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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 10 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 Képviselőtársak! Kedves Vendégeink! Kérem tisztelettel, kezdjük el 
lassan! A magam részéről ráérnék, de a hírek szerint szavazások lesznek, ezért valamennyire 
kötött az időrendünk. 

Tisztelettel azt még elmondanám - figyelemmel arra, hogy elméletileg az utolsó 
ülésünk évadzáróként és karácsony előtt, és miután még a büfében reggeli nem volt kapható, 
ezekből az egymással összefüggő tényekből következően -, hogy reggelivel is készültünk meg 
ilyen hasonlókkal. Tehát aki úgy érzi, hogy szeretne szendvicset vagy valamit enni, akkor ez 
egyben ilyen zárójellegű fogadás is. Miután utána már nem lesz idő, javasolnám, hogy aki 
éhes, tegye meg, hogy behozza magával, és ezúttal ebből nem csinálunk problémát; mondjuk, 
eddig se csináltunk, csak most még kevésbé. 

Amíg itt a helyettesítések kialakulnak, addig természetesen köszöntöm az államtitkár 
urat meg mindenkit, aki a bizottság ülésén jelen van a különböző napirendeknél, ezek 
ismertetését most mellőzném. Mindjárt kiderül, hogyan vagyunk határozatképesek, és ki kit 
helyettesít. (Rövid szünet.)  

Kialakult a jelenléti ív is, a helyettesítések rendje: dr. Kocsis Mátét Tóth képviselő úr 
és Meggyes képviselő urat Móring képviselő úr helyettesíti ismételten. A bizottság 11 fővel 
határozatképes.  

Az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatosan annyi van, hogy az 1-4. pontoknál 
zárt ülésen leszünk. Kérem tisztelettel, hogy a zárt ülés feltételeit ellenőrizzük, hogy rendben 
vannak-e, hiszen mindjárt odaérünk a napirend megszavazásával. (Megtörténik.) Annyi 
javaslat van, hogy a 7. és az 5. napirend cseréljen helyet, és végül az egyebekkel zárnánk, ha 
minden igaz, és az a cél, hogy fél tízre befejezzük.  

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Itt 
még annyit elmondanék, hogy Mile képviselő úrnak érkezett egy javaslata, amelyet az 
egyebekben megtárgyalnánk, és akkor döntünk annak időpontjáról és adott esetben napirendre 
vételéről; meg lesz még egy-két olyan dolog, amiről tájékoztatást kell majd adni a 8. napirend 
keretében. 

Ha nincs a napirendhez más észrevétel, akkor kérem, hogy szavazzunk - a 
helyettesítésekre is figyelemmel - a mai napirendről. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy 
látom, hogy 11 igen szavazattal egyhangúlag megszavaztuk. A 7. és az 5. napirend helyet 
cserélt ennek kapcsán. 

Áttérünk zárt ülésre. 
 

(A bizottság 8 óra 14 perc és 9 óra 33 perc között zárt ülésen tárgyalt, amelyről külön 
jegyzőkönyv készült.) 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója 
által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (Nbb/197/2012. 

ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm önöket. Nyilvános ülésen vagyunk a mostani 
napirendtől. Köszöntöm a BKV részéről Bolla Tibor vezérigazgató urat, Perényi Tamás 
ügyvéd urat, és még érkezett valaki ezek szerint. Segítenének? 

 
BOLLA TIBOR, a BKV Zrt. vezérigazgatója: Takács Péter vezérigazgató-helyettes. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, a jegyzőkönyv kedvéért. Írásban megérkezett az önök 

kérelme, amely rendkívüli sietséget indokol. Azt mutatja, hogy 2,4 milliárd forint nettó 
értékben kérik ezt a mentesítést a FIDIC-kivitelezési szerződések alapján, mérnökmunkára.  

Kérdések, válaszok 

Itt én megkérdezném tisztelettel a magam részéről ennek az indokolását. (Gulyás 
Gergely: És az időtartamát is!) Egyrészt konkrétan lehet-e tudni, hogy mi az időtartam, úgy 
értem, az eljárásra - ez az egyik konkrét kérdés. A másik, amit megkérdeznék, csak tényleg 
azért, mert időszűkében vagyunk, nemsokára plenáris ülés lesz, és szavazni kell, tisztelettel. 
Az ország biztonsági érdekével kapcsolatosan ez nem annyira gazdasági meg költségvetési 
dolog, hanem milyen egyéb indok az, ami alapján… (Németh Szilárd István: Konkrét indok!) 
Igen, konkrét indokot kéne tudni mondani. Ezek az én kérdéseim. 

Mile képviselő úr is jelentkezik. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Kapcsolódnék ahhoz, amit az elnök úr 

kérdezett. Az előző metrószakaszok munkálatainál volt-e már rá példa, hogy kértek ilyenfajta 
mentesítést a közbeszerzés alól? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor vezérigazgató úr, parancsoljon! 
 
BOLLA TIBOR, a BKV Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Bizottság! Röviden akkor 

próbálok válaszolni. Az időtartam: 2014 márciusáig szól a négyes metró… 
 
ELNÖK: Március 31.? 
 
BOLLA TIBOR, a BKV Zrt. vezérigazgatója: Március 31., igen. Indok pedig kettő 

van, hogy ezt a felmentvényt kérjük. Az egyik az, hogy a négyes metrónak úgymond sárga 
könyv alapján vannak a kivitelezési szerződései, tehát ez arról szól, hogy van a megbízó, a 
BKV Zrt., van a vállalkozó, és van egy mérnök. Mérnök nélkül nincsen metróépítés. Olyan 
mérvű elkötelezettségei vannak már a BKV Zrt.-nek, amelyeknek - ha nem fejeződik be a 
metróépítés - véleményünk szerint több száz milliárdos nemzetgazdasági kihatásai vannak. Ez 
az egyik ok. 

A másik ok pedig az, hogy úgy gondoljuk, a metróbiztonság mindig nemzetbiztonsági 
kockázat, a mérnök pedig - aki ezt lebonyolítja, a megbízó és a vállalkozó között áll - minden 
olyan információval rendelkezik, amelyek adott esetben akár - úgy fejezem ki - rossz célokra 
is felhasználhatók, tehát nemzetbiztonsági kockázatokat is rejt magában egy metróalagút 
építése és az ahhoz kapcsolódó információk. Ez az a két ok, amit mi megjelöltünk a bizottság 
számára, és úgy gondoljuk, hogy ennek a mérnöktendernek a lebonyolítása - a közbeszerzési 
törvény szerint - kivonható nemzetbiztonsági kockázatok alapján a közbeszerzési eljárás alól. 

Hogy volt-e példa rá? A FIDIC mérnöki pályázatnál a BKV Zrt. már két éve is 
kezdeményezte, hogy felmentvényt kapjon, de akkor számunkra ismeretlen okok miatt nem 
kaptuk meg ezt a felmentvényt, viszont akkor még nem volt annyira sürgős, mivel volt egy 
megkötött szerződés. Most azonban már ez a szerződés le fog járni, jelen pillanatban is 
nagyon rövid távú hosszabbításokkal próbálja a BKV ellátni ezt a feladatot a jelenlegi 
mérnökkel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, vezérigazgató úr. Tehát ha jól értem, akkor a mérnök a 

kivitelezési eljárás minden előzetes tervével, információjával rendelkezik, tehát magyarul úgy 
kérdezném, hogy a metró működtetése, üzemeltetése a következő évtizedekben önmagában 
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azok közé a stratégiai ágazatok közé tartozik-e, amelyeknek tényleg van nemzetbiztonsági 
kockázata, hiszen ismerik - most nem televíziós filmekre akarok hivatkozni -, hogy az 
valóban alkalmas arra, hogy akár terrorcselekmények eszköze legyen. De azt akarom 
kérdezni, hogy alkalmas-e arra a mérnöki tevékenység, hogy ha valaki hozzájut ezekhez a 
tervekhez, akkor a későbbiekben ez veszélyt jelentsen a metró üzemeltetésére, azaz a magyar 
állampolgárok biztonságára. Engem ez a része érdekel, az összes többi itt ebben a 
testületben…; ez a fő kérdés, hogy van-e ilyen típusú része, a mérnöki tevékenységnek.  

Hogy ez nem határidőben történt, azt kell mondjam, ez az előkészítő felelőssége. Itt 
nekünk most az a feladatunk, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot… - nem akarok jobban 
segíteni. 

 
BOLLA TIBOR, a BKV Zrt. vezérigazgatója: A válaszom az, hogy igen. A mérnök 

minden információval rendelkezik, tehát kulcsszereplője a projektnek mind a BKV oldalán, 
mind a vállalkozói oldalon. 100 százalékosan minden olyan információval rendelkezik, ami a 
metróépítésben fellelhető, tehát 100 százalékosan minden információ nála van, rajta keresztül 
jön be sok információ a BKV Zrt.-hez. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor már csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon 

szerencsés lenne, ha ezek az érvek - nem akarom mondani, a vezérigazgató úr most itt 
kiegészítette - az előterjesztésből derülnének ki, és nem a mostani szóbeli kiegészítésből, amit 
ugye nem tilt semmi, csak ha ez lett volna leírva, akkor most itt logikusabban és az előkészítő 
munka alapján egy picit jobban tudtunk volna hozzáállni. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés. (Jelzésre:) Parancsoljon, 
Harangozó képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak azt szeretném mondani, hogy nem fogom 

tudni megszavazni ezt az előterjesztést se jó szívvel, se rossz szívvel.  
Ebből nyilvánvalóan kiderül, hogy az önök cégének egyéb, nem megfelelő 

működéséből adódó problémát ennek a bizottságnak akarják a vállára vonni. Mint ahogy az 
írásos előterjesztésben szó nincs a nemzetbiztonsági kockázatról, csak arról van szó, hogy 
gazdasági szempontból az országot alapjaiban megrengető probléma, hogy önök nem tudtak 
időben dolgozni és megfelelően szerződést kötni, amikor most mondta el vezérigazgató úr, 
hogy két éve is ismerték már ezt a problémát. Akármennyire fontos nemzetgazdaságilag ez a 
kérdés, azt gondolom, hogy nem ennek a bizottságnak a dolga, hogy önök helyett a 
felelősséget vállalja, úgyhogy maximum tartózkodással tudom majd kifejezni a 
véleményemet.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Annyival egészíteném ki, hogy a magam részéről Harangozó 

képviselő úrral elméletileg egyetértek, de budapestiként, budapesti vezetőként azt gondolom, 
hogy a metró iránti elkötelezettségünk egyébként évtizedek óta megvan, és nyilvánvalóan 
azzal együtt, hogy komoly kritikai észrevételekkel kell érinteni ezt az előterjesztést, azért azt 
gondolom, hogy ezzel a szóbeli kiegészítéssel megáll a nemzetbiztonsági veszélyeztetettség. 
Más szempontból meg, annak ellenére, hogy a mostani kormányzat és a mostani városvezetés 
mindent megtesz, hogy elbénázza, ennek ellenére azt gondolom, hogy a budapestieknek jár ez 
a metró. Ezért a magam részéről ilyen fenntartások ellenére is meg fogom szavazni.  

Határozathozatal  

Ha több hozzászólás nincsen… (Nem érkezik jelzés.) …, akkor tisztelettel kérdezem, 
hogy ki támogatja a 2,4 milliárd forint értékben a Fővárosi Önkormányzat, BKV Zrt. 



 9 

közbeszerzési mentesítés iránti kérelmét. És, bocsánat, a véghatáridő 2014. március 31. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Kilenc igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki 
szavazott nemmel? (Szavazás.) Két nemmel a mentesítés iránti kérelmet a bizottság 
támogatta.  

Tisztelettel kérnénk a jövőben ezeket a konzekvenciákat levonni.  
Beszámolási kötelezettségük van egy éven belül, hogy hol tart és milyen folyamat 

zajlott. És kérem tisztelettel, hogy nagyobb gondossággal, alaposabban előkészíteni 
szíveskedjenek legközelebb.  

További jó munkát kívánok önöknek! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet! (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára által 
benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása 
(Nbb/196/2012.)  

Következik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közbeszerzés alóli 
mentesítés iránti kérelme.  

Tisztelettel köszöntöm dr. Ignácz István általános helyettest és Csontos István 
gazdasági elnökhelyettest, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala részéről.  

Nyilvános ülésen vagyunk. Megérkezett az önök kérelme, nettó 69 millió forint/év 
összegben. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni az írásbeli kérelmet. Parancsoljanak! 

Dr. Ignácz István kiegészítése  

DR. IGNÁCZ ISTVÁN általános elnökhelyettes (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen 
köszönjük ezt a lehetőséget. Csupán csak annyi lenne, hogy a nemzeti adatvagyon kezelésével 
foglalkozó hivatal adatfeldolgozó és üzemeltetési szerverparkjáról van szó. Erre szerettem 
volna csak az önök figyelmét felhívni, és persze megragadni az alkalmat arra, hogy 
megköszönjem az egész évi korrekt hozzáállásukat a hivatal tevékenységéhez.  

Nagyon szépen köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor jól értem, hogy nettó 69 millió forint/évről van 
szó; tudják, hogy beszámolási kötelezettségük van évente.  

Ha kérdés nincsen hozzá, akkor kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy ki az, aki 
támogatja a közbeszerzés alóli mentesítést. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 
12 egyhangúval megszavaztuk.  

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, jó további munkát kívánok önöknek! 
(Dr. Ignácz István: Köszönjük szépen, viszont! - Távoznak az ülésről.)  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által benyújtott közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb/188/2012., 
Nbb/190/2012.)  

Ha minden igaz, az utolsó előtti napirendünk következik. Következik a 6. napirendi 
pont. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről tisztelettel köszöntöm Madaras Bence 
igazgatóhelyettest, Harka Péter főosztályvezető urat, Holló Attila igazgatót és Illényi Péter 
közbeszerzési tanácsadót.  

Idő fogytán viszonylag gyors döntéshozatalra van szükség. Elsőként az előterjesztések 
közül a nettó 104 millió 995 ezer forint értékben, 11 hónapos időtartamra, őrzés-védés tárgyú 
mentesítés van a bizottság előtt. Kérdezem, hogy kívánják-e röviden kiegészíteni ezt az 
előterjesztést, vagy pedig az írásbeli változatot tartják fenn.  
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MADARAS BENCE igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönöm, nem kívánjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottság tagjai részéről kérdés vagy… 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy miért 11 hónap. 

Tehát mi indokolja azt, hogy 11 hónapra kötnek egyáltalán, úgy általában szerződést? No 
pláne, hogy nyilvánvalóan több évre is lehet. Ha jól értettem az előterjesztésből az indoklást, 
mert az infláció mértékével növelendő szerződésről van szó. Ezt egy viszonylag rövid 
mondattal be lehet írni egy szerződésbe, hogy minden évben az inflációt követő. Mi indokolja 
önöknél, hogy 11 havonta új szerződést kívánnak kötni? Pláne, hogy darabra százmillióért 
takaríttatnak és épületfenntartanak. 

Köszönöm.  
 
MADARAS BENCE igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Itt az 

eljárások, illetve a szerződések időtartamát próbáltuk úgy meghatározni, hogy mivel a 
korábban több szolgáltatótól több szerződéssel igénybe vett szolgáltatásokat most már egy 
kézben, de még mindig különböző lejárati idővel kötöttük meg, és ez okoz üzemeltetési 
problémákat, most szeretnénk azt, ha ezeknek a szerződéseknek a lejárati ideje egy időpontra 
esne, és könnyebben lehetne kezelni ezeket a szerződéseket.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Miért 11 hónap? 
 
MADARAS BENCE igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Van, 

amelyik hosszabbra, van, amelyik… Így jön ki, hogy 11 hónapra tudtuk meghatározni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm. Ismét ezt a kérdést teszem fel, hogy az előző 

időszakokban is úgy történt-e a pályáztatás, hogy felmentést kértek a közbeszerzés alól.  
 
MADARAS BENCE igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Az 

előző évben, igen.  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Megadtuk, és volt beszámolás. 
Ha nincs több kérdés… (Nem érkezik jelzés.) …, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nettó 104 millió 995 ezer forintos beszerzését. 
(Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Kettő. Köszönöm szépen.  

A bizottság megadta a mentesítést. 
A következő - mert ez három szavazás. Ez nettó 101 millió 970 ezer forint értékben 

ingatlanok üzemeltetési tárgyú beszerzése. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan 
kiegészítés. Nincs kiegészítenivaló? (Madaras Bence: Nincsen.) Nincsen. Itt ugyanúgy 
11 hónapra. 

Van-e kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen.  
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Ki az, aki támogatja ezt a nettó 101 millió 970 ezer forint plusz áfás szerződést? 
(Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két 
tartózkodással a bizottság megadta a mentesítést. 

Az utolsó: takarítás. Ez nettó 100 millió 100 százezer forint. Kérdezem, hogy van-e…  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Hány hónapra? 
 
ELNÖK: 11 hónap. Itt is plusz áfa. (Mirkóczki Ádám: Tíz hónap és 95 millió! - 

Derültség.)  
Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló.  
 
MADARAS BENCE igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Nincsen. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja a nettó 100 millió 100 ezer plusz áfás, 

11 hónapos takarítási szerződést. (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja ezt? (Szavazás.) 
Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A bizottság megadta a mentesítést. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok, mindenkinek jó munkát! (A 
meghívottak távoznak az ülésről.)  

Egyebek  

Nagyon röviden egyebek napirend, tisztelettel. Két dologról szerettem volna 
tájékoztatást adni. Az egyik Rácz úr és hozzá kapcsolódóan Antalik úr, a másik pedig Mile 
képviselő úr kezdeményezése.  

Tudni kell, hogy Rácz úr bő egy évvel ezelőtt a Nemzetbiztonsági bizottság elnökéhez 
és alelnökéhez fordult, és alapvetően büntető törvénykönyvbe ütköző állításokat tett anélkül, 
hogy alátámasztotta volna ezeket az állításokat. Ennek ellenére a magam részéről - az alelnök 
úrral egyeztetve - a belügyminiszter úrhoz és a honvédelmi miniszter úrhoz fordultunk azzal, 
hogy az ottani állításokkal kapcsolatosan bármiféle adat, tény áll-e a minisztériumok 
rendelkezésére. Választ kaptunk, amely szerint ilyen nem történt. Rácz urat erről 
tájékoztattuk, hogy a miniszter úrhoz fordultunk, azonban semmi olyan adatot, tényt - állítani 
állított - nem csatolt be, ami a Nemzetbiztonsági bizottság bármilyen hatáskörét lefedte volna.  

Ha azok az állítások igazak, akkor azok szigorúan a büntető törvénykönyvre és a 
munkaügyi bíróságra tartoznak, ha nem, akkor meg inkább a hamis vád kategóriájába és a jó 
hírnév sérelmére, a kettő közül valamelyik, de semmiképpen nem nemzetbiztonsági 
hatáskörbe tartoznak. Természetesen ha igazak az állítások - nem elvitatva -, akkor a 
miniszter urak vagy különösen a Honvédelmi Minisztérium felelőssége igen komolyan 
megállhat, azonban ez nem a Nemzetbiztonsági bizottság hatásköre.  

Az meg, ami ezzel kapcsolatosan a médiában megjelent, sajnos Rácz úrnak a nem 
megfelelő hatóságokkal való, hogy mondjam, együttműködésének a következménye, hiszen 
itt nem a Nemzetbiztonsági bizottságtól és a HVG-től kellett volna várni a megoldást, hanem 
ha nyilván ilyen súlyú jogsérelem érte, akkor a feljelentés és a munkaügy per a célravezető. 
(Gulyás Gergely: Egyetértek!) Köszönöm. 

A másik Antalik úr, aki szintén személy elleni, nemzetbiztonsági és egyéb állami 
szervek által való életellenes törekvéseket kívánt megállapítani. Vele kapcsolatosan szintén a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak érdemi tevékenysége nincsen. Természetesen fenntartva itt is 
a jogot arra, hogy ha az állításai igazak, akkor nagyon súlyos problémák vannak az állami 
szervek működtetésében, ha meg nem igazak az állítások, akkor itt a hamis vád mellett esetleg 
egy egészségügyi intézmény is felmerülhet. 
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Továbbmenve: Mile úr kezdeményezést nyújtott be a Nemzetbiztonsági bizottság 
napirendjével kapcsolatosan. A javaslata az én véleményem szerint egyébként támogatható, 
azonban figyelemmel arra, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnál vizsgálat, valamint azzal 
kapcsolatosan döntési eljárás vagy döntési kényszer van, hogy az üggyel kapcsolatban a 
titkosítás indokai továbbra is fennállnak-e, azt javaslom, hogy a precíz, pontos vizsgálat és 
mindenféle eljárás befejezését és ezzel kapcsolatosan a titkosítás vagy a nyilvánosság 
kérdésében való döntéshozatalt várjuk meg; utána a magam részéről támogatnék egy ilyen 
tényfeltáró vizsgálatot. 

Először Mile képviselő úr, aztán Gulyás képviselő úr következik. 
 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Nekem annyi lenne a tiszteletteljes 

kérésem, egyetlen mondat, most csak annyiról szeretnék döntést kérni, hogy támogatja-e a 
bizottság ezt a határozati javaslatot. Az összes többi részletkérdést meg lehet a későbbiekben 
beszélni, ennek az összetételét, munkatervét, minden egyebet. Most csak arról kérnék szépen 
döntést, hogy tudja-e támogatni a bizottság ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Gulyás képviselő úr, parancsoljon, ezzel kapcsolatosan! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elviekben ugye abban a témakörben, amit a 

képviselőtársunk felvet, folyik egy vizsgálat, és nem tudjuk a minősítését sem. Elviekben 
támogatom azt, hogy fogadjunk el egy vizsgálati menetrendet, de tényleg először döntsünk a 
titkosításról, és utána fogadjuk el, hogy milyen keretek között. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Akkor ezt úgy tudnánk áthidalni, hogy a bizottság elvi éllel 

támogatja egy ilyen tényfeltáró vizsgáló… 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Most abba nem akarok belemenni, hogy a „határozati 

javaslat a bizottság 2009. december 10-ei ülésén”-ből csak a december stimmel, meg kisebb 
pontosítások vannak, de egyébként a szándékkal egyetértünk. 

 
ELNÖK: Maradhatunk abban, hogy a bizottság elvi éllel támogatja azt, hogy legyen 

egy tényfeltáró vizsgálat, azonban ennek határidejét és pontos menetrendjét az 
Alkotmányvédelmi Hivatal titkosításával és a vizsgálat lezártával kapcsolatosan tudjuk 
meghozni? Elvi éllel döntünk arról, hogy legyen ilyen tényfeltáró vizsgálat? 

Támogatható ez mindenki részéről egyhangúan? (Közbeszólások: Igen.) Akkor egy 
formális szavazást kérnék szépen! (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy 10 igen 
szavazattal egyhangú volt a szavazás. 

Köszönöm szépen, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 54 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


