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Napirendi javaslat  
 
1. Tájékoztató az Alkotmányvédelmi Hivatal 2012. évi tevékenységéről (Zárt ülés!) 
 
2. Tájékoztató a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2012. évi tevékenységéről 

(Zárt ülés!) 
 

3. A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (0259/2013.) (Zárt ülést!) 

 
4. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 

alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/52/2013.) 
 

5. A Fővárosi Főügyész iratbetekintési kérelmének megtárgyalása (Nbb/55/2013.) 
(Zárt ülés!) 

 
6. A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 
 

7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Lezsák Sándor (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről:  
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Szimics Ivett főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Orbán József igazgató (HungaroControl Zrt.) 

Megjelentek  
Ábrahám Viktor (HungaroControl Zrt.)  
Dr. Neufeld Veronika (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, PKF)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Vendégeink! Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a mai ülést. Ha esetleg olyan van bent a 
teremben, aki nem tagja a zárt ülés ügyrendjének, akkor azt majd arra kérem, hogy a napirend 
megszavazását követően hagyja el a termet.  

Kocsis képviselő urat Csampa képviselő úr, Lezsák képviselő urat Móring képviselő 
úr, Meggyes képviselő urat Csenger képviselő úr és Németh képviselő urat Tóth József 
képviselő úr helyettesíti. A bizottság 11 fővel határozatképes. 

Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztérium, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat képviselőjét, az államtitkár urat és a főigazgató urakat. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatosan néhány módosító javaslat lenne. Egyrészről a 6. 
napirend jelen pillanatban idejekorán és némi megelőlegezett lendülettel lett felvéve a 
napirendre, hiszen ilyen kapcsolódó módosító ebben a formában még nincsen, ezért ezt a 
bizottsági ülés napirendjéről levennénk.  

A 4. és 5. napirendnél az a csere indoka, hogy a Fővárosi Főügyészség napirendjét zárt 
ülésen kéne tárgyalni, tehát az 5. és a 4. napirendet megcserélnénk. Ennek technikai okai 
vannak, legfőképpen az, hogy egyben menjen le a zárt ülés blokkja, a 4. napirend pedig nyílt 
ülés keretében lesz megtárgyalva.  

Szokatlan módon lenne egy nulladik napirendünk, ami egy személyi kérdés. Ugye 
frakciók által delegált képviselők dolgoznak a Nemzetbiztonsági bizottság mellett, akiknek 
ugye van C típusú - jelenleg még C típusúnak hívott - biztonsági ellenőrzésük. Az 
Országgyűlés frakcióiban bekövetkezett változás állította elő ezt a helyzetet. (Mirkóczki Ádám 
megérkezik az ülésre.) Tisztelettel köszöntöm Mirkóczki képviselő urat. Az Országgyűlés 
frakcióiban bekövetkezett változás hozta ezt a helyzetet, és bár a bizottság összetételében, 
személyében nem következett be változás, politikai értelemben viszont igen, hiszen Mile 
képviselő úr függetlenként ül a bizottságban.  

Mivel korábban erre nem volt példa, és félreérthető a szabályozás abban a tekintetben, 
hogy a frakciók vagy a Nemzetbiztonsági bizottságban ülő képviselők kérhetnek fel szakértőt 
- figyelemmel erre a dologra, azért mégiscsak a formális és adott esetben informális 
jelentőségére is -, ezért Cser-Palkovics úrhoz fordultam, az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság elnökéhez, hogy ilyen esetben hogyan kell értelmezni a törvényt; azt, hogy 
képviselőcsoportonként egy szakértő jelen lehet, ha az Országgyűlés bizottsága erre engedélyt 
ad. Kiosztásra került egy papír, aminek úgy foglalnám össze tisztelettel a jelentőségét, hogy 
mi döntsünk - röviden. Most nem kell döntenünk, mert még a napirendnél tartunk, csak 
ismertettem, hogy ez a kérdés kerülne napirendre. Természetesen majd lehet hozzászólás, 
észrevétel, javaslat a nulladik napirend keretében. 

Akkor az a módosítás lényege, hogy ez a személyi kérdés legyen a nulladik napirend, 
a 6. napirend levételre kerül, a 4. és 5. napirend pedig cserére kerül - ez a napirendi javaslat. 
Kérdezném, hogy van-e más javaslat, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nincs, akkor aki egyetért a napirenddel, kérném tisztelettel, hogy az a 
helyettesítésekre is figyelemmel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 12 egyhangú, 
hiszen Mirkóczki képviselő úr megérkezésével 12 főre bővült a bizottság. 

Döntés személyi kérdésben - függetlenek által felkért szakértő jelenléte a 
bizottság zárt ülésén 

Elnézést kérek a jelen lévő vendégektől, de akkor ezt a nulladik napirendet gyorsan 
letudnánk. Azt gondolom, ha az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság eseti 
állásfoglalása nem gördített ez ellen akadályt - tehát igazából az volt a kérdés, hogy van-e 
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ennek házszabályi vagy törvényi akadálya, és ők nem észleltek ilyet, a bizottság hatáskörébe 
passzolták vissza a kérdést -, azt javaslom, hogy ha nem tiltja ezt a lehetőséget semmi, akkor 
értelemszerűen az, hogy aki korábban is itt dolgozott szakértőként és korábban is tagja volt a 
bizottságnak, mint Mile képviselő úr, annál a formális ámde mégse jelentéktelen kérdésnél 
fogva, hogy megszűnt az LMP frakciója, továbbra is dolgozhasson a szakértő úr; egyébként 
Gulyás úr, aki korábban tagja volt a Nemzetbiztonsági bizottságnak. 

Kérdezem, hogy kinek van észrevétele, hozzászólása, véleménye, javaslata. Mile úr 
javaslatát kiosztottam, de természetesen megadom neki a szót. Parancsoljon!  

 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom húzni az időt, 

nagyon frappánsan összefoglalta az elnök úr, hogy mi volt az oka ennek a megkeresésnek és 
hogy tulajdonképpen mi lenne a feladatunk. Én arra szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy 
mivel törvényi vagy házszabályi akadálya annak nincs, hogy a szakértő továbbra is segítse az 
én munkámat itt a bizottságban, arra kérek tisztelettel mindenkit, támogassa azt, hogy 
szakértőként továbbra is folytathassa a munkáját. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás előtt még azt is ismertetném, hogy a 

delegálásról és a korábbról érvényes C típusú vizsgálat elfogadásáról kell a bizottságnak 
döntenie. Amennyiben a bizottság ezt elfogadja, akkor a magam részéről aláírom azt a 
felhasználási engedélyt, amivel lehetőség nyílik erre. 

Van-e javaslat, észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsoljon, Csampa képviselő 
úr! 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): A Fidesz-frakció támogatja. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nem is raboljuk sem önmagunk, sem vendégeink 
idejét. Kérdezem, hogy ki ért egyet Mile képviselő úr javaslatával, ami Gulyás úr szakértői és 
C típusú vizsgálatának elfogadását jelenti. Kérem, a helyettesítésekkel is figyelemmel 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 12, egyhangú.  

Köszönöm szépen Mile úr javaslatát, és Gulyás urat majd köszöntjük. Ha itt van, 
akkor innentől kezdve be is jöhet. (Mile Lajos: Később!) Ha ezt tudjuk… (Mirkóczki Ádám: 
Az első munkanapján! - Derültség.) Igen, az első munkanapja, és már rögtön.  

Áttérünk az eredeti 1. napirendi pontra: tájékoztató az Alkotmányvédelmi Hivatal 
2012. évi tevékenységéről.  

 
(A bizottság 13 óra 11 perc és 13 óra 58 perc között zárt ülést tartott, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/52/2013.)  

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat az eredeti 4., új 5. napirendi 
ponttal, ahol a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettesét köszöntöm, 
valamint a HungaroControl Zrt. igazgatóját és munkatársát köszönthetem itt. 

Elsőként azt tisztáznánk tisztelettel, hogy az önök közbeszerzési mentesítési 
kérelméről nem észlelni azt, hogy adott esetben zárt ülésen tárgyalandó. Kérem tisztelettel, 
hogy ezt tisztázzuk először. Így ránézésre azért mégiscsak légtérrel, légi közlekedéssel 
kapcsolatos kérdések, van-e olyan, ami zárt ülést indokolna? (Dr. Szimics Ivett: Nincsen, 
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elnök úr.) Nincsen ilyen, jó, köszönöm szépen. Akkor képviselő urak felvetésére, amit magam 
is jogosnak találtam, választ kaptunk. 

Kérdezem, hogy az írásbeli kérelemmel kapcsolatosan van-e valami kiegészítenivaló, 
amit nem tartalmaz az írásbeli kérelem. (Dr. Szimics Ivett: Nincsen. - Dr. Orbán József: 
Nincsen.) Köszönöm szépen. Akkor az írásbeli kérelem változatlan módon maradna.  

Itt nézem az összeghatárt, 255 millió forint plusz áfa. Tehát nettó 255 millió forint 
értékű a kérelem. Ugye, jól mondom? (Dr. Szimics Ivett: Igen.) Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor 
kérdezem, ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 255 millió forint plusz áfa értékű 
közbeszerzés alóli mentesítés iránti kérelmét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ha jól látom, 12 
egyhangúval a bizottság a menetesítést megadta. 

Köszönöm szépen, hogy eljöttek, további jó munkát kívánok önöknek. Majd az 
egyéves időtartam után kell beszámolni a felhasznált keretről. (Dr. Orbán József: Köszönjük 
szépen, viszontlátásra! - A meghívottak távoznak az ülésről.) Viszontlátásra! 

Egyebek 

Néhány mondatot szólnék az egyebekben, 6. napirendünk nincsen. A magam részéről 
azért azt fontosnak tartottam, amit Csampa képviselő úr javasolt, hogy a légtérrel kapcsolatos 
kérdésnek mégis van-e nemzetbiztonsági vonatkozása, de megtudtuk, hogy nincs olyan ok. 
Bízunk benne, hogy ez így is lesz, és mások is így gondolják. 

Az időpontokkal kapcsolatosan. Április 16-án, kedden, 13 órakor, tehát jövő héten a 
szokott időpontban találkoznánk, amelyen napirendre kerülne a nagy izgalommal várt 
úgynevezett Portik-ügy, precízebb megfogalmazásban a Gálszécsy-jelentés, amelyet a 
belügyminiszter úr megküldött nekünk. Ez zárt ülésen lenne tárgyalva. Valamint egyelőre úgy 
tűnik, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása lenne még, és ha még érkezik 
közbeszerzés alóli mentesítési kérelem, akkor nyilván az is. Tehát a szokásos időpontban 
találkozunk. Természetesen Mile képviselő úr kezdeményezése is, amely ezzel szoros 
összefüggést mutat, megtárgyalásra kerülne. Tehát egy hét múlva a szokásos időpontban 
találkozunk. 

Ami viszont nem szokásos, az az, hogy április 30-án Lázár államtitkár úrral a reggeli 
órákban lenne az IH éves beszámolója ilyen szempontból. Ez annyiban módosulna, hogy 
kedden lenne, de nem délután, hanem délelőtt. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Mirkóczki képviselő úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Mennyire reggel? 
 
ELNÖK: 9 órára tippelnék így magamtól. Miniszteri meghallgatások lennének majd 

májusban, Pintér belügyminiszter úr, Hende honvédelmi miniszter úr, és majd egy kérdésben 
döntenünk kell, hogy az IH-t felügyelő minisztert hogyan értelmezzük, ebben majd 
konzultáció lesz. Ha szó szerint értelmezzük a törvényt, akkor a miniszterelnök úr 
meghallgatása lenne indokolt, hiszen itt miniszteri meghallgatásról van szó. Tisztázni kell 
majd azt, hogy ezen a miniszteri meghallgatáson helyettesítheti-e államtitkár a miniszterelnök 
urat ebből a szempontból. Ebben majd a bizottság bölcsességét kérném, elsősorban nem 
politikai alapon, hanem nyilván azon az alapon, amit a törvény mond. 

Azt gondolom, a helyettesítés mellett szól az az egyszerű tény, hogy miután a 
miniszter így gyakorolja a felügyeleti jogokat, és az államtitkárra átruházhatott ilyet, akkor a 
meghallgatást is, bár ez már egy rugalmas jogértelmezés, ezt majd át kell gondolni. 
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No, ezek az előttünk álló tervek, feladatok. Ha más nem történik, akkor egy hét múlva, 
13 órakor találkozunk. Egy óra alatt befejeztük a mai bizottsági ülést, ezért természetesen a 
képviselő uraknak jár az elismerés. (Mile Lajos: Az elnöknek nem különben.) Köszönöm. 
További jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 3 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 


