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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Tóth Józsefnek (Fidesz) 
Lezsák Sándor (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) megérkezéséig és távozása után dr. Molnár 
Zsoltnak (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről   

 
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Horváth Kristóf főigazgató-helyettes (Országos Atomenergia Hivatal) 

Megjelentek  
 
Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár  
Göbölös László dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal) 
Dr. Boda József dandártábornok, főigazgató (Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat) 
Dr. Csizmadia Tamás főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Sánta Zsófia szakértő (Fidesz)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Gulyás József szakértő (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat 
ismertetése, elfogadása 

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

Köszönöm szépen, hogy rugalmasan kezelték a kezdési időpontot, de olyan jelzést 
kaptunk, amely a zárt üléssel kapcsolatosan előzetes tanulmányozást igényel. (Dr. Harangozó 
Tamás megérkezik az ülésre.)  

Elsőként a helyettesítés rendjét ismertetném. Gulyás Gergely képviselő urat Tóth 
képviselő úr, Lezsák képviselő urat Csenger képviselő úr és Meggyes képviselő urat Móring 
képviselő helyettesíti. Harangozó képviselő úr pedig megérkezett.  

Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat és főigazgató urakat, akik már jelen vannak.  
A kiküldött napirend úgy szólna, hogy az 1. napirendi pont tájékoztató aktuális 

nemzetbiztonsági kérdésekről; majd az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat beszámolója következne; a közbeszerzési mentesítések közül a 4. lekerült a 
napirendről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kérelmére; az eredetileg 5. 
napirendi pont, amely most a 4., az Atomenergia Hivatal mentesítési kérelme; majd az 
egyebek következne. Az új 4. napirendi pont nyílt ülés. 

A bizottság határozatképes. 
Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan kérdés vagy észrevétel. (Gulyás 

Gergely megérkezik az ülésre.) Közben megérkezett Gulyás képviselő úr. (Jelzésre:) Mile 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
MILE LAJOS (LMP): Csupán egyetlen megjegyzés. Elnök úr, köszönöm a szót. Én 

ugyan a nyilvánosságnak vagyok a híve, de arról pár szót ejtenünk kell, hogyan létezik az, 
hogy a zárt ülés anyaga visszaolvasható a sajtóban. Még egyszer mondom, én nem vagyok 
ellene a nyilvánosságnak, sőt, de ez a dolog lényegével ellentétes. Ha információra van 
szükségem, akkor lassanként bizony a sajtót érdemesebb olvasnom, mint figyelnem a 
bizottsági ülésen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javasolnám, Mile képviselő úr, hogy ezt zárt ülésen 

beszéljük meg. (Mile Lajos: Jó, köszönöm.) Egyébként aktuális a kérdésfelvetés, de 
amennyire lehetséges, tisztelettel azt kérném, hogy zárt ülésen.  

Azt kérdezem, hogy a napirendhez - mert ez nem a napirendhez tartozott, de ettől még 
fontos kérdés - van-e kérdés vagy észrevétel. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor kérném, 
hogy a helyettesítésekre figyelemmel döntsünk a napirendről. Aki egyetért a kiküldött 
napirend ezen változtatásával, akkor az, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Tizenkét igennel, egyhangúlag elfogadtuk a mai napirendet. 
Innentől kezdve zárt ülés. Nagyon szépen köszönöm a sajtó megjelent képviselőinek, 

hogy jelen voltak, és köszönöm az érdeklődést. Arra kérnék szépen mindenkit, hogy csak az 
maradjon a teremben, aki a zárt üléshez megfelelő paraméterekkel rendelkezik. (A sajtó 
képviselői távoznak az ülésről.)  

 
(A bizottság 12 óra 43 perc és 15 óra 13 perc között zárt ülést tartott,  

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
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Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója által benyújtott, közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/183/2012.) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Nyilvános ülésen folytatjuk az ülésünket az új 4. 
napirendünkkel. Köszöntöm tisztelettel az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-
helyettesét, dr. Horváth Kristófot. (Dr. Kocsis Máté visszatér a terembe.)  

Írásban megküldésre került az önök javaslata a mentesítés iránti kérelemmel 
kapcsolatosan. Ha jól értem, akkor bruttó összegről és jelenlegi árfolyamon 194 millió 
316 ezer 635 forintról van szó. Jól tudom? 

 
DR. HORVÁTH KRISTÓF, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese: 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, ennyiről van szó. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Én csak annyit észrevételeznék, hogy szerencsésebb mindig 

forintban, mert azért mi mégiscsak egy bizottsági ülésen forintban tudunk felmentést adni. 
Megvan ez abban is, de látom, hogy itt USA-dollárban is megvan. Tartalmazza egyébként ezt 
leszámítva a kérelem a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy dönteni tudjuk. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése a főigazgató-helyettes 
úrhoz. (Senki sem jelentkezik.) Kérdést nem látok.  

Kérdezem a bizottság tagjait - a helyettesítésekre figyelemmel -, hogy ki támogatja az 
említett bruttó összeghatárban a mentesítési kérelmet, amelyet az Országos Atomenergia 
Hivatal főigazgatója nyújtott be. Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A helyettesítéseket is figyelembe véve 10 igen szavazattal és 1 
tartózkodással a bizottság támogatta, és megadta a mentesítést. 

Köszönöm szépen, hogy elfáradt. További jó munkát kívánok! (Dr. Horváth Kristóf: 
Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra!) 

Egyebek 

A bizottsági ülésünk egyebek napirendi pontjában megerősítem a fix december 11-ei 8 
órás üléskezdetet, de addig még nyilván sok minden történhet, ami a napirendet illeti. 
Köszönöm szépen a mai közös munkát. (Mile Lajos: Elnök úr!)  

Parancsoljon, Mile képviselő úr! Nem láttam a periférikus látásommal. Parancsoljon, 
Mile képviselő úr! 

 
MILE LAJOS (LMP): Elnézést, csak egyetlen mondatot szeretnék mondani, mert 

gondolom, unják a képviselőtársaim a hangomat. 
Az azért mégiscsak rendkívül furcsa, hogy ugye itt egy elég kényes ügy közepén 

vagyunk, miközben meghallgatások zajlanak, és akkor bizonyos sajtóorgánumokból jóval 
több információt kapok meg, mint ami a bizottsági ülésen elhangzik egyrészt, másrészt pedig 
itt-ott szinte szó szerint hallom vissza vagy olvasom el az újság hasábjain mindazokat a 
kijelentéseket, amelyeket itt a meghallgatottak tettek vagy éppen a bizottsági beszélgetés 
folyamán elhangzottak.  

Tényleg én csak azt szeretném, hogy most mennyire vehető komolyan az, ha itt zárt 
ülést rendelünk el, és titoktartás van, meg a bizottság tekintélyéről beszélünk például ilyen 
esetekben. Az ember spekulál - és nincs rá bizonyítékom -, de nem kizárt, hogy esetleg ebből 
a teremből mehetett ki az információ ezzel kapcsolatban, egyéb feltételezésekbe meg nem is 
merek bocsátkozni. Tehát nem tudom, hogyan lehet ezt meggátolni meg mit kéne tenni, de ez 
előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy nemcsak a szolgálatok, hanem tényleg az egész 
Nemzetbiztonsági bizottság hitelessége is enyhén szólva kérdőjelessé válik, nem ok nélkül, és 
ez már nem az első példa erre.  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Valóban hosszú évek tendenciája, hogy a 

sajtóban néha olvashatunk dolgokat. Én a magam részéről olyat, ami az ügyek érdemi 
megvilágításával kapcsolatos részletinformáció vagy amikről valóban volt szó…; és hogy 
valóban hol van a titok határa, ezt nehéz meghatározni. Magam is azt gondolom, hogy 
néhányszor már olyan is megjelent, ami ezen túlment, de olyat, amit szóról szóra 
visszahallanánk vagy ilyesmi, azért én a magam részéről nem tapasztaltam. Abban meg szinte 
biztos vagyok - vagy legalábbis remélem -, hogy nem ebből a teremből, szobából mehetett ki 
az ilyen típusú információ. De egyetértve Mile képviselő úr azon felvetésével, hogy a 
bizottság tekintélye miatt fontos. És nyomatékosan felhívom mindannyiunk figyelmét arra, 
hogy valamennyi ülés, ami zárt, ami titokkörbe tartozik, az nem a nyilvánosságnak van 
szánva, és ennek megvan a bölcs és helyes oka, amit a törvényhozó annak idején megtett. 

Van-e még hozzászólás? Kérés? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor köszönöm 
szépen, a mai ülést bezárom. Találkozunk a következőn.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 21 perc) 

 
 

 

 Dr. Molnár Zsolt   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 

 


