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1. Tájékoztató Ramil Sahim Safarov azerbajdzsáni állampolgár kiadatási 
eljárásával kapcsolatban 

2. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 

(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai munkát. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket!  

Elsőként a helyettesítésekről döntenénk. Eszerint Lezsák képviselő urat Tóth képviselő 
úr, Meggyes képviselő urat Móring képviselő úr, Gulyás képviselő urat Csenger-Zalán 
képviselő úr helyettesíti, Harangozó képviselő urat pedig jómagam helyettesíteném. A 
bizottság határozatképes. 

A napirend kiegészítésére tett javaslatok ismertetése; a napirendi javaslat 
elfogadása 

Az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatban. Mile képviselő úr javaslata 
napirend-kiegészítésképpen - a korábbiakkal azonosan -: öt pontot javasol felvenni egy 
napirend kapcsán, amely a nemzetbiztonsági szolgálatok és a szervezett bűnözés 
kapcsolatával összefüggő biztonságpolitikai kérdésekről szólna.  

Ismerik képviselőtársaim ezt a napirend-kiegészítő javaslatot. Én azt javaslom, hogy 3. 
napirendnek - és akkor az egyebek lenne a 4. - kerüljön fel.  

Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatos észrevétele, javaslata valakinek. 
(Jelzésre:) Parancsoljon, Mile képviselő úr! 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az első az technikai természetű. 

Tehát amennyiben a bizottság hozzájárul ahhoz, hogy napirendre kerüljön az általam javasolt 
napirendi pont, akkor ennek megtárgyalása csak a következő ülésen válik értelmessé, hiszen 
itt azt is javaslom, hogy hallgassunk meg embereket, belügyminiszter urat és a két szolgálat 
irányítóját. Tehát, gondolom, annak megszervezésére ennyi idő alatt nincs reális lehetőség. 
Tehát akkor ez úgy értelmezendő, hogyha ehhez hozzájárul a bizottság, akkor a következő 
ülésünkön szerepel napirendi pontként, hiszen a meghívókat ki kell küldeni és a többi. Tehát 
ez technikai természetű volt. 

Engedjen meg, elnök úr, néhány tartalmi indokot a napirendi javaslatomhoz, ha erre 
van mód. 

 
ELNÖK: Természetesen, meg lehet indokolni. Bocsásson meg, egyvalamit! Azzal 

nincsen gond, hogy meg kívánja indokolni tartalmilag, csak a következő ülés napirendjére tett 
javaslat a jelenlegi napirend összeállításánál kissé körülményes. Tehát ezt az egyebekben kell 
megbeszélni, és ott dönthetünk arról, hogy mi legyen a következő napirend, vagy pedig akkor 
a mai ülésre kell önnek javasolni. Egyébként az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Katonai 
Nemzetbiztonsági Hivatal jelen van ilyen szempontból.  

Most önnek abban kell dönteni, hogy erre az ülésre vagy a következőre. Mert ha a 
következőre, akkor az egyebekben kell megbeszélnünk, amit ön most mond. 

 
MILE LAJOS (LMP): Én azt javaslom, hogy akkor áttehetjük az egyebekhez, tehát ez 

nem annyira égető, sürgető. És akkor teljes mértékben az a felállás lenne érvényben, amit én 
javasoltam, mert a belügyminiszter úr meghallgatása is… 

 
ELNÖK: Jó, rendben van. Akkor ezt az egyebekben majd kifejti képviselőtársam.  
 
MILE LAJOS (LMP): Így van. Az indokláshoz csupán annyit…  
 
ELNÖK: De ezt majd akkor megindokolja, képviselőtársam. 
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MILE LAJOS (LMP): De most akkor nem szavazunk, elnök úr, arról, hogy egyáltalán 

napirendre vesszük… 
 
ELNÖK: Nem, mert a mai ülés napirendjéről tudunk szavazni, ön azt a javaslatot teszi, 

hogy a következő ülésre kerüljön fel. Szavazhatunk az egyebek napirendnél arról, hogy a 
következő ülés napirendjén szerepeljen-e javaslatként ez. Erről tudunk szavazni, akkor, de 
nem most.  

 
MILE LAJOS (LMP): És az indoklás is akkor esedékes… 
 
ELNÖK: Akkor tegye meg, képviselő úr, jó? 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A mai napirenddel kapcsolatban van-e még észrevétel? 

(Jelzésre:) Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Javasolni szeretném, hogy 

az eredeti meghívó szerinti 1. napirendünket vegyük le az alábbi indokokkal. Egyrészt az 
Országgyűlés Külügyi bizottsága megtárgyalta a kérdést, másrészt a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumban az ügy keltezésétől kezdődően minden dokumentumot 
megtekinthetnek az országgyűlési képviselők. Harmadsorban pedig azért, mert az Európai 
Parlament múlt héten csütörtökön egy plenáris vita után egy elmarasztaló állásfoglalást 
fogadott el ebben az ügyben. A végleges szövegében ennek ez szerepel: Azerbajdzsán 
hivatalos levélben írásos garanciát adott arra, hogy az átadott elítélt büntetését nem változtatja 
meg, és Safarov legkorábban huszonöt év elteltével szabadulhat, valamint az is, hogy 
Azerbajdzsán hivatalosan később tagadta, hogy erre vonatkozóan diplomáciai garanciát adott 
volna Magyarországnak. Az Európai Parlament az állásfoglalásában elítélte az azeri elnök 
döntését, amellyel kegyelemben részesítette a Magyarországon életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélt férfit, és hangsúlyozta az Európai Parlament döntése, illetve 
állásfoglalása, hogy a Safarovnak adott kegyelem ellenkezik az átadás jogalapjául szolgáló 
nemzetközi szerződés szellemével, és egyben megsértette a magyar hatóságok számára adott 
diplomáciai biztosítékokat. Az Európai Parlament az állásfoglalásában tudomásul veszi Orbán 
Viktor miniszterelnök nyilatkozatát, miszerint Magyarország a nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban járt el.  

Éppen ezen három indok alapján én teljesen indokolatlannak tartom és nem tartom 
szükségesnek, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság ezt az ügyet tárgyalja. Ezért javaslom 
levenni a napirendről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit szokatlan, de jólesik az 

ember fülének hallgatni, amikor a Fidesz képviselője nemzetközi fórumokon elhangzott 
döntésekre, testületekre hivatkozik, és ilyen kizárólagos érvként - igaz, hogy a három közül 
egyként - támaszkodik rá.  

A Külügyi bizottságban volt napirenden ez a dolog tudtommal. A múltkor azért vettük 
le - éppen képviselő úr javaslatára - napirendről, mert ha felvetődne olyan nemzetbiztonsági 
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aspektus, akkor látja aktuálisnak, hogy ez a bizottság tárgyalja. Az én megítélésem szerint 
ilyen aspektusok voltak, vannak, és akkor is kifejtettem, hogy ezek léteznek. Tehát illetékes a 
Külügyi bizottság ennek megtárgyalására, nem kisebb az illetékessége a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak sem. 

Ha jól tudom, szeptember 4-én a híradások szóltak arról, hogy fenyegetést kapott 
például az azeri külképviselet. Azóta iratbetekintések is történtek. Ezekben is vannak olyan 
megfogalmazások, méghozzá kormányzati szintű megfogalmazások, amelyek egyáltalán nem 
zárják ki, sőt felvetik az olyan természetű következményeket, amelyeknek igenis komoly 
nemzetbiztonsági vonatkozásai vannak.  

Tehát mindebből fakadóan azt gondolom, hogy az a bizottság, amelyik az ilyen 
természetű dolgokban abszolút illetékes, sőt jogszabály kötelezi arra, hogy tájékozódjon, nem 
teheti meg, hogy ne tárgyalja napirendjén ennek az ügynek a fejleményeit, következményeit, 
esetleges kockázatelemzéseket, hadd ne mondjam végig, hiszen akkor azt lehet mondani, 
hogy egy olyan szándékkal szembesülünk, hogy ennek a bizottságnak a súlyát és az eredeti 
normáit, előírásait nem vesszük igazán komolyan vagy legalábbis a kormányzó többség 
részéről nem kívánják, hogy a bizottság erről az ügyről tájékoztatást kapjon. Ezek nem érdemi 
indokok, amit elmondott, ezek kiegészítőként egy vitában természetesen megfontolandók és 
elfogadhatók. De hogy ez arra legyen érv, hogy a bizottság ne is tudjon tájékozódni erről a 
dologról és ennek a nemzetbiztonsági aspektusairól, azt gondolom, ez azért nem állja meg 
helyét. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Elnök úr, ha szabad szólnom, bár nem vitában 

vagyunk, én csak egy javaslatot tettem, ugyanakkor szükséges néhány reakciót tennem a Mile 
képviselő úr által elmondottakhoz. Azt gondolom, hogy azzal, hogy a Külügyi bizottság ezt az 
ügyet megtárgyalta, megfelelő fórumot, nyilvánosságot és elérhetőséget kapott ez az ügy. Azt 
is gondolom, hogy nem tudom mire vélni az Európai Parlamentre való hivatkozás 
megszólását, képviselőtársam. Azt is gondolom, hogy ha született egy ilyen európai 
parlamenti állásfoglalás, akkor azt jó tudomásul venni, és nem azzal kell visszavágni, hogy 
ezt miért emlegetem fel, azért, mert ez egy állásfoglalás, amit ön is ismerhet. Azt pedig 
határozottan cáfolnám, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságnak kötelessége lenne. Szerintem a 
kiadatási eljárásokkal kapcsolatos ügyekben nincs törvényileg kötelezettsége a 
nemzetbiztonságnak. Azt látom csak, hogy most már egy teljesen indokolatlan politikai 
hisztériakeltés zajlik ebben az ügyben, és pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
Nemzetbiztonsági bizottságot feladatkörénél fogva ebből szükséges kihagyni, főleg a tények 
ismeretében. A javaslatomat a továbbiakban is fenntartom, tisztelt elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyan ügyrendi vitában vagyunk, de természetesen 

Kocsis képviselő úr és Mile képviselő úr is tartalmi kiegészítéseket tett. Engedje meg, hogy 
egy dolgot megemlítsek. Azt gondolom, ön a minisztérium helyett mondott el olyan 
információkat, amelyeket ha a minisztérium képviseletében elmondtak volna, akkor lehetett 
volna arra a következtetésre jutni, amit ön mondott, hogy ennek nincsen ilyen típusú 
nemzetbiztonsági kockázata. Kisdobos becsületszóra, ezt ilyen értelemben nyilván elhisszük 
önnek. A probléma azzal van, hogy ez nem a jogosulttól származó tájékoztatás, hiszen 
képviselő, és az ellenőrzési jogkörében kellene önnek eljárnia a minisztériumok irányába, 
mégis ön mondott el minisztériumi álláspontot, ami dicséretes, a magam részéről el is hiszem, 
csak olyan értelemben kissé felháborítónak tartom, hogy nem a minisztérium tisztel meg 
minket ezzel, tartalmilag nem vitatva. 
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A másik probléma, és engedje meg, hogy dr. Bárándy Gergely Nemzetbiztonsági 
bizottság elnökéhez írt leveléből csak két félmondatot említsek, amit önöknek is kiosztottunk, 
a nemzetbiztonsági kockázattal - tehát nem politikai hisztériakeltés -, kifejezetten a 
nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatos. Az egyik így szól - ezt dr. Szőke László 
külügyminisztériumi szakállamtitkár írta dr. Lévainé dr. Fazekas Judit igazságügyi és 
rendészeti minisztériumi szakállamtitkárnak -: „A felizzó szenvedélyek akár olyan 
szélsőséges lépésekre is ösztönözhetik a sértett felet, mint terrorcselekmények elkövetése 
magyar területen vagy külföldi magyar képviseletek elleni akciók”. 

A másik az IRM nemzetközi büntetőjogi főosztályának a miniszteri kabinet külügyi 
osztálya részére készített 2008-as feljegyzés, mind a kettő ehhez az ügyhöz, a kiadatási 
kérelemhez kapcsolódik. „Az sem zárható ki, hogy egyes örmények Magyarországra 
utaznának, és az itt élő azeriek sérelmére követnének el súlyos bűncselekményeket, ha 
Safarov a magyar bíróság által kiszabott életfogytig tartó büntetését nem töltené le”. Ezzel 
csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy egy politikai bulvár területén 
nyomul előre a Nemzetbiztonsági bizottság, hanem tagadhatatlanul minisztériumi anyagokból 
való idézetek támasztják alá, hogy lehetnek ilyen veszélyek. Megnyugtató lenne, ha erre 
válaszolna valaki a minisztériumok részéről, és nem önnek kellene jogosan védenie a mundér 
becsületét. 

Természetesen ügyrendi indítvány érkezett, ezért elsőként erről kell szavazni. 
(Jelzésre:) Igen, Csenger képviselő úr, parancsoljon! 

 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tényleg az ügyrendhez 

kapcsolódóan: legutoljára arról döntöttünk, hogy ha a külügyi bizottsági meghallgatáson 
felmerül olyan nemzetbiztonsági kérdés, akkor napirendre tűzzük. Én ott voltam, mert ennek a 
tagja vagyok, de nem merült fel semmi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engem pontosan ezzel ellentétes véleményről 

tájékoztattak, de nyilvánvalóan ez politikai üléspont kérdése, hogy mi merült ott fel. Azt nem 
egészen értem, hogy ha valami nincsen, akkor miért kell ódzkodni az ilyen típusú 
meghallgatástól, hacsak nem azért, mert nem akarják megtisztelni ezt a bizottságot a nagyon 
elfoglalt politikusok, vagy pedig esetleg azért nem, mert mégis tartanak valamitől. De 
mindegy, ügyrendi kérdés, szavazni kell róla, én ezt tudomásul vettem. 

Kérdezem, hogy ki támogatja. (Dr. Kocsis Máté: És ha valami nincs, akkor miért 
beszélünk róla?) Ha valami nincs, az akkor derül ki, ha fel lehet tenni kérdéseket, és akkor 
kiderül, hogy valaminek nincs nemzetbiztonsági kockázata. Kocsis képviselő úrnak volt egy 
közbevetése, csak a tények és a jegyzőkönyv kedvéért arra reagáltam. (Dr. Kocsis Máté a 
Fidesz képviselői felé fordulva: Csak nekik mondtam.) Amit Kocsis képviselő úr szókérés 
nélkül mondott, csak arra mondtam ezt.  

Felteszem a kérdést, hogy ki támogatja az 1. napirendi pont levételét a mai bizottsági 
ülés napirendjéről. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. 

A mai napirend úgy változott, hogy az 1. napirendi pont levételre került.  

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) Általános vita 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetés 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, a 
Honvédelmi Minisztérium, az Állami Számvevőszék és a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat képviselőit a 2. napirendi pont tárgyalása keretében. A Magyar Köztársaság 2011. 
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évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájáról kell döntenünk, valamint a 
költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről. 

Elsőként az általános vitáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan kérdezem a 
kormány képviselőjének az álláspontját. Parancsoljon, öné a szó! 

Haág Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium) hozzászólása 

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Néhány szót szólnék a költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról. Az 
államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat költségvetési évet követő 8 hónapon belül benyújtásra került az 
Országgyűléshez, és ezt megelőzően két hónappal az Állami Számvevőszéknek átadásra 
került. Így tulajdonképpen ezeket a kötelezettségeiket a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
kormány határidőre teljesítette. A kormány a 2011. évben a strukturális problémák 
megoldásával kapcsolatos feladattervet folytatta, amit a Széll Kálmán-tervben részletesen 
ismertetett. A Széll Kálmán-terv fő prioritása a költségvetési törvényben előírt hiánycél 
teljesítése mellett az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedési potenciál, ezen 
belül pedig a munkaerő-piaci aktivitás alacsony szintjének a növelése volt. A költségvetési 
törvényben előírt hiánycél teljesítéséhez a Széll Kálmán-tervben foglaltakon túlmenően 
egyedi intézkedésekre is szükség volt. Ilyen egyedi intézkedés volt 2011-ben a kormány 
1025/2011. kormányhatározatában elrendelt államháztartási egyensúly megőrzéséhez 
szükséges intézkedések. Ez a rendelkezés mintegy 250 milliárd forint nagyságrendű 
megtakarítási intézkedést foglalt magában. Ebből a 250 milliárd forintból 187,1 milliárd 
forinttal a minisztériumok, a kormány alá tartozó költségvetési szervek voltak érintettek, a 
náluk végrehajtott zárolás feladata valósult meg.  

Ez az intézkedés érintette a bizottság hatáskörébe tartozó intézményeket is, az 
Alkotmányvédelmi Hivatalt 350 millió forinttal, a Katonai Felderítő Hivatalt 566,3 millió 
forinttal, a Katonai Biztonsági Hivatalt 126,7 millió forinttal, az Információs Hivatalt pedig 
824,8 millió forinttal. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot az intézkedés nem érintette. 

A kormány említett 1025/2011. intézkedése a kormány irányítása alá tartozó, saját 
bevételből gazdálkodó költségvetési szervek esetében is 3,1 milliárd forint összegű befizetési 
kötelezettséget írt elő. Továbbá rendelkezett kiadási megtakarításokról, amely a Munkaerő-
piaci Alapot 16 milliárd forinttal, a fogyasztói árkiegészítés jogcímét pedig 10 milliárd 
forinttal érintette.  

Ezen túlmenően sor került a 2011. évi költségvetési törvény módosítására is, amely az 
úgynevezett alkotmányos fejezeteknél - amelyek nem tartoznak a kormány irányítása alá - 
további 7,7 milliárd forintos, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál 
5 milliárd forintos tartalékképzési kötelezettséget rendelt el. Ezek a zárolások egy következő 
költségvetési törvény módosításával végleges elvonássá, törléssé változtak. 

A kormány a hiánycél teljesítése érdekében 2011 szeptemberében ismételten 
egyensúlyjavító intézkedésekről döntött. Esetünkben ez százmilliárd forintos megtakarítási 
intézkedést jelentett. Ebbe az intézkedési körbe tartozik a beszerzési moratórium, a kormány 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél további 37 milliárd forint zárolása - ez az 
intézkedés már nem érintette a bizottság hatáskörébe tartozó intézményeket -, az adóbeszedési 
hatékonyság javítása, a játékadó, dohány, alkohol, gáz jövedéki adójának emelése, továbbá 
többlet osztalékbevétel előírására került sor. 

Mindezeken felül a kormány az 1316/2011. határozatában maradványtartási 
kötelezettséget írt elő, amit december végén 1505/2011. kormányhatározatában oldott fel a 
tartozási állományok csökkentése érdekében. 
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Ezek az intézkedések eredményesek voltak, a kormány által kitűzött 2,94 százalékos 
GDP-arányos mérték alatt maradt a nem tervezett egyszeri tételek nélküli uniós módszertan 
szerinti hiány, és az 2,43 százalékra teljesült.  

A bizottság hatáskörébe tartozó intézmények zárszámadásának néhány adatáról 
szeretnék még szólni. Az Alkotmányvédelmi Hivatal tervezett kiadási főösszege 7 milliárd 
411,7 millió forint volt, amely 2011. év végére 656,4 millió forinttal emelkedett. Tehát 
ennyivel nagyobb kiadásteljesítésre volt lehetőség. Ennek a szerkezetét vizsgálni kell. A 
forrásszerkezetében azt láthatjuk a zárszámadás adataiból, hogy a hivatal támogatási 
előirányzata éves szinten 332,6 millió forinttal csökkent, a bevételi lehetőségei a jóváhagyott 
és felhasználható maradványokkal együtt pedig 989 millió forinttal haladta meg a tervezettet. 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében ezek az adatok a következők. Az 
intézmény kiadási eredeti előirányzata 3 milliárd 838,5 millió forinttal bővült 2011. év végére. 
Ha megnézzük a forrásszerkezetét, azt tapasztalhatjuk, hogy a támogatási előirányzat 
158,5 millióval csökkent, azonban a bevételi előirányzata - beszámítva a jóváhagyott, 
felhasználni engedélyezett előző évi pénzmaradványokat - 3 milliárd 997 millió forinttal 
növekedett. 

A Katonai Felderítő Hivatal esetében a kiadási főösszeg az eredetileg tervezetthez 
képest 1 milliárd 428,4 millió forinttal növekedett. A hivatal esetében a támogatási 
előirányzat 487,5 millióval növekedett, a bevételi előirányzat pedig 940,9 millió forinttal 
növekedett. 

A Katonai Biztonsági Hivatal esetében a kiadási főösszeg a 2011-es költségvetésben 
tervezetthez képest 267,3 millió forinttal csökkent. A bevételi előirányzat az engedélyezett 
előző évi pénzmaradvány-felhasználásnak köszönhetően 81,7 millió forinttal növekedett, míg 
a támogatási előirányzat 349 millió forinttal csökkent. 

Végül az Információs Hivatal esetében az eredetileg előirányzott kiadási előirányzat-
főösszeg 168,5 millióval csökkent. Az intézmény támogatása év közben 806,5 millióval 
csökkent, a bevételi főösszege pedig az előző évi pénzmaradvány felhasználásának 
engedélyezését követően 638 millió forinttal nőtt.  

Végezetül: az Állami Számvevőszék előkészítette a törvénytervezet véleményezését. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a kormány a már említett államháztartási határidők 
betartása mellett biztosította a helyszíni ellenőrzés feltétételeit, folyamatosan egyeztetett az 
Állami Számvevőszék képviselőivel, az elfogadható és nem vitatott észrevételeket átvezette 
mindkét fél a törvény tervezetén. 

A Számvevőszék a jelentésében megállapította, hogy a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A feltárt hibák a zárszámadás 
megbízhatóságát nem befolyásolták. 

A Számvevőszék ebben az anyagában javaslatokat is megfogalmazott a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználása, a Nemzeti Földalap szerződés-
nyilvántartó rendszere, az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolója, az 
adóbeszedés nyilvántartása és a NAV belső szabályozása ellenőrzése tekintetében. Ezekkel a 
javaslatokkal kapcsolatban jelenleg az érintettek intézkedési terveket készítenek. 

Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak 
minősítse.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszéké a szó. Parancsoljon! 

Villányi Antal (Állami Számvevőszék) hozzászólása  

VILLÁNYI ANTAL (Állami Számvevőszék): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve elvégezte 
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a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ellenőrzését. A 2011. évi 
zárszámadás ellenőrzése lefedte a központi költségvetés bevételi főösszegének 96 százalékát, 
illetve a kiadási főösszegének 91 százalékát. Ennek érdekében közel 81 intézménynél 
végeztünk helyszíni ellenőrzést, amelynek során összesen 76 költségvetési beszámolót, 
valamint a költségvetés közvetlen kiadási és bevételi előirányzatait minősítettük. 

A minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzése a korábbi 
zárszámadási ellenőrzések során nem volt jellemző. Az ÁSZ stratégiai céljai között szerepel, 
hogy a költségvetési szerveket teljes körűen ellenőrizze. Ennek első lépése volt idén kísérleti 
jelleggel a Belügyminisztérium és intézményei ellenőrzése, melynek keretében 35 intézményi 
beszámolót minősítettünk.  

A főbb megállapítások. A gazdaságpolitikai célok megvalósításához a költségvetési 
törvényt többször módosították, melynek eredményeként a központi alrendszer kiadási 
főösszege 14 551,4 milliárd forintra, a bevételi főösszege 12 974,2 milliárd forintra, a hiány 
előirányzata 1577,2 milliárd forintra módosult. A tényleges deficit 1741,6 milliárd forint lett. 

A hiány alakulását jelentős mértékben a központi költségvetés egyszeri kiadási tételei, 
a MOL-részvények vásárlása, az Európai Unió bírósági ítélet miatti áfa-visszatérítés, valamint 
az önkormányzati alrendszertől és a MÁV ZRt.-től átvállalt hitelek befolyásolták. 

Az államháztartás központi alrendszerének kiadásaiban a központi költségvetési 
szervek és az általuk kezelt előirányzatok, valamint a tb-alapok és az elkülönített állami 
pénzalapok kiadásai, illetve egyéb, többek között az adósságszolgálattal, a vagyonnal, az 
európai uniós elszámolásokkal kapcsolatos tételek jelennek meg. 

A 2011. évi hazai költségvetésben megjelenő EU-források 913 milliárd forint 
összegben teljesültek, míg az EU költségvetéséhez történő 2011. évi hozzájárulás 233 milliárd 
forint összeget tett ki. Az operatív programokra teljesített összesen 2322,9 milliárd forint 
összegű kifizetések az időarányostól elmaradtak, azok a teljes keret 28,3 százalékát érték el. 
Emiatt több operatív program esetében magas a forrásvesztés kockázata. Az elkülönített 
állami pénzalapok egyenlege az eredetileg tervezett 14,6 milliárd forint többletnél lényegesen 
nagyobb összegű, 69,2 milliárd forint lett. Ennek elsődleges oka az elsődleges alapoknál 
végrehajtott zárolás volt.  

A tb-alapokból finanszírozott ellátások rendszerében 2011-ben a jelentős szerkezeti 
átalakítások még nem kezdődtek el. Ezzel együtt a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi oldalán 
jelentős változás volt, hogy új és egyszeri bevételként 2011-ben megjelent a Nyugdíjreform és 
Adósságcsökkentő Alapból magánnyugdíjpénztáraktól átvett vagyon értékesítéséből származó 
bevétel. Ez 363,4 milliárd forint volt. 

A rokkantsághoz és az egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások átalakítása miatt a 
várt 12 milliárd forint megtakarításból csak 2,2 milliárd forint teljesült. A kormány az 
államháztartási egyensúly megteremtésének érdekében összességében 214,2 milliárd forintot 
zárolt, emellett beszerzési és szerződéskötési tilalmat rendelt el, befizetési, tartalékképzési 
kötelezettséget írt elő, és a költségvetési törvényben jóváhagyott kiadások egy részét nem 
engedte elkölteni. Ez a maradványtartási kötelezettség volt. 

A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési adatai 
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a lakástámogatások 
kivételével, amelyeket korlátozott minősítéssel láttunk el, megbízhatóak. Az ellenőrzött 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség és az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatai kivételével elfogadó 
véleménnyel láttuk el. Az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatainak 2011. évi 
felhasználásáról készített összesített beszámolóról az ÁSZ elutasító véleményt adott. A 
megállapított hibák a számvitel területén, valamint a számvitelt támogató informatikai 
rendszerekkel kapcsolatos belső kontrollok nem megfelelő működésére vezethetők vissza, 
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amelyek következtében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata, 
egyezősége nem volt biztosított. Ennyit szerettem volna elmondani kiegészítésképpen. 
Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van 

kérdése, észrevétele, javaslata. (Jelzésre:) Németh képviselő úr, parancsoljon! 

Képviselői hozzászólások 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): A többségi álláspontot szeretném elmondani 
- gondolom, lesz kisebbségi is. A nemzeti együttműködés kormányának a költségvetés 
egyensúlyának megőrzése érdekében tett intézkedései biztosították a polgári és a katonai 
titkosszolgálatok törvényben előírt működésének feltételeit. Az Országgyűlés 
Nemzetbiztonsági bizottságának többsége - figyelemmel az Állami Számvevőszék 
költségvetési végrehajtásának ellenőrzéséről szóló T/8196/1. számú jelentésére és a minősített 
jelentések tartalmára - a bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek vizsgálata alapján arra a 
megállapításra jutott, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló T/8196. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Egyéb javaslat van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Mielőtt szavaznánk, a magam részéről is ismertetnék egy véleményt, vélelmezhetően 

kisebbségi lesz. Alapvetően az Orbán-kormány költségvetése koncepcionálisan elhibázott 
volt. A 2011. évi költségvetési végrehajtásról szóló törvényjavaslatból is látható ez 
egyértelműen. Kitérnék különösen az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetéséből zárolt 350 
milliárd forintra, valamint arra, hogy 690 millió forint maradványtartási kötelezettséget írtak 
elő. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetén is jelentős maradvánnyal zárta az évet a 2,5 
milliárd forintos maradványtartási kötelezettség következtében. A kormány tervszerűtlen, 
ötletszerű működését jól mutatja a SZEBEK és alapvetően a végül felállításra nem került 
NIBEK-kel kapcsolatos javaslatok, amelyekre az Állami Számvevőszék jelentése is 
rámutatott, hogy a SZEBEK 178,5 millió forintot soha fel nem állított intézmény eszközeinek 
fejlesztésére kapott volna meg, ez nem felel meg a maradvány valódiság elvének. 

A kormány 2011-ben alkalmatlannak bizonyult a költségvetési és pénzügyi 
folyamatok elvárható színvonalú menedzselésére. Nem támogatjuk sem a beszámoló 
elfogadását, sem az általános vitára való alkalmasságot. 

Szavazás 

Ha másnak nincs javaslata, kérdése, akkor a szavazás következik az általános vitára 
való alkalmasságról. Kérdezem, hogy ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem szavazat. A bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében 
támogatta az általános vitára való alkalmasságot. 

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. E napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

Még egy napirendi pontunk van hátra, az „Egyebek”. Kérem, Mile képviselő úr 
ismertesse a javaslatát! Kérem tisztelettel, hogy röviden! 

Mile Lajos (LMP) hozzászólása 

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat itt van mindenki előtt, 
csak szeretném kiegészíteni néhány indokló részlettel. Azt hiszem, legutoljára éppen a 
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Célpont című műsor foglalkozott ugyanezzel a dologgal, ahol megerősítették azokat az 
információkat, amelyeket eddig is lehetett tudni az előző híradásokból. Nevezetesen azt, hogy 
itt a szervezett alvilág vagy a szervezett bűnözés és a különböző szolgálatok közötti 
kapcsolatrendszer tagadhatatlan, és ez irányban vizsgálatok folynak. Arról van szó nagyjából, 
hogy kormányközeli orgánumok régebben is, májusban, augusztusban többször hírül adták, 
ideértve a Hír Televíziót, a Magyar Nemzetet is, a belügyminiszter úr nyilatkozatait, 
amelyekben kimondottan erről az összefüggésrendszerről beszélt. Ezekben a 
megnyilvánulásaiban ő érintette a volt Nemzetbiztonsági Hivatalt és a Katonai Biztonsági 
Szolgálatokat is, azt éppen az Energol ügyében. Tehát éppen ezért látom indokoltnak, hogy 
mindamellett, hogy nagyon helyes, hogy a közvéleményt tájékoztatja bizonyos 
fejleményekről, ennek a bizottságnak is meg kellene ismernie a hátteret és a rá tartozó 
dolgokat zárt ülés keretein belül. Hiszen azt gondolom, a szolgálatoknak, egyáltalán a belügyi 
szerveknek a renoméját, a beléjük vetett bizalmat úgy lehet a leginkább növelni, ha ezekben a 
kérdésekben a parlament illetékes bizottsága megfelelő szintű tájékoztatást kap. Éppen ezért 
javasoltam, hogy hallgassuk meg Pintér Sándor belügyminiszter urat, Göbölös László 
tábornok urat és Kovács József altábornagy urat ezekben az ügyekben, mint ahogy az írásos 
előterjesztés ezt tartalmazza is. Azt gondolom, hogy ez folyamatosan aktuális.  

Azt is lehet érzékelni, hogy a közvélemény érdeklődik a dolog iránt - okkal-joggal 
teszi ezt -, és nyilván a felvetődő kérdések, amelyek a szolgálatokat érintik, azok pedig 
tájékoztatást igényelnek. Tehát a rá adott válaszokra mindenképpen kíváncsiak lennénk, vagy 
kíváncsi lenne ez a bizottság, azt gondolom, ha a feladatát el akarja látni, és ezért javasoltam 
ezt a napirendi pontot. 

Köszönöm.  

Képviselői hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről nem ellenzem, sőt támogatom, hogy 
legyen egy ilyen… jól értem, zárt ülés? (Mile Lajos: Így van.) Mert nyilván ezt zárt ülésen 
lehet megtartani.  

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, javaslat még ehhez? Mi most elvi javaslatot tudunk 
tenni arra, hiszen a következő bizottsági ülésen nem tudjuk azt megspórolni, hogy ügyrendi 
szavazás legyen, de most dönthetünk úgy, hogy a napirenden ezek szerepeljenek, és akkor 
természetesen nemcsak elnöki jogkörben, hanem bizottsági többségi vélemény alapján, 
amennyiben ebben támogatás van... Ha nem, akkor természetesen az az elvi mozgástér még 
rendelkezésre áll, hogy napirendre javaslom venni, a bizottság meg eldönti. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én további kiegészítést tennék, 

ha már körvonalazódik egy leendő zárt ülés, ahol a különböző szolgálatok képviselőit, 
főigazgatóit hallgatnánk meg. Volt korábban egy rendkívüli ülés összehívására tett 
javaslatom, illetve egy napirend-kiegészítés. Akkor én Mile képviselő úr indítványához 
annyiban szeretnék csatlakozni, hogy bővítsük ki ezt a zárt ülést egyetlen leendő meghívottal: 
Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját szeretném két kérdésben zaklatni, 
aminek - nem állítok, kérdezek - lehet akár nemzetbiztonsági kockázata is. Én ezt a dolgot 
szeretném tisztázni. És amennyiben lehetőség van rá, hogy zárt ülés meghívottakkal 
létrejöjjön, akkor én ezt mindenképpen aktuálisnak tartanám most, nem pedig egy külön 
bizottsági ülés keretében. Ennyit szerettem volna. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mile képviselő úr jelentkezett. 
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MILE LAJOS (LMP): Remélem, jól értelmezem, Mirkóczki képviselő úr felvetését: 
önálló napirendi pontként, tehát nem az enyémhez kötődne (Mirkóczki Ádám: Így van!), mert 
az úgy értelmetlen lenne. (Mirkóczki Ádám: Annyiban kötődik, hogy zárt ülést kért.) Csak a 
zárt ülés keretei a közösek. (Mirkóczki Ádám: Így van.)  

 
ELNÖK: Tudunk ebben most döntésre jutni, hogy legyen ilyen javaslat, vagy nem 

tudunk? Kérdezem a tisztelt kormánypárti képviselőket, hogy ők mit gondolnak. (Jelzésre:) 
Kocsis képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt javaslom - nem teljes 

mértékben elutasítva Mile képviselő úr javaslatát -, hogy bontsuk több részre ezt a témakört, 
tehát a rendőrségi átszervezés, az Energol-ügy és esetlegesen Mirkóczki képviselő úrnak a 
magánjellegű kérdései Hajdu Jánoshoz. (Mirkóczki Ádám: Nem magánjellegű.) Tehát én azt 
javaslom, hogy bontsuk több részre.  

A nyári, sajtóban megjelent információkat alapul véve szerintem arra legyünk 
tekintettel, hogy előzetesen kérjünk információt arról - nyilván az elnök úr teheti ezt meg -, 
hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál elrendelt vizsgálat milyen stádiumban van, 
aktuális-e arról beszélni.  

Másrészt a rendőrségi átszervezés, illetve a titkosszolgálatokat esetlegesen érintő 
korrupciós ügyek kapcsán vegyük figyelembe azt, amit miniszter úr sokszor világossá tett már 
- Pintér Sándor miniszter úrra gondolok jelen esetben -, hogy a rendőrségi átszervezés és a 
korrupciós botrány között ok-okozati összefüggés nincsen, pusztán megerősítette a szándékot. 

Illetve legyünk tekintettel arra is - és ezt hangsúlyozottan kérem -, hogy a folyamatban 
lévő nyomozások sikerét esetlegesen ne sértse. Nyilván zárt ülést említett Mile képviselő úr, 
de láttunk már karón varjút.  

Tehát nem elvi alapon utasítanánk most el a következő bizottsági ülésre vonatkozó 
napirendi javaslatot, hanem javasolnánk azt, hogy mielőtt fejest ugrunk ezekbe a témákba, 
elnök úr előzetesen tájékozódjon ezekről a kérdésekről. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor azt jelenti, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálatnál elvégzendő vagy elvégzett vizsgálattal kapcsolatosan tájékozódjak, hogy van-e 
már ilyen, és az már alkalmas-e arra, hogy ezt megtárgyaljuk? Ha jól értem, a rendőrségi 
ügyet pedig nem támogatják. Bonyolultan mondtam? Parancsoljon, öné a szó. 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem bonyolultan, egyszerű. A rendőrségi ügynél 

szerintem legyünk tekintettel a folyamatban lévő nyomozásra. Én csak azt nem szeretném, ha 
olyan ügyeket feszegetnének itt akár zárt ülésen képviselők - akár kormánypártiak, akár 
ellenzékiek, ez most az ügy természetéből fakadóan mindegy -, ami a folyamatban lévő 
nyomozásokat veszélyezteti. És vegyük figyelembe a rendészeti bizottság e tárgyban 
lefolytatott ülését is a rendőrségi átszervezések kapcsán. Tehát azért javasoltam - és ez az 
alapjavaslatom -, hogy válasszuk ketté vagy három vagy négy részre ezeket a témákat. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Eredetileg én ezt a szeptember 11-ei 

ülésre javasoltam, és aztán belátva, hogy az a napirend zsúfolt, kértem, hogy akkor esetleg a 
mostani ülésen tárgyaljuk meg. De éppen azért, hogy megfelelően előkészített ülésen 
tárgyalhassunk a dologról, ezért javasoltam most az ülés elején, hogy akkor a következő héten 
kerüljön ez napirendre. 
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Amit Kocsis képviselő úr elmondott: azt gondolom, ha az eddigi nyilatkozatokat is 
megnézzük, és nem akarjuk összekeverni az egyes feladatokat, akkor is indokolt ennek a 
három személynek a meghallgatása, hiszen azt mondja 2012. június 13-án az egyik híradás: 
„A volt Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai is érintettek lehetnek a rendőrségi korrupciós 
botrányban Pintér Sándor szerint. A belügyminiszter azt mondta, minden érintett távozik a 
belügyi szervektől.” Oké, ezt nem is kommentálom tovább. Tehát ebben az esetben, mivel 
maga a belügyminiszter úr nyilatkozott így, szerintem indokolt az érintett hivatal vezetőjét 
meghallgatni. 

Következő, a Magyar Nemzetből idézek, augusztus 9-i hír: „Belső vizsgálatot rendelt 
el a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat annak tisztázására, fedőcég volt-e a kilencvenes 
évek olajszőkítési botrányairól elhíresült Energol Rt.” 

Tehát mind a kettő olyan természetű dolog, ami indokolttá teszi mind a három általam 
meghallgatni kívánt személy kilétét és a velük való konzultációt. 

Elnök úr előzetesen tájékozódik, az egy nagyon derék dolog, de tulajdonképpen - és 
nem is akarok semmiféle ilyen lehetőséget tőle megvonni - a bizottság tájékozódása és a 
tájékoztatása az igazán meghatározó ebben a kérdésben. És éppen azért javasoltam zárt ülést, 
hogy az ügy természetére való tekintettel megfelelő szintű tájékoztatást kapjunk, és ne 
veszélyeztessünk semmiféle eljárást. Tudniillik, ha ezt a lemezt állandóan elővesszük minden 
olyan ügynél - márpedig a nemzetbiztonságot érintő kérdések meghatározó része elég kényes 
természetű -, hogy folyamatban lévő eljárást veszélyeztetheti az, ha a bizottság tájékozódik, 
akkor itt a közbeszerzések alóli felmentésekre szorítkozik lassacskán a bizottság munkája, 
ami elég szegényes lenne, mert meghallgatnánk félévente-évente egy-egy beszámolót. Ilyen 
kérdésekben, azt gondolom, hogy értékelni kell annyira a bizottságot és a zárt üléssel 
kapcsolatos szabályzatot és normákat, hogy ez ne zárja ki a bizottságot abból, hogy 
tájékozódhasson ebben az ügyben. Maga a belügyminiszter úr nyilatkozott ezekről a 
kérdésekről (Dr. Kocsis Máté: Előzetesen.), azt gondolom, hogy ennek alapján is jogos, hogy 
tájékozódni akarjunk. 

 
ELNÖK: Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak a Kocsis képviselő úr által 

elmondottakat szeretném pontosítani. Mile képviselő úr jól értette, én külön napirendi 
pontként - nem összemosva a két dolgot. Azért szeretném hangsúlyozni a jegyzőkönyv 
kedvéért, hogy szó sincs magántermészetű vagy magánjellegű kérdésekről. Tehát szeretném 
itt is előzetesen hangsúlyozni - és egy pillanatra tekintsünk el a pártpolitikai hovatartozástól -, 
amikor egy titkosszolgálati eszközökkel felruházott rendvédelmi szerv főigazgatója 
egyértelmű kijelentést tesz egy parlamenti képviselettel rendelkező pártról meglehetősen 
többértelmű tartalommal, akkor én azt gondolom, az teljesen jogos, hogy bizonyos kérdéseket 
itt a bizottságban feltegyünk neki, és arra pontos választ elvárnék. Tehát én itt most 
félretenném, nem magánjellegű, nem Mirkóczki Ádámról van szó, nem Kocsis Mátéról és 
nem X., Y., Z-ről, hanem egy főigazgató által nyilvánosan tett kijelentésről, amelynek bizony 
lehetnek furcsa természetű dolgai. Ha nincs igazam, akkor nyilván majd a főigazgató úr 
cáfolja, de én azt gondolom, hogy ez a minimum egy ilyen esetben, hogy itt a bizottság előtt 
megerősítse vagy adott esetben cáfolja a korábban elmondottakat. És akkor tegye mindenki a 
szívére a kezét, hogyha akár a Fideszről, akár a KDNP-ről, akár az LMP-ről vagy éppen az 
MSZP-ről példátlan módon az elmúlt huszonkét évben tett volna bármelyik főigazgató ilyen 
kijelentést, akkor mekkora hisztit csaptak volna. Azt gondolom, ez a minimum, hogy én 
kérdezek, és a főigazgató úr majd válaszol, vagy kérdeznek önök is. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Bele lehet menni, bár miután most konszenzus nem lesz (Dr. Kocsis Máté 
jelentkezik.) - de bele lehet menni mindenbe -, értelme nem sok van. Ha nem tudjuk 
meggyőzni egymást, akkor én teszek egy javaslatot, önök meg szavaznak. Kocsis képviselő 
úr! 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Én csak öntől szerettem volna megkérdezni, de aztán 

belekiabált a jegyzőkönyvbe, hogy bele lehet menni. Az előzmény az volt, hogy 
megkérdeztem az elnök urat, hogy az ügyrend rabságában vagy fogságában lehet-e reagálni a 
Mirkóczki képviselő úr által elmondottakra, vagy majd akkor, ha lesz ilyen napirend. 
(ELNÖK: Lehet most is.) Én örülök neki, de akkor csak annyit a napirend kapcsán - hogy 
rövidre fogjuk -, hogy akkor önök is külön kezelik ezt a két ügyet. Én nem készültem most 
arra, hogy ebbe a témába belemenjünk, de nagyon röviden annyit fogadjon el tőlem a 
képviselő úr, hogy nekem volt szerencsém vezetni a gyöngyöspatai eseményeket vizsgáló 
bizottságot, ahol sok tényadat állt rendelkezésünkre.  

Azt is elfogadom, hogy a Terrorelhárítási Központ vezetőjének a nyilatkozata nem a 
legszerencsésebb formában került megfogalmazásra, de azt pedig ön fogadja el tőlem, hogy 
említette a Fideszt, az LMP-t és az MSZP-t, hogy ha valaki ilyen vagy ehhez hasonló 
kijelentést tett volna, akkor ha jól értettem, ahogy ön mondta, nagy hisztériát csapott volna 
bármelyik. Itt felhívom a figyelmét arra, hogy akár az előbb említett Gyöngyöspata-ügyben, 
akár más ügyekben az önök pártja nyíltan vállal szövetséget, közös rendezvényeket, fotókat, 
mindenféle olyan dokumentumokat, bizonyítékokat, amelyekből következtethető, hogy 
szélsőséges szervezetekkel kapcsolataik vannak. Ezzel együtt én nem tartom továbbra sem 
nemzetbiztonsági témának az ön javaslatát. 

 
ELNÖK: Azzal zárnám le, hogy akkor kérném tisztelettel, hogy Mile képviselő úr is 

egészen pontosan fogalmazza meg és Mirkóczki képviselő úr is, hogy mi a javaslat. Ha 
változatlanul tartja fenn, akkor azt tudom mondani, hogy Mile képviselő úr megfogalmazta. 
Kérem, ne kérjen most szót, nagy tisztelettel kérem, nem tudunk ma tovább jutni. Nagy 
tisztelettel kérem erre. Négyszer szólt hozzá ahhoz, hogy mit szeretne javasolni, és értjük. Ha 
van ehhez képest más javaslat vagy változott, akkor kérem tisztelettel, hogy írásban jelezze, 
ha pedig nem, akkor változatlan formában támogatom. 

Mirkóczki képviselő urat kérem pontosan, szabatosan megjelölni, hogy önálló 
napirendként kívánja-e, vagy mire kívánja, illetve kinek. Ezt elmondta, de kérem, hogy tegye 
meg, hogy írásban is elküldi, és napirend-kiegészítésként lehet erről beszélni. A képviselő 
urak meggondolják, hogy támogatják-e ezt, vagy sem. 

Én egyet megteszek természetesen: Kocsis képviselő úrnak ez egy jó javaslata volt, azt 
érdemes megvizsgálni, hogy melyik van abban az előkészítő fázisban, hogy érdemben 
lehessen róla tárgyalni. Azt gondolom, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál zajló 
vizsgálat különösen érdekes, mert arról még nem volt szó. A többi érintőlegesen már szóba 
került. Nem tudunk most tovább jutni. Érvek, ellenérvek hangzanak el, másfél óráig 
győzködhetjük egymást. Én megkíséreltem, hogy ha konszenzussal meg lehet tenni, de 
láthatóan nem lehet megtenni, ezért ezt a részét most le is zárnám. Természetesen majd arra 
fogom kérni az alelnök urat, aki Gulyás képviselő úr lesz vagy Németh képviselő úr, 
természetesen egyeztetek, mint ahogy korábban megtörtént, hogy várható-e az, hogy a 
következő vagy a következő utáni bizottsági ülésre Mirkóczki és Mile képviselő úr javaslata 
napirendre kerül. Én mind a kettőt támogatni fogom a magam részéről. Amennyiben 
Mirkóczki képviselő úr ezt úgy fogalmazza meg, hogy az állításban vagy a kérdésben már 
nincs benne a végítélet - mert én is kíváncsi vagyok, hogy mi volt az a szándék -, tehát ha a 
Jobbik üldözési mániájának a kérdése lesz feltéve, akkor nyilván nem tudom, ha pedig úgy 
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lesz feltéve, hogy érdemi választ vár erre, akkor támogatni fogom, hogy ez kerüljön 
napirendre. Szerintem most nem tudunk tovább menni ebben. 

Jövő héten az államtitkár úr meghallgatása saját és közösségi kérésre keddi napon - 
ilyen szempontból - szokatlan időben, 10 órakor lesz. Kérem önöket, hogy tiszteljék meg az 
államtitkár urat, hogy a bizottsági ülésen minél nagyobb létszámban jelen lesznek. 

Köszönöm szépen a mai közös munkát. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 54 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Vicai Erika 


