek köre a 3. napirendi pontnál nem egyezik meg az 1.-vel. Tehát 
ebből a szempontból én problémát látok. De lehet hogy Kocsis képviselő úr többet tud arról, 
hogy kik lesznek jelen mégis, és akkor eloszlatja ezt a kételyemet.  

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Remélem, nem tudok többet az ön által vezetett 

bizottságról, mint ön.  
Azt szeretném javasolni, hogy akkor maradjunk az eredeti javaslatomnál, hogy 

amennyiben a Külügyi vagy az emberi jogi bizottságnál nemzetbiztonsági szempontból 
releváns információk kerülnek elő, akkor tárgyalja a Nemzetbiztonsági bizottság, hiszen mint 
említettem, jelen pillanatban nincs nemzetbiztonsági vonatkozása ennek az ügynek.  

 
ELNÖK: Én azt értem, hogy ügyrendileg ön azt javasolja, hogy ne megcseréljük az 1.-

t és a 2.-at, hanem az 1.-t vegyük le napirendről. Ez egy teljesen logikus javaslat. Annak a 
kijelentő módban való ismertetése, hogy nincsen nemzetbiztonsági kockázata ennek az 
ügynek, tisztelve képviselő úrnak minden információját - nyilván az lényegesen szélesebb 
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körű, mint itt sokunké -, de azt gondolom, hogy ezt még megállapítanunk nem lehet. De 
ügyrendileg rendben van.  

Parancsoljon! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Parttalan vita lenne, elnök úr. 
 
ELNÖK: Még Mile képviselő úr jelentkezett az ügyrendi kérdésekhez. 
 
MILE LAJOS (LMP): Kocsis képviselő úr ügyrendi javaslatához szólnék. Azt 

gondolom, hogy ennek a bizottságnak van annyi belátóképessége és van annyi érzéke is, hogy 
itt el tudja dönteni azt, hogy nemzetbiztonsági vonatkozásai (Gulyás Gergely: Ezért 
szavazunk!) vannak-e ennek - ezért szavazunk - a napirendi pontnak. Én eleve úgy készültem, 
erre összpontosítottam, hogy az egész dolognak a nemzetbiztonsági vonatkozásait szeretném 
exponálni és nem az emberi jogit.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért ugye ismerjük A tanú című filmből, amikor az 

ítélet a vád előtt kerül megfogalmazásra. Itt is nyilván egyes képviselőtársaim tisztában 
vannak azzal, hogy nincsen nemzetbiztonsági kockázata ennek az ügynek. Nyilván az 
ügyrendi szavazásnál, mint ahogy tudjuk, sokszor eldőlnek fontos kérdések. Ezért hogy ne 
szaporítsuk a szót, lassan elérkeztünk ahhoz a meglepő pillanathoz, hogy tudunk a napirendről 
szavazni.  

Akkor most egy pici figyelmet kérnék, mert próbálunk… (Németh Szilárd István: 
Azért az ürgebőrbe varrt jelentések…) Így van, a polgármester úrnak igaza van, nem szabad a 
békaemberekről megfeledkezni meg Bástya elvtársról sem.  

Akkor az a javaslat, hogy az 1. napirend kerüljön törlésre. Ez egy módosító javaslat, 
tehát akkor először erről szavaznánk ilyen értelemben. Aki támogatja az 1. napirend levételét 
azzal az indokolással, amivel Kocsis képviselő úr megindokolta itt, az kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Soknak tűnik. 9 igen. Ki nem támogatja ezt a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) 3 nem. 9:3 arányban ez a napirend lekerült a mai bizottsági ülésről. 

A napirend elfogadása 

Akkor most a konszenzusosnak látszó napirendet tenném fel szavazásra, ami azt 
jelenti, hogy előrecsúsznak a napirendek, mindegyik egyet, és még az eredeti 5. és 6. 
napirend, most 4. és 5., amely a Belügyminisztérium és az Alkotmánybíróság közbeszerzési 
mentesítése, helyet cserélnek. Mirkóczki képviselő úr elállt kiegészítési javaslatától, Mile 
képviselő úr tudomásul vette azt a lehetőséget, hogy akár a 3. napirendben, vagyis az új 2. 
pontban, akár a következő bizottsági ülésre javasolja ezzel kapcsolatosan a napirendet, ezt a 
magam részéről támogatom. Tehát ezt a napirendet tenném fel így szavazásra. Aki ezt 
támogatja, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) 11 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás van. 

Elérkeztünk a nulladik ponthoz. Most még azért nem következik az 1. napirend, 
ennyire nem állunk jól, mert újabb ügyrendi kérdésről kell döntenünk. Vadai Ágnes, a DK 
képviselője… (Csenger-Zalán Zsolt: Független képviselő!) Nem mondtam a 
képviselőcsoportot, azt mondtam, hogy képviselője a pártnak. Hogy most van-e 
képviselőcsoportot, ezt a vitát talán nem itt fogjuk megvitatni, bízom benne. (Dr. Kocsis Máté 
közbeszólása.) Kocsis képviselő úr, pontosan úgy, ahogy a nemzetbiztonsági vonatkozást, 
sommás ítélettel eldöntötte.  

Azt a tiszteletteljes javaslatot tenném, figyelemmel arra, hogy a zárt ülés feltételeinek 
biztosítása, valamint Vadai képviselő asszonynak a C típusú ellenőrzése megtörtént, így 
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amennyiben a bizottság szótöbbsége úgy határoz, akkor részt vehessen és hozzászólhasson a 
zárt ülésen. A magam részéről ezt támogatom.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hozzájárul-e Vadai Ágnes képviselő asszony zárt 
ülésen való részvételéhez. Aki ezt támogatja, az szavazzon! (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Most jönnek a belgák. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 
tartózkodás. Nem kapott többséget, így a zárt ülésen való részvételt nem támogatta rendkívül 
előzékeny és elegáns módon a bizottság többsége. 

Pásztor István dandártábornok, az Információs Hivatal főigazgató-jelöltjének 
kinevezés előtti meghallgatása 

És akkor az 1. napirendhez érkeztünk. Tisztelettel köszöntöm Lázár János államtitkár 
urat, valamint Pásztor István dandártábornok urat, főigazgató-jelöltet az Információs Hivatal 
részéről. (Lázár János és Pásztor István a vendégek részére fenntartott székeken foglalt 
helyet.) Kérem nagy tisztelettel, hogy amennyire lehetséges, megtisztelnének bennünket, ha 
egy sorral előrébb ülnének, hogy megkülönböztetettek legyenek a hallgatóságtól. 
(Megtörténik.) 

Kiküldésre került a szakmai önéletrajz a képviselők részére, megismerhették, valamint 
köztudomású, hogy az Információs Hivatal felügyeletében, irányításában jogszabályi, 
törvényi változás is bekövetkezett, valamint itt ebből következően láthatóan személyi változás 
is napirenden van. 

Kérdezem tisztelt államtitkár urat - ugye, megbízott az IH felügyeletével -, hogy mit 
kíván hozzátenni az írásbeli anyaghoz meg egyáltalán az ügy érdeméhez. 

Lázár János kiegészítése  

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető államtitkár: Tisztelt Képviselő Asszony! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt 
vehetünk a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén. 

Először néhány mondat erejéig arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy 
miniszterelnök úr írásban megkereste az Országgyűlés elnökét, Kövér László 
képviselőtársunkat, akit arról tájékoztatott, hogy az 1995. évi CXXV. törvény, amely a 
nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti rendjéről rendelkezik, értelmében, valamint az azt 
módosító 2012. évi XCVI. törvény értelmében megváltozott a titkosszolgálatok közül az 
Információs Hivatal felügyeletére vonatkozó kormányzati rend. Erről tanúskodik a 212/2010. 
számú kormányrendelet, amely a kormány tagjainak feladat- és hatáskörét szabályozza le. 
Ennek jegyében miniszterelnök úr arról tájékoztatta az Országgyűlést, hogy a vonatkozó és 
hivatkozott törvények értelmében az Információs Hivatal felügyeletét a miniszterelnök "a 
törvényi felhatalmazás alapján magához vonta", és ugyanezen jogszabályok alapján ezt a 
feladatot a Miniszterelnökséget vezető államtitkárra ruházta át teljes feladat- és hatáskörben, a 
törvényeknek megfelelően. 

A Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatának módosítására szükség 
volt ahhoz, hogy ezek a felügyeleti jogkörök gyakorolhatók legyenek. Ez 2012. szeptember 1-
jével meg is történt, és ahogy erről a Magyar Közlöny tanúskodik, a szervezeti és működési 
szabályzat módosításra került. 

A miniszterelnök úr a házelnöknél azt kezdeményezte - bár ez az elmúlt huszonkét 
évben nem ismert és speciális jogi helyzet, már ami a miniszterelnök helyzetét illeti e 
tekintetben és az átruházott jogkört -, és azt kéri majd a bizottságtól, hogy engem a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkári minőségemben, úgy mint az Információs Hivatalt 
felügyelő államtitkárt, hallgasson meg a bizottság, tulajdonképpen párhuzamos módon ahhoz, 
mint ahogy egyébként meg szokta hallgatni a felügyeleti jogkört ellátó kormánytagokat. Erről 
természetesen majd az Országgyűlés elnöke dönt, és reményeim szerint értesíteni fogja 
önöket. 



- 10 - 

Mindaddig, amíg ez bekövetkezik, szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a 
miniszterelnök úr javaslattal élt az Információs Hivatal egyes számú vezetőjének személyét 
illetően. Ez a miniszterelnök kizárólagos jogköre, hogy személyi javaslatot tegyen, és a 
kinevezés jogkörével éljen. Tájékoztatnia kell az Országgyűlést, és az Országgyűlés 
Nemzetbiztonsági bizottságának meg kell hallgatnia a jelöltet. 

Mint önök előtt ismeretes, Pető György, aki korábban vezette… Bocsánat, Pető Tibor, 
aki korábban vezette az Információs Hivatalt, nagyköveti megbízatást kapott - sok mindennel 
kell foglalkoznom, így aztán a nevek között áthallás van -, Magyarország prágai 
nagyköveteként fogja szolgálatát teljesíteni, és az Információs Hivatal vezetésében 
vezetőváltásra kell hogy sor kerüljön. 

Az nem titok, hogy a törvény módosításakor az indokolás kapcsán az előterjesztő több 
alkalommal is kifejtette, és a parlamentben zajló vitában is több alkalommal elmondta, hogy 
Magyarország jelenlegi nemzetgazdasági helyzete és az európai gazdasági környezet és az 
Európai Unió gazdasági helyzete miatt különösen fontos minden olyan információ, amely 
Magyarország pénzügyi-gazdasági stabilitását elősegíti, ezért az Információs Hivatal 
tekintetében újabb és újabb kihívások tornyosulnak a szolgálatban dolgozó kollégák elé, ezért 
fontos az, hogy kellő figyelem, kellő kormányzati támogatás álljon rendelkezésre a munka 
elvégzéséhez. Úgy gondolom, hogy az Információs Hivatal számára példátlan lehetőség az, 
hogy a miniszterelnök - a hivatalát vezető államtitkáron keresztül - közvetlenül felügyeli a 
munkáját. Azt gondolom, hogy a különböző titkosszolgálatok között, amelyek 
Magyarországon működnek, egy speciális helyzetet eredményez, reményeim szerint egy 
olyan helyzetet eredményez, amely hosszú évek után - és itt nem tennék különbséget 
egyetlenegy kormány között sem - új típusú feladatok ellátására és az új kihívásoknak való 
megfelelőségre is alkalmassá teszi az Információs Hivatalt. 

A kormánynak az a szándéka, hogy már a 2013. évi költségvetésben különösen 
kiemelt figyelmet fordít az Információs Hivatal reorganizációjára, újjászervezésére, 
megerősítésére, azzal együtt, hogy köztudomású tény a magyar titkosszolgálatok világában, 
hogy az Információs Hivatal személyi állománya alapvetően kiválóan felkészült, több 
diplomával rendelkező, több nyelvet beszélő kollégákból szerveződött, és egy nagy 
változáson esett át az elmúlt huszonkét esztendőben.  

Miniszterelnök úr szerette volna ennek a megerősítésnek a szimbólumává tenni azt az 
embert, akit az Információs Hivatal főigazgatói beosztására jelöl, ezért választotta Pásztor 
István dandártábornok urat erre a megbízatására, aki a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főigazgató-helyettese; hosszú, huszonkét éves katonai hírszerzői pályafutás áll mögötte, több 
külföldi missziót teljesített, amely az életrajzból kiderül, és az információk az önök 
rendelkezésére állnak teljes egészében.  

Fontos volt a kiválasztásnál és a jelölésnél, hogy a miniszterelnök úr által jelölt 
személy 1990 után kezdje meg a hírszerzői tevékenységét, illetve végezzen titkosszolgálati 
munkát, 1990 előtt érdemi ilyen típusú tevékenységet, ha más nem, már generációs alapon se 
végezzen. Tábornok úr életkora kizárja azt, hogy 1990 előtt, a rendszerváltozás előtt ezeknek 
a szervezetnek a vezetésében vagy az aktív működésében részt vegyen. 1990 után, a 
demokratikus váltás után és az első kormány idején szerezte a képzettségének döntő részét, 
akkor készült fel a különböző beosztásokra, és az elmúlt huszonkét évben teljesített több 
alkalommal is külföldi missziót és külföldi szolgálatot. 

Fontos szempont volt az is, hogy bár - és ez kérdésként merülhet fel a 
képviselőtársaim részéről - a tábornok úr nem az Információs Hivatalban teljesített 
szolgálatot, tehát nem a polgári hírszerzés állományában teljesített szolgálatot, de mégis 
hírszerző tevékenységet is folytatott, hiszen katonai vonalon dolgozott az elmúlt huszonkét 
esztendőben, többek között katonai attaséként szolgált Washingtonban két alkalommal is, 
amely a katonai attasék sorában is elég ritka, hogy egyugyanazon állomáson valaki két 
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alkalommal teljesít szolgálatot közmegelégedésre és közmegbecsülésre. Nyilvánvaló, hogy 
fontos szerepet játszott tábornok úr elismerésében és szakmai előmenetelében. Az is teljesen 
világos, hogy az elmúlt huszonkét esztendőben ebben a szervezetben, a katonai hírszerzésben 
a ranglétrát végigjárta, minden egyes alkalommal operatív, az ügyeket megoldó funkciót 
töltött be, általában második vagy harmadik vezető volt. Mint ahogy most is egyébként 
Kovács tábornok úr mellett második posztot tölt be, és főigazgató-helyettesi szolgálatot 
teljesít. 

Fontos kiválasztási szempont volt - és ezért hoztam ide a külföldi tapasztalatot és a 
"terepen" végzett munkát -, hogy a polgári hírszerzésnek olyan vezetője legyen, aki képes 
hatékonyan képviselni az ország érdekeit, és adott esetben a törvények maximális betartása 
mellett, de a feladatokat az ország érdekében elvégezni. Tehát kell hogy a hírszerzés vezetője 
komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezzen, bevetésekben vegyen részt, olyan 
információkkal és tudással rendelkezzen, amely nem elméleti, hanem teljes egészében 
gyakorlati. Ez egybeesik azzal a szándékával a kormánynak, hogy a polgári hírszerzést teljes 
egészében meg kívánja erősíteni a következő időszakban.  

Természetesen a mi meggyőződésünkben az, hogy valaki katonaként érkezik a polgári 
hírszerzés élére, az előnyt jelent, annál is inkább, mert Magyarországon a katonai hírszerzés 
és a katonai elhárítás vett részt olyan nemzetközi relevanciával bíró akciókban, ahol speciális 
képességre és tudásra volt szükség. Ahogy önök előtt pontosan ismert, az afganisztáni misszió 
vagy az azt megelőző nemzetközi missziója a magyar hadseregnek jelentős kockázattal bírtak, 
halálos áldozatokat követeltek, katonai kockázatokkal járó cselekményekben vettek részt a 
tisztjeink, itt a katonai hírszerző tevékenységnek és a katonai elhárító tevékenységnek, amit a 
honvédség és a katonák végeztek, úgy gondolom, hogy speciális szerepe és jelentősége van. 
Tehát a katonai hírszerzésről és a katonai elhárításról mondhatjuk el, hogy titkosszolgálataink 
közül harcban edzett kollégák végzik ott a tevékenységet, annak ellenére, hogy nyilvánvaló, a 
NATO-n belül és az új szövetségesi rendszeren belül, ami 1998 után kialakult 
Magyarországon, illetve Magyarországot illetően, átértékelődtek a szerepek, és más volt a 
szervezet szerepe 1993-ban. Nem véletlenül hozom ezt a számot, hiszen az életrajzban 
látható, hogy 1993-ban milyen típusú kiképzést kapott tábornok úr, és más a szervezet szerepe 
jelen pillanatban, ahol a NATO-n belüli szövetségesi együttműködésre készítik fel a 
tisztjeinket, illetve a hírszerzőinket, valamint az elhárítóinkat  

Ezeknek a szempontoknak szerettünk volna megfelelni a jelöléskor. Természetesen a 
morális, erkölcsi megfelelőség és a megkérdőjelezhetetlen katonai vagy polgári pályafutás 
szintén beletartozott ebbe az elvárásba. Úgy gondolom, hogy tábornok úr, aki egyébként 
katonacsaládból származik - édesapja katonaként teljesített szolgálatot 1990-ig -, megfelel 
ezeknek a követelményeknek. 

Ennyiben szerettem volna az előterjesztést kiegészíteni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Parancsoljon, dandártábornok úr! Mit 

kíván kiegészíteni? Öné a szó. 

Pásztor István bemutatkozása 

PÁSZTOR ISTVÁN, az Információs Hivatal főigazgató-jelöltje: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a 
bizottság meghallgat mint az Információs Hivatal főigazgató-jelöltjét. Bár Lázár államtitkár úr 
elég részletesen bemutatott, egypár szót szeretnék szólni magamról.  

1965-ben születtem, az iskoláimat különböző városokban jártam, mivel édesapám 
hivatásos katonaként szolgált. 1987-ben végeztem a Kossuth Lajos Katonai Főiskola felderítő 
szakán, ’88-89-ben alegység-parancsnoki beosztásokban voltam Szombathelyen, a felderítő 
zászlóaljnál, ’89-90-ben ENSZ-feladatot teljesítetem Irakban az irak-iráni háborút lezáró 
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tűzszünet ellenőrző csoportjában. 1990 és 1993 között végeztem a Zrínyi Miklós - akkor még 
- Katonai Akadémiát felderítő szakaszon, és ebben az időszakban kaptam a szakképzésemet. 
1993 óta teljesítek szolgálatot először a Katonai Felderítő Hivatalnál, majd a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál. A Felderítő Hivatalnál különböző szakmai - mind elemző, 
mind adatszerző - területeken dolgoztam, illetve különböző beosztásokat láttam el. Mielőtt a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese lettem, utoljára igazgatói 
beosztásban voltam a Felderítő Hivatalnál, és ez év január 1. óta vagyok a KNBSZ 
főigazgatójának hírszerzésért felelős helyettese. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Harangozó képviselő úr és Mile képviselő 
úr jelentkezett elsőként. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Először az ön elmondott soraihoz szeretnék néhány 
véleményt fűzni. Nem tudom, hogy a magyar közvéleményt és a magyar állampolgárokat 
megnyugtatja-e az, amit most itt az államtitkár úr mondott - és ez egy picit nekem is új volt -, 
hogy ma ott tartunk, hogy egy titkosszolgálati szervet és azt, hogy annak felügyelete kihez 
tartozik, egy minisztérium SZMSZ-ében szabályozzuk, szabályozzák önök; még szerencse, 
hogy nem az öltözködési szabályzatban rendezték el ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy ez 
egészen abszurd és nevetséges, amit ezzel az üggyel - egyébként a miniszterelnökhöz való 
közvetlen rendelésben és azon túl pedig egy ilyen SZMSZ-ben való szabályozásban -, ezzel a 
témakörrel csináltak. 

Szakbizottságként érdekes szintén ez az ügy, hiszen az elmúlt két évben az Orbán-
kormány volt az, amelyik az Információs Hivatalt a Külügyminisztériumhoz rendelte, és itt 
minden évben meghallgathattuk mind Martonyi úrtól, mind Németh Zsolt államtitkár úrtól, 
hogy ennyire jól még nem működött ez a szervezet, és ezt a szervezet részéről is 
meghallgathattuk, sok-sok számmal és beszámolóval igazolták azt, hogy szinte 
megtáltosodott az Információs Hivatal az elmúlt két évben, maximális szakmai 
együttműködésről hallhattunk, és arról, hogy tulajdonképpen - főleg a tevékenység jellege 
miatt, ami egyébként valóban logikusnak hangzik - a Külügyminisztériummal és a 
Külügyminisztérium külföldi misszióival való kapcsolat talán a legindokoltabb és a 
leggyümölcsözőbb az Információs Hivatal számára. Ehhez képest - ahogy megszoktuk - ilyen 
derült égből villámcsapásként ért minket a hír, hogy a miniszterelnök úr igényt tart erre a 
szervezetre. 

A kérdéseim azok lennének nagyon röviden, hogy mik azok az új típusú feladatok, 
amikről az államtitkár úr csak ilyen felvillantásként beszélt. Tehát melyek azok az új típusú 
feladatok, amelyek eddig nem voltak az Információs Hivatalban az önök kormányzása alatt az 
elmúlt két évben? 

És ha már óriási erényként emelte ki, hogy a rendszerváltás után kezdett el szolgálni - 
bár éreztem némi ambivalenciát a főigazgató-jelölt úr bemutatkozója és az államtitkár úr 
elmondása között -, ha már erre hivatkozott az államtitkár úr, szeretném kérdezni, hogy az-e 
az átszervezés célja ezek szerint, lehet-e ezt mondani vagy gondolt-e ilyenre az államtitkár úr, 
hogy akkor itt az Információs Hivatal teljes állományában ezt véghez vigyék, tehát mindenkit 
eltávolítsanak az Információs Hivatal munkatársai közül, aki esetleg 1990 előtt is már ezt a 
munkát végezte. 

A főigazgató úrnak pedig - nagyon-nagyon röviden - a munkájához jó erőt és 
egészséget kívánunk, és azt várjuk el öntől, hogy a hazáját szolgálja, kizárólag a hazáját 
szolgálja. Remélem - ha már szóba került -, büszke édesapja munkájára és szolgálatára, mint 
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ahogy minden honvéd munkájára ebben az országban, tekintet nélkül, hogy milyen politikai 
rendszerben kellett a hazáját védenie, ha már az államtitkár úr ennyire barbár módon 
közelítette meg ezt a kérdést.  

Köszönöm szépen. (Németh Szilárd István: Csémi Károlyra vagy Czinege Lajosra 
nem lennék büszke!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdekes történelemórát tudnánk értelmezési szempontból 

lefolytatni utólag, de azt gondolom, vannak itt aktuális feladatok. Van-e még kérdés, 
észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:) Bocsánat, Mile képviselő úr! 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a beszámolót és 

az ismertetést. Külön örömömre szolgál, hogy Lázár államtitkár úr eljött erre a mostani 
alkalomra. Ha jól értelmeztem a szavait, mondatait, akkor - lehet, hogy túl optimista vagyok - 
úgy értelmeztem, hogy áll a bizottság rendelkezésére egy esetleges meghallgatást illetően. 
Valóban ez a jogszabályi környezet egy kicsikét szokatlan és elég izgalmas is, de hogy 
kijelentette, hogy hajlandó eljönni hozzánk, ezt külön örömmel hallottam, hiszen ezek a 
kérdések, amelyek Harangozó képviselő úr szájából is elhangzottak, azt gondolom, egy ilyen 
meghallgatás alkalmával lehetnek aktuálisak; nekem ennél jóval több is lenne az IH egész 
működését illetően. Ha jól értelmeztem a mondandóját, akkor többek között a 
gazdaságbiztonsági kérdések középpontba állítása is szerepel az ön elképzelései között. Ezen 
kívül még nagyon sok dologra lennék kíváncsi, és valóban én ezt egy hasznos és nagyon 
követendő példának tartom, ha itt külön is meghallgathatjuk az államtitkár urat az IH 
működésével, szervezeti rendjével és egyebekkel kapcsolatban. 

A dandártábornok úrtól egyetlen dolgot szeretnék csak megkérdezni. Az eddigi 
gyakorlat azt mutatta, hogy az IH-tól a bizottság rendszeresen kapott jelentéseket; kicsikét 
szembeállítom a többi szolgálattal, jóval nagyobb gyakorisággal érkeztek jelentések a 
bizottsághoz az IH részéről, mint más szolgálatok esetén. Azt gondolom, minden olyan 
szándékkal szembe kell szállni, amelyik ennek a bizottságnak a munkáját, jelentőségét 
gyengítené vagy degradálni szeretné. Tehát szeretném öntől kérdezni, hogy kívánja-e folytatni 
ezt a gyakorlatot, tehát megkapjuk-e ugyanilyen rendszerességgel ezeket a jelentéseket. Itt 
sajnos nyilván az átalakítás és a különleges körülmények magyarázhatják azt, hogy akár az 
Örményországgal, akár a Szíriával kapcsolatos fejleményekről nem kaptunk az IH-tól 
vonatkozó jelentést, de én ezt most jóindulatúan betudom annak, hogy ez a mostani időszak 
kicsikét különleges, és itt az átszervezések is magyarázzák esetlegesen ennek az okát.  

Egy ügyben pontosítanám az államtitkár úr mondandóját. A dandártábornok úr 
szakmai előéletével kapcsolatban nekem az égvilágon semmiféle fenntartásom nincs. ’89-ben 
katonai megfigyelő, igaz az ENSZ égiszén belül - ’89 még bőven a varsói szerződés égiszébe 
tartozik, de ez egy külön, csak apró bakafántoskodó megjegyzés volt. Tehát várjuk az 
államtitkár urat, hogy meg tudjuk hallgatni az IH vezetésével kapcsolatos elképzeléseiről. 

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

Államtitkár Úr! Tisztelt Dandártábornok Úr! Igazából tekintettel arra, hogy már minden olyan 
kérdés elhangzott, amit esetleg én is feltettem volna, nagyon röviden csak indokolnám már 
előzetesen a Jobbik általi tartózkodást. Természetesen nem a dandártábornok úr 
felkészültségének vagy alkalmasságának szól, sokkal inkább a kormányzati rendszernek. Nem 
akarom előre minősíteni, hogy ez mennyire lesz hatékony vagy mennyire nem, meglátjuk egy 
év múlva, hogy hogyan működik, esetleg milyen hibákkal vagy hibamentesen, meglátjuk. A 
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tábornok úrnak mindenképpen sok sikert kívánok a munkájához, és természetesen ez csak egy 
rövid indokolás volt, hogy nem az ön személyének fog szólni a tartózkodás, hanem a 
rendszernek, amit most még nem tudunk. Én előre nem ítélném el, hogy ez mennyire lesz 
hatékony vagy nem hatékony, meglátjuk a következő beszámolón. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt, hozzászólót nem látok. Nekem egy 

kérdésem lenne. Valóban az ön szakmai felkészültsége, múltja rendkívül pozitív, és 
dinamikus katonai pályát futott be. Azt szeretném megkérdezni tisztelettel, hogyha vissza 
lehetne menni egy picit az időben, akkor hogyan látná az Információs Hivatal feladatát egy 
olyan ügyben - az azeri ügyről van szó, kihagyhatatlan, rövidebben a baltás ügy, esetleg 
akiben kétség maradna -, hogyan látja az Információs Hivatal feladatát, helyzetét, hogy ilyen 
döntés-előkészítési szakaszban, amely során ugye olyan információkat kell beszerezni, 
amelyeket adott esetben a Külügyminisztérium vagy az ott lévő egyéb magyar kirendeltségek 
nyílt információval nem tudnak megszerezni. Hogyan látja ön ezt a helyzetet, szerepét 
ilyenkor az Információs Hivatalnak? És adott esetben, ha ilyen információk rendelkezésre 
állnak - nem megkerülhetetlen a kérdés -, adott esetben javasolna-e más döntést, mint ami 
végül megszületett? Tudom, hogy nem könnyű erre most diplomatikus választ adni, de 
kérném dandártábornok urat, hogy mégis próbáljon meg, ha lehet, egy nagyon pici időutazást 
tenni, hogyha visszamennénk, akkor ön mit javasolna. 

Akkor öné a szó. Vagy nem tudom, államtitkár úr szeretne előtte… (Jelzésre:) Akkor, 
parancsoljon, dandártábornok úr, öné a szó. 

 
PÁSZTOR ISTVÁN, az Információs Hivatal főigazgató-jelöltje: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Köszönöm képviselő urak támogató szavait.  
Mile képviselő úrnak annyit szeretnék válaszolni a jelentési rendszer vonatkozásában, 

hogy természetesen ez a rendszeresség fennmarad, semmi nem befolyásolja, hogy a hivatalt 
felügyelő bizottság munkájához ne járuljunk hozzá azzal, hogy ismerje a munkának 
legalábbis a végtermékét, amit a tájékoztató munka során készítünk. 

Elnök úr kérdésére válaszolva: én tisztában vagyok azzal, hogy jelen helyzetben ez a 
kérdés politikailag majdhogynem túlfűtött. Nyilván itt egy olyan döntésről van szó, ami 
jelenleg befolyásolja a hazánkról kialakult képet.  

Ami elnök úr szakmaiságra vonatkozó kérdését illeti. Nyilván nem szeretném utólag 
sem értékelni, sem minősíteni az Információs Hivatal munkatársai munkáját, akik eddigi 
tapasztalataim szerint - mivel voltak együttműködési területek - nagyon jól képzett 
szakemberek. Az én véleményem az, hogy egy ilyen szolgálat, legyen az akár katonai, akár 
polgári hírszerző szolgálat, akkor jár el jól, ha nyitott füllel, nyitott szemmel jár minden 
esetben, tartja magát a feladatszabáshoz, legyen az egyszeri vagy általános, éves, és ennek 
függvényében a megszerzett információt - még ha az járulékos információ is - a megfelelő 
csatornákon juttatja el a döntéshozókhoz. A mi feladatunk - ezt az eddigi pályafutásom során 
is igyekeztem maximálisan hangsúlyozni - az, hogy az információ eljusson a döntéshozóhoz. 
Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy az információ mellé az adott szolgálat vagy 
hivatal még pluszban akár javaslatot tegyen, az az akkori főigazgató felelőssége és a feladata, 
hogy ezt megtegye a szükséges mértékig vagy amennyire az elöljáró elvárja tőle. 

Remélem, hogy megfelelt a válasz, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután több kérdés, észrevétel nincs… (Nem érkezik 

jelzés.) …, akkor, államtitkár úr, parancsoljon! 
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LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető államtitkár: Köszönöm szépen. Igen 
tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a kérdéseket, 
észrevételeket. 

Ami a jogi hátteret illeti. A jogszabályok struktúrája és a jogi helyzet felépítése 
1990 óta változatlan. A korábbi rendszerben is a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
törvény szabta meg, hogy ki felügyel és mit; azt, hogy konkrétan melyik miniszternek és a 
kormány mely tagjának mi a feladata és hatásköre, kormányrendelet, és hogy ezt hogyan 
érvényesíti, azt az adott szervezeti egységnek a szervezeti és működési szabályzata. 

Akár korábban a Miniszterelnökségnél, akár korábban a Külügyminisztériumnál, akár 
tárca nélküli miniszter által került sor az adott terület felügyeletére, megnyugtathatom a 
képviselőtársaimat, hogy a jogszabályi hierarchiában minden eszközzel élt a jogalkotó, így 
volt, amit SZMSZ-ben szabályozott, volt, amit kormányrendeletben, volt, amit 
kormányhatározatban és természetesen volt, amit törvényben. Tehát az észrevétel az ebben a 
kontextusban nehezen értelmezhető, mert semmiféle érdemi változás nem történt a felügyelet 
jogi ellátásnak módszertanában. Abban történt, hogy ki látja el a felügyeletet. Valóban van 
üzenetértéke annak, hogy a miniszterelnök úr. Azt kérte a kormányzattól és azt kérte a Fidesz-
KDNP parlamenti többségétől, hogy támogassa azt a megoldást, amelyben az Információs 
Hivatal felügyelete a miniszterelnökhöz tartozik. Nem példátlan egyébként a nemzetközi 
gyakorlatban, az más kérdés, hogy a miniszterelnök ezt hogyan és mi módon látja el vagy kin 
keresztül látja el hivatali rendben, tárca nélküli miniszteren keresztül vagy önálló miniszteren 
keresztül látja el ezt a feladatot. Tehát ez jogilag szerintem rendben van. 

A miniszterelnöknek az a fajta döntése, hogy két évvel a kormányzás megkezdése után 
ezt a lépést meghozza, ez nyilvánvalóan egy értékelése is az eddigi rendszere, senkinek 
semmiféle kétsége ebben ne legyen. Erősebb Információs Hivatalra, erősebb és világosabb és 
egyértelműbb támogató felügyeletre van szükség. Egyébként a '95-ben elfogadott 
nemzetbiztonsági törvény azóta változatlan tartalommal folyamatosan megszabja, hogy a 
felügyeletet ellátónak mi a feladata és jogköre. Például a feladatok megszabása. Tehát az, 
hogy az Információs Hivatal egy esztendőben milyen munkát végezzen, azt a felügyelő 
feladatot ellátó miniszter vagy államtitkár szabja meg, akinél a jogkör van, azt is, hogy egyedi 
ügyekben milyen információigénye van az adott kormányzatnak. Ez eddig, huszonkét év alatt 
töretlen gyakorlat volt, eddig senki nem kérdőjelezte meg ezt a gyakorlatot és azt sem, hogy 
minden kormánynak joga van ilyen típusú információk szabályozott és transzparens, törvényi 
keretek között jól szabályozott beszerzésére. 

Itt jegyezném azt meg, hogy az ön kérdése, hogy mi az új irány: ez az ország 
pénzügyi-gazdasági biztonsága. Úgy gondolom, hogy abban a világban, amelyben ma van 
Európa és amelyben, ha kinyitom az angolszász sajtót, akkor azt vizionálják, hogy pár év 
múlva nem lesz európai gazdasági közösség, ha kinyitom a keleti sajtót, akkor azt vizionálják, 
hogy az egész nyugati világ az összecsuklás határán van; egy olyan országban élve, amelynek 
az adóssága 2010-ben 80 százalék fölött volt, ma 80 százalék alatt van, de többségében 
külföldi magánszemélyek, magán befektetőtársaságok hitelezik, nem államközi hitelekkel, 
hanem magánhitelekkel, úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy a világban, keleten és 
nyugaton egyaránt gazdasági értelemben mi történik. Azt kell mondjam önöknek, hogy a mi 
kormányunk meggyőződése szerint a legfontosabb kérdés az ország pénzügyi-gazdasági 
biztonsága, és az Információs Hivatalnak kutyakötelessége, és feladatul kell neki szabni 
világosan és egyértelműen, hogy ehhez minden háttérinformációt megadjon az adott 
nemzetközi gazdasági környezetben, legyen szó akár keletről vagy legyen szó akár nyugatról. 
Nyilvánvalóan - ez, miután ebben a bizottságban szakemberek ülnek, fel sem merülhet - 
természetesen a szövetségre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett. De minden 
országnak az az érdeke, hogy a gazdasági-pénzügyi függetlenségéhez szükséges lépéseket 
megtegye, és az információkat megszerezze. Ezt a tevékenységét kell a fókuszba helyezni az 
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Információs Hivatalnak, mert más tevékenységek az elmúlt huszonkét esztendő alatt háttérbe 
kerültek, hiszen Magyarország egy új szövetségesi rendszerbe lépett be, Magyarország egy új 
gazdasági szövetségesi rendszerbe lépett be, bizonyos korábbi képességek és feladatok 
megszűnnek jogi értelemben, a világ pedig új kihívásokat tartogat. De természetesen az 
Információs Hivatal meg el tudja mondani, vagy a korábbi felügyelő szervezet, a 
Külügyminisztérium is el tudja mondani, hogy mit tartott fontosnak. Mi a 
Miniszterelnökségen és a miniszterelnök megbízásából eljárva az ország gazdasági-pénzügyi 
függetlenségét és az ehhez szükséges információk beszerzését tartjuk elsődleges 
szempontnak. Ehhez szeretnénk minden képességet megadni. 

Azért, ha valaki - és tekintettel arra, hogy magam négy éven keresztül a Honvédelmi 
és rendészeti bizottságot vezettem, több titkosszolgálatot is láttam és meghallgattam, együtt 
dolgoztam Vadai államtitkár asszonnyal - végignézi az elmúlt huszonkét esztendő 
titkosszolgálati történetét, akkor pontosan látja, hogy jó néhány titkosszolgálat, például a 
katonai titkosszolgálatok vagy az Információs Hivatal, tehát a polgári hírszerzés mind 
anyagiak tekintetében, mind fölszereltség tekintetében, mind a tevékenység maximális 
ellátásához szükséges feltételek tekintetében szenvedett el veszteségeket. Rá kell nézni a 
mostani állománytáblára, és meg kell nézni, hogy tíz évvel ezelőtt milyen volt az 
állománytábla, vagy meg kell nézni, hogy a kilencvenes évek közepén milyen volt az 
állománytábla, hogy kormányoktól teljesen független megjegyzést tegyek. Meg kell nézni azt, 
hogy milyen volt az eszközökkel való ellátottság, felszereltség, munkakörülmények, bértábla, 
bérezési rendszer, egyáltalán az a világ, amiben a mi hírszerzőink, akár katonák, akár polgári 
hírszerzők, ellátták a munkájukat.  

Nem mondhatná azt senki, és ha majd valaki ezeknek az időknek a történetét megnézi, 
akkor nem fog a hírszerző szervezetek erősödéséről beszélni. Azt hiszem, megengedhetjük 
magunknak azt, hogy sajnos az ország gyöngülésével párhuzamosan vagy azzal okozati 
összefüggésben gyöngültek ezek a szervezetek is, és éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy a 
munkájukhoz a következő esztendőkben megkapjanak minden támogatást. 

Ami pedig a ’90 előtti szolgálattal kapcsolatos véleményemet illeti. Az én személyes 
véleményem ebben az ügyben ismert. Gulyás korábbi képviselőtársunk - nem tudom, hogy 
hátrébb lépett vagy elment a teremből (Gulyás József nem tartózkodik a teremben.) - pontosan 
tudja, hogy az előző kormányok idején is egyértelmű álláspontot képviseltem. Úgy gondolom, 
hogy 1990 tavasza világos határvonal egy demokratikus jogállam és egy diktatúra között. 
Eddig abban a hitben éltem, hogy nincs olyan parlamenti párt, amelyik ezt megkérdőjelezné, 
és azt gondolom, hogy demokratikus jogállami keretek között korántsem mindegy, hogy kik 
teljesítenek szolgálatot egy titkosszolgálatnál, legyen az elhárítás vagy legyen az hírszerzés.  

Azt gondolom, hogy a rendszerváltozásnak majd a történettudomány által erősen 
vitatható lépése lesz az, hogy megkötötte azt a kompromisszumot, hogy a korábbi 
titkosszolgálat döntő részét - leszámítva egy-két ikonikus figurát - megtartotta 1990 után. Ezt 
a lépést majd fogja vitatni az utókor jelentős mértékben. Én magam azok közé tartozom, akik 
vitatják ezt a lépést, és magam azok közé tartoztam - ajánlom figyelmébe -, aki 
nyilvánosságra hozta a III.-as főcsoportfőnökség szigorúan titkos állományának jó néhány 
nevét. Ezek az emberek, közülük, azt hiszem, talán tucatnyian a Külügyminisztériumban 
szolgáltak mind a mai napig, és nagyon bölcsen a Külügyminisztérium vezetése az elmúlt két 
évben kiszorította őket, megszűnt a munkaviszonyuk. Én ezt egy teljesen helyes és normális 
dolognak tartom, követendőnek, és sajnálom, hogy az elmúlt 22 esztendőben nem történt meg 
ez vagy ehhez hasonló lépéssorozat.  

És ha arra kíváncsi, hogy a vezetőnek mit kell szimbolizálnia, akkor szerintem egy 47 
éves vezető - márpedig Pásztor tábornok úr a magyar titkosszolgálatok történetében igenis 
fiatalnak számít -, akinek semmi köze nincs a rendszerváltozás előtti világhoz, igenis azt 
szimbolizálja, hogy neki elsősorban és kizárólagosan a hazájához kell lojálisnak lennie, a 
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hazájához, amely egy demokratikus jogállam, és nincs más, helyesebben nem létezik 
semmiféle kompromisszum. Ebből a szempontból tudatos volt a választásom, és a mi 
kormányunk számára elképzelhetetlen, hogy adott esetben a titkosszolgálatot, a hírszerzést 
olyan ember vezesse, aki 1990 előtt vezető beosztást töltött be. Ez politikai meggyőződés 
kérdése, és azt hittem, hogy ebben, mármint a jogállami keretek újrateremtésében és az azt 
megelőző időszakban politikai konszenzus van. 

Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 

Én annyit tennék hozzá az államtitkár úr hitvallásához, hogy nyilvánvalóan egy kicsit tágabb 
keretekben hallgattuk meg a dandártábornok urat, ami már nem szigorúan csak az IH-hoz 
kapcsolódott.  

Azt gondoljuk, hogy 1990 tavasza valóban korszakváltás volt és egy demokratikus 
jogállam kezdete. Azokban az időkben sok fontos dolog történt, például a Fidesz-SZDSZ 
közös együttműködése kapcsán korábban a négyigenes népszavazás, tehát valóban azt 
gondolom, hogy akkoriban még azért sok mindent… (Gulyás Gergely: ’89-ben volt.) Hát a 
’89-90-es rendszerváltásról beszélünk, a jogállamiság megteremtésében fontos szerepe volt a 
Fidesz-SZDSZ közös együttműködésének, aztán egy kicsit távolabb sodorta őket az élet.  

Viszont 2012. január 1-jéről is meg kell azért emlékezni, ami azért egy picit ennek a 
demokratikus jogállami keretnek az alaptörvény által való háttérbe szorítását jelenti, és ugye 
ez a folyamat azért azóta is zajlik, most fog az egyik tetőpontjára hágni majd a választási 
eljárásról szóló törvény részleteivel ilyen szempontból. Ebben csak egy külpolitikai kis attitűd 
volt ez a baltás ügy.  

Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Az államtitkár úr 

nagyon sok érdekeset mondott, bár megjegyzem, hogy attól, hogy magabiztosan mond 
valamit, államtitkár úr, az még nem igaz, sőt az itt elhangzottak nagy része egyszerűen nem 
fedi a valóságot, ezt ön is nagyon jól tudja, akármilyen magabiztosan is mondja mikrofonba. 
(Németh Szilárd István: Miért nem?) 

Örülünk egyébként nagyon, hogy rádöbbentek így, mondhatni, sok év után, két évnyi 
kormányzás után meg pláne (Németh Szilárd István: Kis komcsi!), hogy ha valamelyik 
államigazgatási szervezet nem kap pénzt és költségvetési támogatást, akkor az nem jól 
működik. Döbbenetes összefüggést hallottunk itt most az államtitkár úrtól, rádöbbentek, hogy 
az Információs Hivatal és a titkosszolgálatok létszámban és pénzben az elmúlt húsz évben 
kevesebbet kaptak, ezért kevésbé hatékonyak. Ha erre így rájöttek, ajánlom figyelmükbe a 
Magyar Honvédséget, amely amióta átvették a kormányzást, lényegesen kevesebb pénzt kap, 
és gyakorlatilag a működésképesség határára sodródott - ha már a honvédelmi bizottság 
elnöke volt az államtitkár úr. És miután ilyen fontos állami megbízatást tölt be, ajánlom 
figyelmébe a Magyar Köztársaság rendőrségét is - ami még maradt belőle -, az is hasonló 
problémákkal küzd, és higgye el, a közbiztonság helyzete sokat fog javulni, ha át tudják 
vezetni a rendőrség jövő évi költségvetésén is ezt a nagy ívű tervüket. 

Az ön demokratikus jogállami elkötelezettségét ebben az országban kár firtatni. Tehát 
az az ember, aki személyesen nyújt be egy visszamenőleges hatályú törvényt, vagy aki 
személyesen bünteti meg egy törvény keretén belül az Alkotmánybíróságot, amelyik szembe 
mer menni egy kormánnyal, azt gondolom, ha valakitől tényleg elfogadható és 
mindenféleképpen még csak vitára sem adhat okot, hogy a demokratikus elkötelezettségéről 
beszéljen, az pont Lázár János ebben az országban.  

De még egyszer azt szeretném mondani, államtitkár úr - és ezt szerintem jelzi is, amit 
az SZMSZ-es felvetésemre válaszolt, már az ön jogállami elkötelezettségét -, ha önnek 
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valóban nincs különbség a között, hogy valamit egy törvény garantál és szabályoz, esetleg egy 
kormányrendelet kijelöl vagy egy minisztérium SZMSZ-e egyébként nem traszparens módon 
és nem követhető módon szabályoz egy titkosszolgálat esetében, akkor tényleg szerintem kár 
is ezekkel a dolgokkal tovább foglalkozni.  

Még egyszer azt szeretném megerősíteni, hogy az ott dolgozó szakemberek esküjében 
és szolgálatában továbbra is bízunk, és nyilván talán nem nagy titkot árulok el, hogy az önök 
pártsemleges és szakmai irányításában és felügyeletében kevésbé. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kocsis képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Szeretnék néhány javaslatot tenni 

meg reagálni az elhangzottakra, de elsősorban önnek is. 
Mindenképpen javaslom, hogy az államtitkár urat egy külön napirend keretében hívjuk 

meg, mert az ellenzék már nagyon ki van éhezve egy kis Lázár Jánosra, ez látszik, de 
felhívom a figyelmet, hogy a napirendi pontunk Pásztor dandártábornok úr kinevezés előtti 
meghallgatása. Ekképpen - és ezt önnek mondom - nem mondom, hogy az alaptörvény 
idetartozik, a rendőrség átszervezése, képviselő úr, ami még maradt belőle, háromezerrel több 
rendőr teljesít szolgálatot, mint 2010-ben, tehát ezek mind-mind nem idetartozó témák.  

Tehát én pusztán csak annyit szeretnék javasolni, hogy megtartva korábbi jó 
szokásunkat, maradjunk a napirend fogságában. Úgy érzékeltem, hogy több kérdést tesznek 
fel az államtitkárnak, mint a kinevezésre javasolt személynek, ami természetesen nem gond, 
ha az Információs Hivatalra vonatkozik, de azt gondolom, hogy a sok kamera által keltett 
kellemes bizsergés azért ne vigye félre a bizottsági ülés napirendjét. Ha megengedi, akkor 
annyit hozzátennék, hogy Harangozó képviselő úr igazolhatja, hogy a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság ülésén ehhez mindig szigorúan tartjuk magunkat. Ettől függetlenül 
szeretném javasolni, hogy az államtitkár urat akkor egy külön napirend keretében hívjuk meg, 
és akkor a rendőrséggel és mindennel kapcsolatos elképzelését elmondhatja. (Dr. Harangozó 
Tamás: Ezt hívják nyilvánosságnak!)  

Én a magam részéről pusztán csak annyit szeretnék elmondani a napirend rabságában, 
hogy megismertük a dandártábornok úr életrajzát, most már megismertük személyesen is. 
Bízunk abban, hogy azokat a kormányzati célokat, amelyeket megfogalmaztak az ön 
irányában, eredményesen tudja teljesíteni, és ehhez az eredményes, törvényes és jó munkához 
kívánunk jó egészséget és sok erőt. Természetesen az elnök úrnak azt a megjegyzését, ami 
arra irányult, hogy korábban az Információs Hivatal vezetőjét ez a bizottság rendszeresen 
meghallgatta, a magunk részéről is szeretnénk megerősíteni, erre az igény nemcsak a törvény 
alapján, de személyes motivációnkból is fennáll.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, elnök úr, képviselő úr, az egy másik 

bizottság, mi egy nagyon picit rugalmasabban értékeljük a határokat, ez eddig is így volt. 
Ezzel együtt azt gondolom, hogy nincs ezzel probléma - (Jelzésre:) rögtön megadom az 
államtitkár úrnak a szót. Azt gondolom, hogy kimerítettük a dandártábornok úr 
meghallgatását, körüljártuk.  

Azt azért szeretném mondani a képviselő úrnak - és nem vitát nyitva erről újra -, hogy 
nemcsak Harangozó képviselő úr és jómagam voltunk, akik eltértünk a szűkebb értelemben 
vett meghallgatási témától, hiszen az államtitkár úr is - és egyébként szerintem nem 
helyteleníthető módon - tágabb értelemben közelítette meg például a ’90 előtti rendszerrel 
kapcsolatos kérdéseket. Azt gondolom, hogy ezek sem ilyen értelemben a legszűkebb, de 
tágabb értelemben része annak, hogy hogyan gondolkodik államtitkár úr például az előző 
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társadalomról, a '90-es rendszerváltásról. Ezzel kapcsolatosan bátorkodtam elnökként egy 
bővített mondatot mondani. 

Ha több jelentkező nincsen, akkor a szavazáshoz… (Jelzésre:) Bocsánat! Államtitkár 
úr! 

 
LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető államtitkár: Néhány dolgot szerettem 

volna mondani. Elnézést kérek elnök úrtól, nem szeretném rabolni az idejüket, tudom, hogy 
még sok munka vár önökre.  

Mile képviselőtársam megkérdezte, és ön is utalt rá, valamint Kocsis elnök úr is 
jelezte, hogy jól értik-e, hogy kicsit jogi értelemben kacifántosra sikerült bevezetőben jelzett 
meghallgatásra lehetőséget és jogot formálnék. Igen, a miniszterelnök úr határozottan azt 
kezdeményezte az Országgyűlés elnökénél, hogy hallgassanak meg, a bizottság külön, az 
Információs Hivatal főigazgató-jelöltjétől teljesen függetlenül. Állok a rendelkezésükre, 
remélem, hogy ez mihamarabb sorra kerülhet. Természetesen nyilvános ülésen állok a 
rendelkezésükre, semmi okot nem látok arra, hogy zárt ülésre lenne szükség. 

Harangozó képviselő úrnak nagyon köszönöm az észrevételeit, megfontolom azokat, 
fontosnak tartom. Egyetlenegy dologban szeretném csak kiegészíteni vagy egyetlenegy olyan 
megjegyzés volt, amit kommentálni szeretnék, az pedig az, hogy az lehet hogy én a pártbeli 
meggyőződésem szerint is vezetem a Miniszterelnökséget, hogy van egy értékítéletem, de 
hogy a hazámat próbálom szolgálni, mint ahogy azt remélem, hogy ön is, sőt 
meggyőződésem, hogy ön is, azt azt gondolom, nem illik országgyűlési képviselők között 
egymásról megkérdőjelezni. Tehát azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt ülünk, a hazánkat 
szolgáljuk, meggyőződésünk, hitünk, képességünk és felkészültségünk alapján. Én is ezt 
próbálom tenni. (Dr. Harangozó Tamás: Úgy legyen!) 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Biztosíthatom Harangozó képviselő úr nevében meg 

minden szocialista képviselő nevében, hogy a hazánkat, tágabb értelemben a kárpát-medencei 
magyarságot, a világ minden táján lévő magyarságot szolgáljuk. Ezt szeretném világossá tenni 
a biztonság kedvéért, nehogy félreértésekre adjon okot ilyen szempontból. 

Határozathozatal  

Akkor most elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy szavaznánk, hiszen a bizottságnak 
vélemény-nyilvánítási lehetősége van a dandártábornok úr kinevezés előtti jelöltségével 
kapcsolatos állásfoglalásban. 

Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja főigazgató-jelölt úr, Pásztor István 
dandártábornok kinevezését. (Szavazás.) Kilenc igen.  

Most egy bővített mondatot a szavazás közben. Mirkóczki képviselő úr elmondta a mi 
indoklásunkat is; nem tartozik össze semmi és nem is nő össze, de helyes logikával Mirkóczki 
képviselő úr elmondta azt, hogy dandártábornok úr felkészültsége, szakmai alkalmassága 
egészen biztosan helytálló és alkalmas arra, hogy vezesse ezt a hivatalt, azonban az a 
kormányzati szerkezet, az a pingponglabdajáték, amit az Információs Hivatallal végeztek, 
erős kétségeket ébreszt bennünk, hogy helyes-e egy ilyen kormányzati szerkezet, és ebben 
alkalmazható-e, ilyen átszervezésekkel el lehet-e látni ezt a feladatot. Ezért nem a 
személyének, hanem a kormányszerkezetnek szól a tartózkodásunk. Ezzel meg is indokoltam. 

Kérdezem tisztelettel, hogy ki nem támogatja, tehát ki szavaz nemmel. (Nem érkezik 
jelzés.) Ilyen nincsen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás. 

Tehát 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta az ön kinevezését. 
Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak is, dandártábornok úrnak is, hogy eljött. 

(Lázár János: Köszönöm szépen. - Pásztor István: Köszönöm szépen. - Távoznak az ülésről.)  
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Egy pici szünetet tartanánk, amíg átállunk. 
 

(Szünet: 14.03 - 14.23) 
 

(A bizottság 14 óra 23 perctől 15 óra 48 percig zárt ülést tartott, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

A Belügyminisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/112/2012.)  

ELNÖK: Tisztelettel, folytatnánk a mai ülést. Köszöntöm a Belügyminisztérium 
képviselőit, dr. Tóth László államtitkár urat, gazdasági igazgató asszonyt és százados urat.  

Közbeszerzési mentesítés: műveleti operatív terem, audio-, videotechnikai és 
híradástechnikai rendszerek bővítése. Az összeghatár becsült értéke bruttó 370 millió forint, 
ha jól nézem, ez az informatika. És van 130 millió forint a TEK objektum-
biztonságtechnikájának továbbfejlesztésére, és van 150 millió forint az operatív teremre. 
Tehát így mindösszesen 650 millió forint bruttó a becsült értéke. Jól mondtam az összegeket? 
Tessék parancsolni! 

Dr. Tóth László kiegészítése  

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Majdnem. Tehát az összérték 650 millió, ez eddig helytálló. Ez három beszerzésből tevődne 
össze, egy műveleti operatív terem kialakítása, amely koordinációs központ lenne, ennek az 
értéke 150 millió forint, egy számítástechnikai eszközfejlesztés, ami 370 millió, és a TEK 
objektuma biztonságtechnikai rendszerének a fejlesztése pedig 130 millió forint. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor pontosítva volt az összeghatár. Kérdezem, hogy van-e 

kérdés vagy észrevétel.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Alelnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A miniszter úr kéréssel fordult önökhöz - mint korábban többször -, 
hogy a Terrorelhárítási Központ vonatkozó kormányrendelet szerinti beszerzési felmentéséről 
legyenek kedvesek előzetes döntést hozni. Azt hiszem, hogy kellőképpen indokolt a három 
beszerzés szöveges indoklása, amit az elnök úr felé a miniszter úr elküldött, igazából, ha 
kérdés lenne, akkor válaszolnám meg.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr jelentkezett, 

úgy látom. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Azt, hogy ez 

Nemzetbiztonsági bizottsági felmentés hatálya alatt lévő kérdés, senki nem vitatja. Az imént 
ugyan zárt ülésen - nyilván részleteiről nem beszélünk - kioktató mélységű választ kaptam és 
kapott a bizottság az egyes számú dolog részleteiről. Ezt is értjük. Azt biztos nem értem, hogy 
a TEK objektum-biztonságtechnikájának továbbfejlesztésére miért van égető szükség 
130 millió forintra. Ha erre kaphatnánk egy indoklást! Ha jól tudom, ez a laktanya az elmúlt 
két vagy három évben lett mintegy ötmilliárd forintért felújítva, és mielőtt a TEK megkapta 
volna, a honvédség legkorszerűbb laktanyájaként tartotta számon legalábbis a szakmai 
közvélemény. Miért van erre most azonnal, égetően szükség? 

És ha a második előterjesztésről hallhatnánk valamit! Viszont ott egy elég súlyos, 
370 millió forintos összeg van nyomtatókra, notebookra és munkaállomásokra; egy 
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nemzetközi program keretében a magyar oldalról szükséges beszerzések, ha jól értem. Mégis 
hadd kérdezzem meg, hogy ez mennyire égető és fontos, és hogy egyébként ez a szervezet, ez 
az E-osztály egyébként milyen fontos munkát végez, amiről esetleg nekünk tudnunk kellene. 
Megmondom, miért. Azért mégiscsak 370 millió forintot elkölteni nyomtatókra és laptopokra 
akkor, amikor, ha egy picit osztunk-szorzunk, ebből a pénzből körülbelül az összes 
rendőrjárőr autót lehetne felszerelni ma Magyarországon laptopokkal, például, hogy mondjak 
egy példát. Egy szakmai indok jól jönne ahhoz, hogy erre miért van most, 2012-ben szükség, 
amikor egyébként is tudjuk, hogy elég súlyos helyzet van a költségvetésben és a rendvédelmi 
költségvetésben is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

objektumbiztonsági megközelítése a képviselő úrnak teljes mértékben nem helytálló. Valóban 
egy jó állapotban lévő laktanya volt a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségében ezen 
objektum, viszont ez csak részlegesen igaz. Tehát egyes épületei fel voltak újítva, a TEK 
érzékeny, speciális jellege miatt pedig a biztonsági berendezések a nullával voltak egyenlők. 
A biztonságtechnikai fejlesztés ezzel lenne teljes körű. Ez alapvetően magában foglalja a 
beléptetőrendszerek fejlesztését és a három objektumban a beléptetőkapu biztonságtechnikai 
bővítésének a védelmét.  

Mindenhol elhangzik, a korábbi Honvédelmi Minisztérium részéről is, hogy mennyire 
fejlett és szuper laktanya került átadásra. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a laktanyának 
egyes elemei voltak felújítva, a TEK-nek pedig a funkcionalitásából adódóan végig kellett 
vinni ezt a felújítást. Ennek a körnek a bezárása zajlódna most le ezzel a biztonságtechnikai 
fejlesztéssel. 

Az informatikai fejlesztés szintén egy permanens folyamodvány, hiszen elkezdte 
annak idején a TEK a feladatainak megfelelően az informatikai beszerzéseit a nulláról. Ennek 
továbbfejlesztése szükséges. Valóban helytálló, hogy száz darab munkaállomást kell 
vásárolni, szervert kell bővíteni, és egy redundáns szervertermet fel kell állítani. Nagyon 
fontos az ezen tevékenységet végző E-osztály munkájának az elősegítése. Az osztály 1-jétől 
áll fel, és nagyon fontos feladata lesz az internetfigyelés többek között, egy ilyen 
internetkommandó jelleggel fog működni. 

Én a számokat nem tudom operatívan alátámasztani, a kolléganőm esetleg fel fogja 
tudni olvasni, hogy van beárazva. Az informatikai rendszerek vonatkozásában elkezdhetem 
mondani, hogy két darab tűzfal, 160 munkaállomás, 12 Tempest notebook, 12 nyomtató, 
Tempest nyomtató, szerver és kapcsolódó háttértárolók bővítése, 1 blade-keret, 4 darab 
szerverpenge… Tehát ebbe most szerintem ne menjünk bele. Ha szükséges, akkor a tisztelt 
bizottság elé be tudjuk terjeszteni a pontosan beárazott darabszámos egységeket is. 

Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a fejlesztés lezárása történne ezzel, 
továbbfejlesztése a TEK-nek, hiszen egy 900 fős szervezetről van szó, és az előző évben el 
tudta kezdeni a nulláról az informatikai technikai feltételek biztosítását. 

Köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) 
Ha nincs, akkor szavazásra kerül sor. Kérdezem, hogy ki támogatja bruttó 650 millió 
forintban a közbeszerzés alóli mentesítést. (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság megadta 
a közbeszerzés alóli mentesítést 650 millió forint bruttó értékben. 
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Jó munkát kívánok, és egyéves beszámolási kötelezettség van majd. Köszönöm 
szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Jegyzőkönyvön 

kívül lenne elnök úrhoz egy kérésem. Már többször is kértük kabinetvezetőn keresztül, ha van 
arra lehetőség, amikor ilyen felmentések vannak, akkor valahol a napirendek elején 
szerepeljünk, mert önökkel ellentétben én most három órát ültem kint. és nem végeztem 
produktív munkát. De csak akkor, ha van rá lehetőség, mert többedszer fordul elő, és 
szerintem sokkal gyorsabban mennek az ilyen felmentési kérelmek. 

 
ELNÖK: Azt nem ígérem, hogy ez mindig így lesz. Azt tudom javasolni majd, hogy 

amikor nincsen zárt ülés - ma volt, és ráadásul ma voltak mindenféle cserék meg olyanok, 
amelyek le-, fölkerültek a napirendre -, amikor csak nyílt ülés van, akkor ez méltányolhatónak 
tűnik adott esetben, hogy kezdjünk közbeszerzési ügyekkel. Tehát azt gondolom, hogy ez 
nincs ellenemre. Ha van zárt ülés, akkor ez nem annyira egyszerűen megoldható ilyen 
szempontból. De jogos egyébként.  

Egyébként mi azt szoktuk jelezni, hogy mi a várható időtartam. Tehát ha a kollégákkal 
beszélnek, akkor gondolom, azon nem lepődtek, hogy nem egy óra huszonhat perckor került 
sor ennek a tárgyalására. (Dr. Tóth László: A mai napirendet követni se tudom.)  

Abban maradjunk, hogy próbáljunk igazodni majd ahhoz, hogy a valóban viszonylag 
gyorsan lezárható - itt ugye még azt is megtettük, hogy egy napirend elmaradt, és egyet meg 
az önök kedvéért felcseréltünk, hogy előrébb kerüljenek, tehát az objektív tényekért ezt tudni 
kell ilyen szempontból. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. További jó munkát kívánok! 

Az Alkotmánybíróság elnöke által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/130/2012.) 

Következik a következő közbeszerzési mentesítés, ami ha jól emlékszem, az 
Alkotmánybíróság kérelme. Tisztelettel köszöntöm az Alkotmánybíróság képviseletében dr. 
Véghelyi József gazdasági főigazgató urat. Írásban kiküldésre került az önök javaslata, az 
elnök úr meg is tisztelt azzal, hogy jelezte is ezt. Ahogy nézem, mindent tartalmaz, leszámítva 
egyetlenegy kérdést, a beszerzés bekerülési értéke 50 millió forinttal szerepel. Nem látom, 
hogy ez bruttó vagy nettó, lehet, hogy ez az én hibám. Ebben segítsen nekem, főigazgató úr! 

 
DR. VÉGHELYI JÓZSEF (Alkotmánybíróság): Bruttó összegről van szó. 
 
ELNÖK: 50 millió forint bruttó értékben négy darab személygépkocsi beszerzése. 

Kérdezem, hogy van-e kérdés ehhez. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor felteszem szavazásra. Ki támogatja az Alkotmánybíróság bruttó 50 millió 

forintos javaslatát? (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem 
szavazott senki nemmel.  

Főigazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. További jó munkát! Elnézést 
kérünk, ma egy elég nehéz napirendünk volt. (Dr. Véghelyi József: Megnézve a napirendet, 
számítottam rá.) 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/114/2012.) 

Következik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény 
alóli mentesítés. Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a 
helyettes államtitkár urat. Úgy látom, hogy a főosztályvezető úr lemaradt. (Vályi-Nagy 
Vilmos: Itt van ő is! - Dr. Tóth László Tibor a meghívottak részére fenntartott helyen ül.) 
Bocsánat, parancsoljon, nyugodtan üljön ide az asztalhoz! (Megtörténik.) 
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Írásban megküldésre került az anyag, amely tartalmazza a szükséges információkat. 
Két döntés van, ha jól látom: egy 106 millió 700 ezer forintos és egy 260 millió forintos 
bruttó összeg, tehát összesen 366 millió 700 ezer forint bruttó összegben. Ez két döntést 
igényel. 

Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalójuk az írásban megküldötthöz képest. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nincsen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés az anyaghoz? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor felteszem szavazásra két javaslati formában. Az egyik, ha jól látom, 106 millió 

forint bruttó értékben. Ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mentesítési kérelmét? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 11 igen szavazat van, ez egyhangú.  

Ki támogatja 260 millió forintos bruttó értékben a mentesítési kérelmet? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 11 igen szavazattal egyhangú. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, a mentesítést a bizottság megadta. További 
jó munkát kívánunk önöknek. 

Az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/131/2012.) 

Következik a várhatóan utolsó napirendünk, immár a bizottság negyedik órájába 
lépve. Tisztelettel köszöntöm Bakos Emil gazdasági főigazgató urat a mai napirendünknél, 
amely közbeszerzés alóli mentesítési kérelem, az Országgyűlés Hivatala nyújtotta be. Ez a 
mentesítési kérelem írásban megküldésre került.  

Kérdezem a főigazgató urat, hogy van-e kiegészítenivalója. 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Köszönöm szépen, 

leírtunk minden lényeges információt, azt gondolom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon!  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. A 

főigazgató úrtól mégiscsak részletesebb tájékoztatást szeretnénk kérni, mert részben a 
jogszabályok szerintem legalább az összegszerű megjelölést előírják, illetve ha kifejezetten 
nem is írják elő, akkor is az értékhatár megállapítása miatt egyértelmű, hogy a bizottság csak 
úgy tud eljárni, ha van értékhatár-megállapítás. Ugye a bizottság a céllal egyetért, meg 
abszolút együtt is működik, korábban is megadtuk a mentesítést, de ebből nem derül ki sem 
az, hogy itt ki az ajánlatkérő, ajánlattevő, se az összegszerűség, és a bizottságnak töretlen 
gyakorlata, hogy csak összegszerű kérelemre adja meg a mentesítést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, főigazgató úr! 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Tisztelt Bizottság! 

Nehéz helyzetben vagyok több okból is. Az egyik az, hogy kaptunk ugye a Kossuth térre egy 
felmentést az Országgyűlés Hivatala által lebonyolított beruházások és munkálatok 
tekintetében. Ezt a felmentést megkaptuk, azt követően pedig a kormány egy 18/2012. 
rendeletben a Kossuth téri projektet egy olyan beruházássá minősítette, amely az állam 
érdekében kifejezetten fontos információk átadására kötelezhetne bennünket.  

Megkezdődött ez a munka. Jelenleg azt tudom mondani, hogy érvényes építési 
engedéllyel rendelkezünk, a kiviteli tervek is jelenleg készülnek. Ezt a kérelmet azért 
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nyújtottuk be, mert a tervezés és a bonyolítás során számos olyan közműszolgáltató keresett 
meg bennünket, amely közműszolgáltatók felé azt jeleztük, hogy tíz évig nem szeretnénk, ha 
a Kossuth téren bárki bármilyen vezetéket, csőcserét, bármiféle közműhálózatot építene, tehát 
ezt gondolják végig a jelenlegi közműszolgáltatók, és ezeket a hálózatokat most ezzel a 
beruházással egy időben építsék ki. 

Ez a kiépítés azonban azt is magával vonja, hogy a Kossuth tér, az egyébként teljes 
átalakítás alatt lévő Kossuth tér, illetve a mélygarázs építésének kapcsán is egy sor olyan 
vállalkozónak is meg kellene jelennie, amely vállalkozók nem estek át nemzetbiztonsági 
ellenőrzésen, és emiatt bizonyos konfliktusok alakulhatnának ki abból, hogy ki mit láthat, mit 
nem láthat, mikor építhet, mikor nem építhet, mikor tud bejutni a munkaterületre, és mikor 
nem tud bejutni a munkaterületre. 

Ezért azt a megoldást egyeztettük le előzetesen a kormánnyal, hogy amennyiben ezt a 
felmentést megkapjuk, akkor a kormány általában ki fogja mondani, hogy a Kossuth téri 
beruházáson azok a közműszolgáltatók, amelyekre egyébként a közbeszerzési törvény 
vonatkozik, alkalmazhatják a nemzetbiztonsági jogszabály előírásait, tehát a 218/2011. 
jogszabály előírásait.  

Az a gondom, hogy a határidőt meg tudom mondani, mert a tervezett határidő a 
Kossuth téri projekt befejezésének 2014. május 31. Mivel a Kossuth téri projektre becsült 
összeg messze meghaladja az uniós értékhatárt, ezért mi azt vélelmezzük, hogy ezek a 
beszerzések várhatóan nem lesznek a mi általunk megkapott, tehát a 13 milliárd forintos 
felmentési értékhatárnak csak a töredéke, viszont semmiképpen nem szerettünk volna abba a 
helyzetbe kerülni, hogy olyan beszerzésekre kelljen ezt alkalmazni, amely beszerzések esetleg 
közbeszerzési értékhatár alatt maradnak, vagy éppen azon múlik, hogy a beszerzés 
megvalósítható vagy nem, hogy az értékhatáron átesik vagy nem esik át egy-egy ilyen 
közműberuházás. 

A közműszolgáltatók közül eddig megkereste az Országgyűlés Hivatalát a Fővárosi 
Távfűtő Művek, megkereste az ELMÜ, megkereste a Fővárosi Csatornázási Művek, a 
Vízművek, és gyakorlatilag minden nagyobb közműszolgáltató, mert a Kossuth tér egyébként 
a közművekkel jelentősen átszőtt közterület, és emiatt mi név nélkül, általában szeretnénk ezt 
a felmentést megkérni azzal, hogy abban az esetben kell csak alkalmazniuk ezt a 218/2011. 
kormányrendeletet, amennyiben az Országházhoz közvetlenül vezető hálózatok kiépítését 
fogják elvégezni. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Főigazgató Úr! Mi az akadálya 

annak, hogy amikor bármelyik közműcéggel ilyen jellegű szerződést kellene kötni, akkor 
önök ezt az ilyen jellegű mentesítésre vonatkozó igényt benyújtsák a bizottsághoz, és mi 
külön-külön az egyes esetekben adjuk meg a felmentést? 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Konkrétan az a helyzet, 

hogy a beszerzési eljárást a Kossuth tér generálkivitelezésére körülbelül másfél-két héten 
belül fogjuk megindítani. Még az ajánlattétel előtt legfeljebb húsz nappal lehet módosítanunk 
az ajánlattételi felhívást, tehát körülbelül húsz-huszonöt napjuk lesz mostantól, mától 
számítva a közműszolgáltatóknak, hogy ezt a dolgot eldöntsék. Ebben az időszakban, 
amellett, hogy ez a döntés megszületik, még egy kormányrendeletnek is meg kell születni, és 
emiatt attól tartottunk, hogy ha és amennyiben ez a két dolog összecsúszik, akkor lehetetlen 
lesz a kivitelezésnek ezt az ütemét tartani.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! Tisztázzuk, amennyire lehet. 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: A Nemzetbiztonsági bizottság 

eddig is együttműködő volt, és ha kellett, akkor még soron kívüli ülésre is, emlékszem...  
 
ELNÖK: Szilveszter napján. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Olyan is volt, de még a mainál 

nehezebb tisztségviselői időszakban is sor került ilyenre. (Derültség.) És ezt a legcsekélyebb 
mértékben se tekintse az elnök úr bóknak, mert nem azért mondtam. De hogy az eddigi 
bizottsági gyakorlattal teljesen szembemenve, keretösszeget se látva adjunk felmentést, úgy, 
hogy egyébként a jogi felelősség ebben a kérdésben a bizottság tagjait terheli, főigazgató úr 
iránti minden szimpátiánk ellenére sem tudom én ezt személyesen megtenni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Azt szeretném kérdezni a főigazgató úrtól, 

hogy ez a felmentés a Parlament építési területeire vonatkozik vagy az egész Kossuth térre. 
Tehát a kordonon, úgymond a korláton belüli részekre (Derültség.) vagy az egész Kossuth 
térre? (Gulyás Gergely: Rossz beidegződés!) Lesz még ott! 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Konkrétan válaszolok. 

Mi azokért a közműkiváltásokért szeretnénk ezen a területen, amit bele is írtunk, amelyek az 
Országházzal közvetlenül összefüggenek. Tehát a Kossuth tér túlsó sarkán épülő vezetékre 
nyilvánvalóan nem szeretnénk ezt.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Az érdekelne - akkor egyszerűen fogalmazok -

, főigazgató úr, hogy az egész Kossuth tér fel van túrva, és éppen közműveket cserélnek, már 
most, nem tudom, milyen közbeszerzés alapján, nem tudom, kinek a megbízásából, nem 
tudom, milyen pénzen, azt szerettem volna tudni, hogy - már elnézést! - bohóckodunk ezzel a 
felmentéssel, közben már rég csinálják ezt a munkát, vagy az valami egész más.  

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Nem. El tudom 

mondani - hogy a bizottságot informáljam -, hogy jelenleg két feladat végrehajtása folyik. Az 
Országház és a Balassi Bálint utca között van egy távfűtőalagút, a távfűtőalagúton keresztül a 
Balassi Bálint utcai bérházban lévő kazánházból fűtjük az Országházat. A mélygarázs 
kontúrja keresztezi ezt a távfűtőalagutat, ezért a távfűtőalagút csöveit ideiglenesen kiváltjuk 
egy szakaszon. Ez az egyik beruházás, ami a XVII. kapunál, a behajtó sorompótól jobbra 
folyik. Amit a behajtó sorompótól balra láttak a képviselő urak, az pedig az Irodaház és az 
Országház közötti informatikai összekötő hálózat cseréje. Erre a két feladatra beszerzési 
eljárást írtunk ki, és ennek október 1-je az elkészülési határideje, ezért folyik most. Tehát ez 
nem az a közműhálózat még, amiről általában beszélünk. 

Amennyiben a bizottság azt tőlem elfogadja - és akkor áthidaló megoldást tegyünk 
arra, amit Gulyás képviselő úr felvetett -, én azt javaslom, hogy jelöljünk meg egy 2 milliárd 
forintos értékhatárt, és amennyiben a 2 milliárd forintos értékhatár fölé mennek ezek a 
beszerzések, amelyeket a közműszolgáltatók bonyolítanak le, akkor ismét a bizottság elé 
jövünk, és ismét kezdeményezzük, hogy ennek a kiterjesztését további összegekre kapjuk 
meg. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, öné a szó. 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Már csak egy kérdésem van, 

hogy ezekben az esetekben szerződést az Országgyűlés Hivatala fog kötni. 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Nem. Tehát éppen ez a 

lényeg, hogy ezekben az ügyekben a szerződést nem mi fogjuk megkötni. Viszont mi úgy 
tervezzük, hogy a közműszolgáltatók velünk egyeztetve köthetnek ilyen szerződést, és velünk 
egyeztetve alkalmazhatják a kormányrendelet előírásait. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor miért nem a 

közműszolgáltató van itt a főigazgató úr nem helyett, de mellett? Mert eddig a két fél, az 
ajánlatadó meg az ajánlatkérő… - most ebben az esetben, nem akarom a főigazgató urat 
megbízás nélküli ügyvitellel vádolni, hiszen nyilván a lebonyolításban van szerepe, de azért 
mégis meg kell kérdezzem, hogy miért nem ők azok, akik kérik a mentesítést. Tehát milyen 
jogcímen kéri az Országgyűlés Hivatala a mentesítést? 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Mert a Kossuth tér 

egyrészt az Országgyűlés Hivatalának kezelésében lévő közterület. Ez az első, ami miatt 
kérjük. A másik ok az, hogy a Steindl Imre-program végrehajtásáért is az Országgyűlés 
Hivatala fele. A harmadik pedig, amit az előbb említettem, hogy van a 18/2012. 
kormányrendelet, ami ezt a különleges minősítést tartalmazza, és annak a kiterjesztése csak 
akkor lehetséges, ha a bizottság ehhez előzetesen hozzájárul. Tehát ez egy ilyen róka fogta 
csuka, azt kell hogy mondjam, mert ha a bizottság nem járul hozzá, akkor a kormányrendelet 
hatályát nem lehet kiterjeszteni a közműszolgáltatókra. Tehát van egyfajta ilyen kettősség, ezt 
szerettük volna áthidalni. Nyilvánvalóan, ha a bizottság ezt nem támogatja, akkor a 
közműszolgáltatóknak egyenként kell majd idefáradniuk, csak a kormányrendelet módosítása 
időzavart okozhat a kivitelezésnél. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Miért nem módosítható a 

kormányrendelet a mi hozzájárulásunk nélkül? 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Azért, mert ezt a 

kormányrendeletet úgy hozta a kormány ez év februárjában, hogy a Kossuth tér rendezésére a 
bizottság által adott hozzájárulás alapján adta ki. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ami nem terjed ki a 

közműszolgáltatókra. 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Ami nem terjed ki a 

közműszolgáltatókra. És most azt szeretné a kormány, ha ez a közműszolgáltatókra is 
kiterjedhetne. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor azt a rendeletet kell 

először módosítani, ami kizárólag csak bizottsági hozzájárulással vonatkozik a 
közműszolgáltatókra. Tehát akkor előbb a rendeletet módosítja a kormány, azt mondja, hogy a 
Kossuth téri beruházással kapcsolatos feladatokra, és onnantól kezdve idejön a beruházó cég a 
bizottsághoz, és mindenkinek meg fogjuk adni a felmentést. 
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BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Ez is egy megoldás 
lehet, de a kormány nekünk… 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Személyes érdekeink és 

egzisztenciánk szempontjából - és itt most kormánypárti és ellenzéki képviselőkre is gondolok 
- sokkal jobb, mert mi felelünk azért, hogy milyen esetekben adjuk meg a felmentést, és eddig 
ilyen esetben még nem adtuk meg, ha jól tudom, korábbi ciklusokban sem, pedig ott aztán 
minden előfordult. (Derültség. - Mile Lajos: Nem bírtad ki!)  

 
ELNÖK: Itt igazából jogi problémák vannak, tehát olyan értelemben nem tartalmi. Az 

indokoltsága nyilván egy ilyen mentesítésnek, ilyen fontos építkezésnek, ilyen fontos közmű 
esetében indokolt, de valóban probléma van a sorrendiségben. Tehát azt gondolom, az 
eljárásnak meg a kormányrendeletnek az időrendiségében egyszerűbb lenne, ha ott lenne 
rendezve ez a kérdés, és utána kellene nekünk megadni, mint fordítva, mert akkor itt van egy 
olyan exlex állapot, ami szerintem problémás. De majd eldönti az alelnök úr meg a többség, 
szavazzunk róla! (Dr. Harangozó Tamás: Szavazzunk! - Németh Szilárd István: Várjunk egy 
kicsit!)  

(Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Miután szavazni akkor kell, ha 

ezt a javaslatot ebben a formában a főigazgató úr fenntartja, amit én nem javasolnék, mert 
akkor le fogjuk szavazni, viszont ha ez segítség főigazgató úrnak, amit képviselőtársam 
javasol, mi szívesen elfogadunk egy olyan határozatot, ami a Nemzetbiztonsági bizottság elvi 
hajlandóságát kifejezi abban a tekintetben, hogy az egyes közműcégeknek külön-külön az 
indokolt értékben megadjuk a felmentést, ha az a jogszabályoknak megfelel. Csak azt nem 
tudjuk megtenni, hogy nem a megrendelő van itt és nincs keretösszeg, mert ez szerintem a 
törvénnyel is, de a Nemzetbiztonsági bizottság évek óta követett gyakorlatával megy szembe. 
Ha ez segítség. 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Mindenképpen 

segítség, ha ezt a megoldást keressük. 
Én azt is felvetem itt, hogy ha és amennyiben a Nemzetbiztonsági bizottság ad egy 

elvi hozzájárulást, hogy a közműszolgáltatókra is kiterjedhessen ez a felmentés, de nem 
konkrét ügyekre ad felmentést, hanem általános jellegűt, és azt mondja, hogy minden egyes 
konkrét ügyet ide kell hozni, akkor ennek megfelelően elkészülhet a kormányrendelet 
módosítása, kiadásra kerülhet, és azt követően a közműszolgáltatók egyenként idejönnek, 
amelyiknek munkája van, és mindenki ezt itt kezdeményezi. (Németh Szilárd István: És 
kizárólag a Kossuth térrel és a Steindl Imre-programmal kapcsolatban. Tehát a 18/2012-es.) 
Természetesen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Általános elvi hozzájárulást 

tudunk adni, csak ennek nincs jogi relevanciája, mert azt is rögtön hozzátesszük, hogy minden 
egyes külön ügyben ide kell jönni. Tehát adunk egy általános elvi felhatalmazást arra, hogy 
minden külön ügyet itt megtárgyalunk, de akkor nesze semmi, fogd meg jól. 

ELNÖK: Igazából itt azt gondolom, hogy a kormányrendelet módosításának 
időrendisége kizárja azt, hogy itt érdemi olyan döntést hozzunk, ami jogilag releváns, ilyen 
szimpátiaszavazás lehetséges. Az alelnök úr mondta, hogy „nesze semmi, fogd meg jól”, az a 
szimpátiaszavazás. Parancsoljon, Németh Szilárd! 
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NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Ha logikailag megfejthetem ezt a kérdést, 

akkor azt mondja a főigazgató úr, hogy a 18/2012. kormányrendelet a mi döntésünkön alapul. 
A mi döntésünkön alapul, hogy a Steindl Imre-programban és a Kossuth Lajos téren azokat a 
felmentéseket, amelyekkel ide szoktak jönni, most ki kéne terjeszteni, mert ki kell választani a 
közműveket. De ha mi hozunk egy olyan elvi döntést, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a 
kormány a 18/2012. rendeletet megváltoztatja, akkor utána minden egyes döntéssel ide tudnak 
jönni, amiben pénz szerepel, amiben már szerepel az ajánlatbekérés, és amiben szerepel a 
kivitelező. Jól értem? 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): A kivitelező nem, de 

konkrétan meg tudják jelölni azt, hogy mely munkára szeretnének felmentést kérni, annak 
várhatóan mekkora a kivitelezési költsége, és meg tudják mondani az időtartamát is. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, mit tegyünk ön szerint?  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én egyelőre nem tudok jobbat 

annál, mint a kormányrendelet módosítása. Most olvasom a 18/2012. kormányrendeletet, és 
szerintem ezt módosítani kell ahhoz, hogy mi érdemben bármit tudjunk tenni, mert tényleg 
csak szimpátiaszavazást tudunk tartani, viszont szavazás nélkül is tudjuk biztosítani a 
főigazgató urat meg részünkről a projektet, de nem tudunk segíteni most benne.  

 
ELNÖK: A magam részéről is azt gondolom - és ezt a főigazgató úrral egyeztettem is 

-, hogy indokolt ez a mentesítés majd, ha ennek a kormányrendelet szerinti lehetőségei 
fennállnak. Nyilvánvalóan azt a vitát majd, hogy a térrendezés pontosan miért és hogyan 
zajlik, a médiában lefolytatjuk; itt szerintem a bizottságnak majd támogatnia kell ezt, viszont 
most szerintem egyszerűen nem vagyunk döntési helyzetben, ebből az következik.  

Tehát olyan döntés lehet, hogy elvi éllel ki tudjuk mondani, hogy támogatjuk a 
közműcégeket, és tartjuk nemzetbiztonsági szempontból relevánsnak ezt a mentesítést, hiszen 
nem lenne jó, hogy ezt egy akármelyik cég akármilyen nyílt közbeszerzési eljárásban tenné 
meg, szerintem ezzel nincsen baj. Ahogy látom, ezzel nagyjából mindenki egyetért, de 
nincsen meg a feltétele annak, egyszerűen hiányzik egy lépcsőfok, egy elég releváns 
lépcsőfok. A magam részéről is azt gondolom, hogy ebben nagyon óvatosan kell eljárni, mert 
azért ez nem tud nem szemet szúrni majd bárkinek. Azért itt épül valami, itt vannak a 
közműcégek is, és itt a transzparenciának a legkisebb problémája is gondot okozhat az én 
véleményem szerint. 

Főigazgató úr, mi az esély arra, hogy a kormányrendelet módosítása megtörténik? 
Hiszen azért ez egy olyan projekt, amit ha jól tudom, a kormányzat igen kiemelten kezel. 
Azért a kormányrendelet módosításának - bár tudjuk, hogy az alaptörvényt is lehet gyorsan 
módosítani, akkor egy kormányrendeletet is lehet, vélelmezem. Tehát mi az időbeli sietés 
oka? Inkább így kérdezem. 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Az időbeli sietés oka 

az, amit mondtam, hogy szeretnénk minél gyorsabban megindítani az eljárást. Azt gondolom, 
hogy amit az elnök úr itt összefoglalt, hogy elvi síkon támogatja a bizottság, és ha ezt senki 
nem ellenzi - ha ez önöknek is elfogadható -, akkor én ezt az indítványt ilyen formában 
visszavonom, és azt mondanánk, hogy azt a jegyzőkönyvet elvinnénk a kormányhoz, 
amelyben a bizottság elvileg ezt a dolgot támogatja azzal a feltétellel, hogy az egyes 
beszerzési eljárásokat külön-külön ide kell hozni a bizottsághoz, ha és amennyiben azok 
meghaladják azt az értékhatárt, ami erre vonatkozik. Ugyanis én azt gondolom egyébként - 
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amit mondtam is az elején -, hogy nagy valószínűséggel egy-egy közműszolgáltató 
beruházása nem vagy éppen csak el fogja érni az uniós értékhatárt. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Miután mi most közbeszerzés 

alóli mentesítést nem adunk, ezért annak semmi akadálya nincs, hogy mi elvi 
támogatásunkról biztosítsuk ezt a tervet, csak ennek a jogi formája kérdéses, hogy a bizottság 
hoz egy határozatot, és elvi támogatásáról biztosítja. 

 
ELNÖK: Nem tiltja, hogy a bizottság deklaratív jellegű határozatot hozzon. Volt ilyen, 

nem tipikus, de volt ilyen. (Gulyás Gergely: Tegyük meg!) Megtehetjük azt, hogy azt 
gondoljuk, hogy indokolt a közbeszerzés alóli mentesítés, fennállnak a nemzetbiztonsági 
kockázati tényezők, amelyek ezt megalapozzák, és vélelmezhetően ha ennek a jogszabályi 
háttere megvan, akkor a bizottság támogatni fogja ezt a mentesítést - ezt javaslom megtenni. 
Azt gondolom, hogy az összeghatárok is első blikkre rendben lévőnek tűnnek, de ezek, 
mondom, olyanok, hogy konkrétságában kell majd dönteni. Most egy ilyen elvi határozatot 
tudunk hozni, ha ez így van, de ez nem adja meg az eljárást, amivel azt meg lehet tenni, 
sajnos azt nem adja meg. Ha a főigazgató úrnak is megfelel… 

 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Bocsánat, hogy 

közbeszólok. A bizottság mentesítése az uniós értékhatárt elérő vagy azt meghaladó 
beszerzéseknél kell. Tehát ha van egy ilyen elvi támogatás, akkor a kormányrendelet 
módosítását megpróbáljuk keresztülvinni, és a közműszolgáltatók meg - ha nem bírja el az 
értékhatárt - saját maguk eldöntik, hogy alkalmazzák ezt a valamikori egyeztetés alapján; ha 
pedig a bizottsági értékhatárt eléri, akkor pedig idejönnek, és kezdeményezik a módosítást. 

 
ELNÖK: Így van. 
 
BAKOS EMIL gazdasági főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Én ezt köszönettel 

elfogadom. 
 
ELNÖK: Támogatható a bizottság minden tagja részéről ez az elvi döntés? (A 

jelenlévők egyetértésüket fejezik ki.) Köszönöm. Akkor a jegyzőkönyv kedvéért mondom, 
hogy elvi határozat született, és várjuk a főigazgató úrtól az értesítést, hogy mikor és hogyan 
tovább.  

Egyebek 

Másfél perc türelmet kérnék még a képviselőtársaimtól, hogy az egyebekben 
tájékoztassam önöket arról, hogy dr. Szabó Máté biztos Terrorelhárítási Központ működését 
vizsgáló jelentése megtekinthető, nagyon megtekinthető. 

Várhatóan, jelen állás szerint nem lesz kapcsolódó módosító javaslat, ez azt jelenti, 
hogy holnap nem kell bizottsági ülést tartani, de ez csak valószínűsíthető. Azt tudjuk, hogy fél 
négyig nem nyújtottak be, de lehet, hogy az utolsó pillanatban érkezett ilyen a 
költségvetéshez. Ha szükséges, akkor viszont holnap 10 órakor lenne ez a bizottsági ülés, ha 
mégis muszáj. Ebben az alelnök urat nagy tisztelettel kérem, hogy a határozatképességet 
biztosítsák. (Csenger-Zalán Zsolt: 10 órakor kezdődik a Külügyi bizottság!) Akkor legyen 9 
óra 30 perc, öt perc az egész, ha szükséges lesz egyáltalán. Tehát holnap 9 óra 30 perckor egy 
villámgyors bizottsági ülés várható ebben az esetben. 
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A következő bizottsági ülés mához egy hétre 13 órákor lesz a szokásjognak 
megfelelően az államtitkár úr meghallgatásával, amit az alelnök úr is javasolt, egyébként meg 
valahol a törvényből is levezethető. Egyébként pedig a költségvetéshez kapcsolódó 
zárszámadás, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, valamint Mile képviselő úr 
napirendi javaslata várhatóan szerepelni fog a meghívóban. 

Köszönöm szépen a mai „villámülésünket”. Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 28 perc) 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


