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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

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

Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium képviselőit az 1. napirendnél. 

Először a helyettesítések rendjét ismertetném: Németh alelnök urat Csampa képviselő 
úr helyettesíti, Kocsis képviselő urat, elnök urat Tóth képviselő urat, Lezsák képviselő urat 
Csenger képviselő úr és Harangozó képviselő urat jómagam helyettesítem, így a bizottság 
kilenc fővel határozatképes.  

Az előzetesen kiküldött napirendhez képest a javaslat szerint nincsen változás. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok. 

Akkor kérem szépen, hogy a helyettesítésekre figyelemmel szavazzunk a napirendről. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
megszavaztuk a mai napirendet. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a nemzetbiztonsági 
tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12167. szám) 

Az 1. napirendben Mile képviselő úr önálló indítványa szerepel, amely a 
tárgysorozatba-vételről és egyben az általános vitára való alkalmasságról szóló döntés, ehhez 
érkeztek a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
képviselői.  

A jegyzőkönyv kedvéért azt nézem, hogy a BM részéről stimmel, de a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium részéről a helyettes államtitkár úron kívül ki van még jelen? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Simon Ákos 

kollégám kísért el. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ez is tisztázódott, mert három név volt leírva, és 

szemmel láthatóan négyen tetszenek ülni itt az asztalnál.  
Mile képviselő úrnak megadnám a szót természetesen, hiszen nem venném a 

bátorságot - bár mélyen egyetértve az indítványával -, hogy ön helyett megtartsam az expozét. 
Parancsoljon! 

Mile Lajos expozéja 

MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves 
Vendégek! Csak pár mondatban szeretném indokolni ennek az indítványnak az előterjesztését. 

Azt gondolom, egy kis visszatekintés nem hiábavaló, ha nemcsak az ebben a ciklusban 
működtetett vizsgálóbizottságok, bizottságok működését vesszük. Ha egy kicsikét még 
visszább megyünk az időben, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy minden jó szándék, alaposság 
vagy akár politikai egyetértés mellett is ezeknek a bizottságoknak a hatékonysága, 
eredményessége nem volt tökéletes, és most nagyon visszafogottan fogalmaztam. (Mirkóczki 
Ádám megérkezik az ülésre.) 

Természetesen megkerülhetetlen, hogy az ilyen vizsgálódásokban ne jelenjenek meg 
politikai elemek, érdekek, amelyek esetleg torzíthatják a vizsgálódást, de azt gondoltam, hogy 
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a jogszabályi feltételeken is lehet és kell módosítani, javítani ahhoz, hogy elősegítsük ezeknek 
a vizsgálóbizottságoknak a munkáját.  

Jelesül arról beszélek, hogy ha a parlament ellenőrző funkcióját komolyan vesszük - 
márpedig ez komolyan veendő, rendkívül komolyan veendő nyilván a törvényhozási feladatok 
mellett -, akkor meg kell kísérelni a jogszabályi környezetet is olyanná alakítani, amely ezt a 
tevékenységet optimalizálni igyekszik.  

Mi magunk is az általam vezetett ténymegállapító albizottságban érzékeltünk olyan 
jelenségeket, amelyek hátráltathatják a munkát. Az egyik ilyen lehetőség magának a 
megjelenésnek a kötelezettsége. Jóllehet, ezzel kapcsolatban még komoly hiányosságok nem 
jelentkeztek, tehát azt kell mondani, hogy a megjelenési készség megfelelő volt. A másik az 
együttműködési kötelezettség, vagy egyszerűbb nyelvezettel fogalmazva, az igazmondás 
kényszere. Itt már nyilván érzékelhettünk hiányosságokat, ezt maga Kocsis Máté 
képviselőtársunk is nehezményezte a nyilvánosság előtt: bizony az is előfordult, hogy valaki 
nem mondott igazat, nem bontotta ki az igazság minden részletét, avagy hallgatásba 
burkolózott. Természetesen evidens, hogy ebben az esetben semmiféle eszköz nem áll a 
rendelkezésünkre, hogy ezeket a hátrányokat megpróbáljuk kiküszöbölni. 

Ez a felismerés volt az és tapasztalat, ami engem arra indított, hogy ezt a módosítást 
előterjesszem. Nem volt bennem és most sincs olyan illúzió, hogy ennek elfogadásával egy 
csapásra tökéletesen meg lehet oldani ezt a feladathalmazt, hiszen ez ennél - ha úgy tetszik, 
még jogi értelemben is - átfogóbb rendezést is megkívánna, de első lépésként és elég komoly 
jelzésként is mindenféleképpen azt gondolom, hogy támogatható és támogatandó. 

Miután nemcsak az országgyűlési képviselők és nemcsak az érintettek érzékelik, hogy 
hiányosságok vannak a keretrendszerben, a jogszabályi környezetben, hanem ezt valószínűleg 
a közvélekedés is jól érzékeli, hiszen nem maradéktalanul elégedett a közvélemény ezeknek a 
vizsgálóbizottságoknak az eredményével, és ez az érzés okkal-joggal fogalmazódik meg a 
közvélekedésben is, tehát a bizalom helyreállítása érdekében - tágabb kontextusban vizsgálva 
a jelenséget - sem lenne hiábavaló, hogy ha komoly jelzést tudnánk adni, méghozzá a törvényi 
rendezés szintjén, arra nézvést, hogy igenis a parlament ellenőrző szerepét a képviselők 
komolyan gondolják, pártállástól, kampánykezdettől, aktuálpolitikai érdekektől függetlenül. 

Azt is jeleztem már, hogy természetesen, mivel nem gondolom, hogy ez egy 
csodafegyver lenne, minden módosítást vagy akár más jogszabályoknak a hozzáillesztését az 
ebben megfogalmazottakhoz, azt én segítségként örömmel fogadom.  

Csináltam egy kis kitekintést az európai gyakorlattal kapcsolatban is, és azt kellett 
megállapítani, hogy az a ritka és az a kivételes, hogy ha egy parlament munkájában nincsenek 
a vizsgálóbizottságok esetében kényszerítő eszközök, és inkább az a gyakorlat, hogy itt 
egészen széles repertoárjával találkozunk a különböző eszközöknek, kötelezettségeknek, hogy 
ezek a bizottságok a munkájukat eredményesen végezzék.  

Ez eredetileg az angolszász politikai kultúrában alakult ki. Most nem akarok nagyon 
sok példát felhozni, mert sok ország gyakorlatából kiemeltük az ide vonatkozó részleteket és a 
házszabályi rendelkezéseket is, de akár Csehországot megnézzük vagy akár Észtországot 
nézzük, de ugyanúgy Görögországot és Hollandiát is említhetném, és nem akarok 
végigmenni, Litvániát, ott igenis nagyon erős szankciók is megjelennek, hogy ha valaki ezek 
alól a kötelmek alól kibújik. Csak egyetlen példa Litvánia esetében: amennyiben 
vizsgálóbizottság idéz be ülésére bárkit vallomástételre, az illető figyelmét előzetesen 
felhívják igazmondási kötelezettségére, és alá is kell írnia, hogy a büntető törvénykönyv 
vonatkozó szakaszát ismeri, annak tudatában van, ez ugyanis a parlament előtt tett hamis 
vallomástételt pénzbírsággal, sőt akár két évig terjedő börtönbüntetéssel rendeli sújtani. De 
ennél még drasztikusabb megoldások is léteznek a nemzetközi gyakorlatban.  
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Tehát felvetődhet az a dilemma, hogy vindikálhat-e magának egy parlament akár 
hatósági jogköröket is. Ez a javaslat idáig nem megy el, ez a javaslat odáig megy el, hogy a 
megjelenési kötelezettséget foglalja írásba és természetesen az együttműködési 
kötelezettséget is. 

Összegezve, befejezve a mondandómat annyit tudok elmondani, hogy ez valóban a 
javítás szándékával fogalmazódott meg, és hogy ha elfogadjuk azt, hogy fontos és az 
elkövetkezendőkre nézve is meghatározó, hogy a jogszabályi környezeten javítsunk, akkor 
kérem a támogatásukat ehhez az indítványhoz, és ha bármilyen természetű kiegészítés 
szükséges ahhoz, hogy ez minél hatékonyabban működjön, vagy tovább lehet javítani a 
jogszabályi kereteket, akkor ez a javaslat nem zár ki semmiféle ilyen folytatást, sőt azt 
gondolom, hogy megindítója lehet egy folyamatnak, amely mindenki javára szolgálhat. 

Köszönöm. 

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki képviselő úr jelentkezett.  
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy picit 

ráerősíteni, talán más kontextusból, Mile képviselőtársam indítványára. A Jobbik ezt 
természetesen támogatja, mert mindenképpen javítana a jelenlegi helyzeten, amit nem kell 
külön ecsetelni, hogy az elmúlt három évben milyen problémákkal szembesültünk ezen 
bizottság keretén belül is. 

Egy picit itt az említett példát elképzelem, hogy ha itt két év szabadságvesztéssel járna 
a parlamenti képviselők igazmondásának hiánya vagy megszegése, nem tudom, lenne-e 
százfős a jelenlegi Országgyűlés. De komolyra fordítva a szót, emlékezzenek - főleg 
kormánypárti képviselőtársaim - arra, amikor a 2014 májusi jelenlegi Országgyűlés 
megalakulása után… (Dr. Tóth József: ’10!) 2010, ezt mondtam. (Dr. Tóth József: 2014.) 
Bocsánat, 2010. május 14., én azt mondtam, hogy május 14-én. Mindegy, lényegtelen. Szóval 
a jelenlegi Országgyűlés alakulása után rohamléptekben szinte minden bizottságban 
létrehozták önök a maguk ellenőrző, az elmúlt nyolc év bűneit vizsgáló bizottságukat, és 
pontosan ott találkoztunk jó néhány olyan, főleg jelenleg MSZP-s vagy DK-s képviselővel, 
akik nem voltak hajlandók nemes egyszerűséggel megjelenni ezen bizottságok előtt, nem 
voltak hajlandók beszámolni vagy válaszolni a felmerült kérdésekre. Tehát már csak ezért is 
előremutató a jövőre nézve ez a javaslat. Én a magunk részéről mindenképpen támogatom, és 
erre biztatom önöket is.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Van-e valakinek még hozzáfűznivalója? 

(Nem érkezik a jelzés.) Akkor majd rögtön megadom a szót a kormány képviselőjének, de a 
magam részéről annyit mondanék, hogy mindkét érvelés, amit Mile képviselő úr és Mirkóczki 
képviselő úr elmondott - leszámítva az ünnepélyes kontextusát a 2010. május 14-nek -, azt 
gondolom, hogy helyes, hiszen ha a nemzetközi kitekintést megnézzük, akkor a Magyar 
Köztársaság a kivétel, ahol gyakorlatilag kötelezettség és következmény nélkül lehet nem 
együttműködni a legfontosabb népképviseleti szervvel. Ezért azt mondom, hogy amit Mile 
képviselő úr javasol, az mindenképpen támogatandó, de érdemes lenne megfontolni egy 
későbbi szakaszban, hogy akár módosítva vagy kiterjesztve ezt a javaslatot, hiszen nagyon 
helyesen ismerte fel Mile képviselő úr meg a bizottság többi tagja is - hiszen erről beszéltünk 
korábban többet -, hogy mik a hiányosságok, de azt gondolom, hogy talán a Nemzetbiztonsági 
bizottságot, adott esetben a honvédelemmel, rendészettel foglalkozó bizottságot, ezek 
albizottságait, de érdemes meggondolni, hogy általában a parlamenti bizottságokat is érintheti 
ez a kérdés.  
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És nyilvánvalóan a megjelenési kötelezettség mellett az úgynevezett együttműködési 
kötelezettség, én úgy fogalmaznék, hogy egyértelműbb legyen, hogy igazmondási 
kötelezettség. És érdemes megfontolni, hogy a bíróság előtt tett vallomásokra vonatkozó 
szabályokat esetleg érdemes lenne behozni, adott esetben azt jelenti, hogy ha aki nem mond 
igazat, az hamis tanúzást követ el. Azt majd mérlegelni kell, hogy a büntető törvénykönyvbe 
ez hogy illeszthető be. Egyébként igen, hiszen erre is van nemzetközi kitekintés. 

A megjelenési kötelezettség esetében érdemes meggondolni, hogyan lehet 
szankcionálni, hiszen tudjuk, hogy szankció nélküli előírás az adott esetben még 
nevetségesebbé is teheti az ilyen típusú kötelezettséget, hiszen a parlament tekintélyét, ha 
valaki nem jelenik meg, az is sérti, de ha valaki úgy nem jelenik meg, hogy meg kell jelennie, 
de nincs következménye, akkor azért lássuk be, az is - udvariasan fogalmazva - viccessé tud 
válni, hogy mondjuk az Országgyűlés, az egyszerűség kedvéért mondjuk, rendészeti 
bizottsága - hogy ne a sajátunkról beszéljünk - előtt valaki nem jelenik meg, és ennek nincs 
következménye, és még jót is mosolyog ezen, az nagyon lesújtó. Most legalább erkölcsi 
kötelessége lenne, de ha nem szankcionálják, akkor az azt jelenti, hogy maga a törvényhozó 
sem veszi komolyan ezt a kötelezettséget, hiszen ami mögé nem rendel valamilyen ésszerű 
szankciót - szeretném mondani, hogy ésszerűről beszélünk, ezt érdemes megfontolni majd, 
hogy ez pénzbírságban, elővezetésben… Egyébként, hogy lássuk a kontextust, egy 
szabálysértési hatóság előtt, de még egy fegyelmi hatóság előtt is meg kell jelenni, sőt igazat 
kell mondani, hiszen a hamis tanúzásnak vannak alakzatai, nemcsak büntetőbíróság, polgári 
bíróság, hanem fegyelmi, szabálysértési hatóság előtt is el lehet követni a hamis tanúzást, és 
súlyos szankciója van, Mile képviselő úr nemzetközi példát is hozott ebből.  

Egyébként, ha szabálysértési ügyben nem jelenik meg valaki konokul, akkor az 
elővezetés is elrendelhető. Azt szeretném mondani, hogy jogállami keretek között az Európai 
Unióban ez sok helyütt így szokás, tehát érdemes ezt megvizsgálni, hogy milyen aránnyal kell 
ezeket a szankciókat kilátásba helyezni, de mindenféleképpen így együtt tud ez 
értelmezhetővé válni.  

Ezért arra kérem majd a képviselőtársaimat, hogy a tárgysorozatba-vételt és az 
általános vitát mindenképpen támogassuk, és egy következő bizottsági ülésen érdemes azt 
meggondolnunk, hogy adott esetben a bizottság tud-e olyan konszenzusra jutni, hogy akár 
bizottsági módosítóval vagy széles körű konszenzussal a Magyar Köztársaság parlamentáris 
tekintélye helyreálljon, fokozni tudjuk. Ennyit szerettem volna mondani. 

Kérdezem tisztelettel először a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről a 
helyettes államtitkár urat, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tartalmilag és egyeztetve a 
Belügyminisztériummal is, mi igazából egyetértünk ezzel a javaslattal.  

Viszont alaposabban megvizsgáltuk, formális problémák már vannak vele. A 
képviselő úr is említette, hogy miért van szükség erre a javaslatra. A vizsgálóbizottságnál már 
meg van teremtve az együttműködésre kötelezettség, ami az Országgyűlésről szóló 
törvényben szerepel, a 25. § szabályozza, hogy mik tartoznak ebbe az együttműködési 
kötelezettségbe. Mivel a Nemzetbiztonsági bizottság nem vizsgálóbizottság, ezért rá 
vonatkozóan mint állandó bizottságra is külön ki kell mondani ennek az együttműködésre 
kötelezésnek a szabályát.  

Ugyanakkor a Nemzetbiztonsági bizottságra vonatkozó szabályok „A 
nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése” alcím alatt szerepelnek a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben. A Nemzetbiztonsági bizottságra külön 
szabály, speciális szabály az Országgyűlésről szóló törvényben nincsen, valamennyi ezzel 
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kapcsolatos rendelkezés a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben szerepel. Tehát 
szerintünk a megfelelő helye ennek a szabályozásnak is a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló törvényben lenne. Mivel úgy látjuk, hogy nyilván módosító javaslattal a törvény címét 
és a többit nem igazán lehet kezelni, egy új változatban lenne helyes talán benyújtani úgy, 
hogy a nemzetbiztonsági törvény kerül módosításra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Belügyminisztérium képviselőjét kérdezem tisztelettel. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tulajdonképpen elhangzott, de a Belügyminisztérium is támogatja az előterjesztést. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csampa képviselő úr jelentkezett. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozva a tárcák 

álláspontjához, úgy gondolom, hogy az országgyűlési törvény - ahogy már az államtitkár úr is 
megfogalmazta - a vizsgálóbizottságok esetében gyakorlatilag eléggé széleskörűen és 
egyértelműen megfogalmazza a megjelenés és együttműködés fogalmát.  

Az a speciális eset és az a speciális helyzet van a Nemzetbiztonsági bizottság kapcsán, 
hogy a nemzetbiztonsági törvényben ténymegállapításra utaló, vagy ténymegállapító 
albizottságot, vagy mondjuk úgy, kvázi „vizsgálóbizottságot” hozhat létre maga a 
Nemzetbiztonsági bizottság azzal, hogy itt még a parlament elé sem kell vinni adott esetben. 
Egy más bizottság esetében, ha konkrét vizsgálóbizottságot akarunk létrehozni, akkor ugye ott 
a parlamenten végigfolytatjuk azokat a szabályokat, aztán utána szavaz a parlament, és 
mondjuk úgy, a paritásos alapon lévő létszámokat is megállapítja, és maga a parlament 
szavaz. Ezzel szemben a Nemzetbiztonsági bizottság esetében viszont az Nbtv. az, ami 
felhatalmazást ad és valamilyen szinten jogszabályi kereteket, adott esetben láttuk egy Portik-
Laborc-vizsgálat kapcsán. 

Ha visszamegyünk azért így időben egy kicsit, és nem kell sokat, így az elmúlt két-
három év tapasztalata, azért azt kell mondanom, hogy független, zárójelben, ha úgy nézzük, 
ahogy Mirkóczki képviselő úr is megfogalmazta, hogy országgyűlési képviselők azok, akik 
adott esetben nem együttműködőek vagy a meghívásnak ez esetben nem tesznek eleget. 
Mondjuk - ránézek a Belügyminisztérium képviseletére, a kabinetfőnök úrra -, ha jól 
emlékszünk, pont az emberi jogi bizottság vizsgálta a 2006-os eseményeket, ahol közel 70 
embert hallgattak meg. A 70 emberből 2, azaz kettő ember nem ment el, Szilvásy György és 
Gyurcsány Ferenc, mindenki más gyakorlatilag, úgy gondolom, ott volt, megjelent, a 
bizottságnak adott megfelelő válaszokat. Az más kérdés, hogy albizottsági keretek között, és 
nem mondjuk, egy vizsgálóbizottság keretei között, ahol már, mondjuk, adott esetben az 
Országgyűlésről szóló törvény is e tekintetben szabályozza a dolgot. 

Azt javasolnám Mile képviselő úrnak, hogy adott esetben az elnök úr vezetésével egy 
frakciók közötti egyeztetés mindenféleképpen fontos, akár a két tárca bevonásával, és akkor 
utána lehetne pontosítani e tekintetben ezt a beadványt így ebben a formátumban, ahogy a 
KIM is elmondta és a Belügyminisztérium is egyetértett vele. Mi sem tudjuk így támogatni, 
bár hozzá kell tenni, hogy tartalmilag mi magunk is természetesen egyetértünk vele, de maga 
a hely megjelölése - az OGY-törvényben, ilyen formában - nem támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azzal én teljesen egyetértek, hogy a parlamenti pártok 

között legyen erről egyeztetés, akár a Nemzetbiztonsági bizottság koordinálásával, de akár 
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más szinten is elképzelhetőnek tartom, bár azt gondolom, hogy innen indult és így is helyes, 
hiszen Mile képviselő úr itt van, önök tudnak kompetens álláspontot képviselni. A magam 
részéről ugyanígy vagyok, vélelmezem Mirkóczki képviselő úr is.  

Ezért azt gondolom, hogy most azt kellene helyben átgondolnunk itt és most - ez 
technikai jellegűnek tűnik, de mégis akadálya Mile képviselő úr javaslatának -, hogy akkor 
most vigyük-e ezt szavazásig, vagy Mile képviselő úr módosít ezeken a dolgokon, vagy most 
elnapoljuk az ebben való döntést, tehát több lehetőség van.  

Először nyilván Mile képviselő urat kérdezem meg, hogy - tartalmilag mindenki 
egyetért, sőt arra is láttunk konszenzust, hogy akár szigorítani a javaslatot, már olyan 
értelemben, hogy még tovább elmenve legyen ez a javaslat, tehát ez az együttműködési 
kötelezettség talán egy picit még jobban ki legyen fejtve és bővítve ennek a tartalma. Viszont 
ha ebben ilyen, az Országgyűlésről szóló törvény meg a KIM által felvetett nehézségek 
vannak, akkor most Mile képviselő urat megkérdezem, hogy mit gondol erről, hogyan 
tudnánk továbbvinni, hogy ne az legyen, hogy most nem lett támogatva, hiszen ennek a 
veszélye áll fenn most. 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. A helyzet kissé faramuci. Tehát az nagy 

örömmel tölt el engem, hogy a szándékot, sőt a tartalmat is mindenki támogatja, ez 
mindenféleképpen jó jel. Ha a végkifutását nézem a dolognak, ott kétségeim vannak, tehát én 
minden ilyen jogtechnikai és szakmai kifogást méltányolok és akceptálok is, de ha jól 
értelmeztem - tessék engem korrigálni, ha mégsem -, az alapprobléma az, hogy ezt a 
módosítást nem jó helyre címeztem, tehát nem jó helyen lenne, hanem a nemzetbiztonsági 
törvényt kellene ilyen értelemben módosítani. 

Na most, nekem is lennének kérdéseim, és nem azért, mert modortalan vagyok, hanem 
hogy pontosan értsük a helyzetet, mert én nem zárkózom el attól, hogy ilyenfajta tágabb 
egyeztetés után egy remekmű lásson napvilágot jogi értelemben is. Ha egy ilyen természetű 
módosítása az Országgyűlésről szóló XXXVI. törvénynek megfogalmazódik, az kizárja-e, 
hogy a nemzetbiztonsági törvény vonatkozó passzusát hozzá lehessen igazítani? Gondolom, 
ha a nemzetbiztonsági törvényt ilyen értelemben módosítjuk - ugye a nemzetbiztonsági 
törvény módosításáról már elég régóta sokféle ígéret hangzott el, és egészen a törvény 
egészének a módosításáig is eljutottunk, aztán ez valahogy úgy elhalt.  

Azt gondoltam helyesnek, de majd megcáfolnak, ha mégsem, hogy egy ilyen 
kezdeményezésnek innen kell elindulni, hiszen a saját területünkön kellene itt valamiféle 
jogszabály-módosítást kezdeményezni, és ezért gondoltunk az Országgyűlésről szóló 
törvénynek az ilyen értelmű módosítására. Itt nekem csak az az igazán komoly kérdésem, 
hogy ha ez így tárgysorozatba kerül, akkor késlelteti, kizárja vagy jogi szempontból 
értelmetlen helyzetet teremt olyan vonatkozásban, hogy a nemzetbiztonsági törvényt hozzá 
lehessen igazítani.  

Világos? Jól kérdeztem? Elég szabatos volt? Tehát az önök értelmezése szerint ez így, 
ahogy van, rossz helyen van, nem itt kellene módosítani, hanem a nemzetbiztonsági törvényt 
kellene módosítani, és akkor tulajdonképpen megoldódna az a jogtechnikai akadály, vagy ne 
adj’ isten még koherenciazavart is feltételezhetnénk a vonatkozó jogszabályokban, ha itt az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényt módosítanánk ilyen értelemben. Tehát 
mindenféleképpen csak az a helyes, ha a nemzetbiztonsági törvény módosításaként 
fogalmazódik meg ugyanez a tartalom ugyanezzel a szándékkal? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Röviden: 

igen. Kicsit hosszabban: ahova a képviselő úr beillesztette volna az országgyűlési törvénybe 
ezt az új szabályt, az a „Vizsgálóbizottságok” alcímet viseli. Ez a szabályozás nem a 
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vizsgálóbizottságra vonatkozik, hanem a Nemzetbiztonsági bizottságra. Tehát itt eleve lenne 
egy koherenciazavar, hogy nem tükrözi az alcímet a tartalom.  

A másik pedig. A nemzetbiztonsági törvényben mindenképp, tehát akkor meg kellene 
ismételni a két szabályozást, két törvénybe ugyanazt a szabályozást beilleszteni, annak meg 
nem látom sok értelmét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tartalmilag fenntartva azt, hogy Mile képviselő úr 

javaslata támogatható, de én is azt gondolom, hogy bizonyos koordinációra szükség van 
jogszabályi szinten is, tehát nyilvánvalóan törvényhozási szinten, nemzetbiztonsági törvény, 
Országgyűlésről szóló törvény, de ennél fontosabb, hogy egy politikai tartalmú egyeztetésre is 
szükség lenne, hiszen a keretét azt én még nem látom egyértelműnek, hogy ez most akkor 
csak a nemzetbiztonsági, rendészeti területre vonatkozna, vagy ha már elkezdődött egy ilyen 
típusú, teljesen jogos felvetés, akkor adott esetben az egész parlamentáris bizottsági 
rendszerre vonatkozzon-e. Ezért én azt javasolnám, ha Mile képviselő úr ezt elfogadja, hogy 
ma ebben ne legyen döntés, hanem legyen egy egyeztetés abban, hogy mi lenne a kerete 
ennek, nem megvonva Mile képviselő úr részéről a kezdeményezési lehetőséget, tehát én azt a 
magam részéről elfogadhatónak tartom, hogy ő legyen a kezdeményezője ennek, de a 
Nemzetbiztonsági bizottság keretei között. Szóval mi lenne a kerete, hogy csak a rendészeti, 
nemzetbiztonsági területre, vagy bővülhet-e ez a terület? Gondolkodjunk-e 
szankciórendszerben? Gondolkodjunk-e abban, hogy ez a szankciórendszer adott esetben a 
hamis tanúzás irányába elmehet-e? Gondolkodjunk-e abban, hogy az igazmondási 
kötelezettség elő legyen-e írva? Én azt gondolom, hogy erről lehetne a következő időszakban 
egy gyors egyeztetés, és még ebben az őszi ülésszakban, azt gondolom, hogy törvény is tudna 
ebből születni. Nyilván be kell vonni a két illetékes minisztériumot. 

A másik lehetőség, hogy most erről szavazunk valamilyen formális értelemben. De én 
azt látom, hogy igény van arra, hogy bővüljön ez a kör és a tartalma is Mile úr 
kezdeményezésének. Mondom, nem elvéve azt, hogy képviselő úr lenne a kezdeményezője 
ennek a - bízom benne - nagyon széles körű konszenzusnak, ami előállítható. 

Kérdezem Mile képviselő urat, hogy akkor ezek után mit javasol. 
 
MILE LAJOS (LMP): Állok elébe természetesen egy ilyen fajta egyeztetésnek, ha 

annak a végeredménye egy elfogadhatóbb és mindenki számára támogatható javaslat lesz, 
hogy ha ennek a kifutása nem valahova a meghatározhatatlan távoli jövőig húzódik el, mert ez 
a javaslat jelen pillanatban, igaz, csak a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzésre 
vonatkozik, és ez konkrétan két bizottságot érint, tudtommal, a rendészetit és minket, és ezen 
belül, ha ténymegállapító albizottság jönne létre, erre vonatkozna egészen pontosan. Ha 
megfogalmazódik az igény, hogy ezt terjesszük ki, bővítsük, és akár mondjuk, ha a gazdasági 
bizottság rendel el ilyet, akkor az ő jogköreit is rendezze a bizottság, én ebben is partner 
vagyok, és természetesen elfogadom ezt a javaslatot, csak arra szeretném felhívni a 
figyelmünket, hogy mi mint Nemzetbiztonsági bizottság, amely koordinálja ezt a fajta 
indítványt, vagyis annak az előkészületeit, ha esetlegesen túlterjeszkedik, akkor parttalanná 
válhat a dolog. Tehát én azt nem tartom kizártnak, hogy megfogalmazzuk a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően egy olyan formáját ennek az indítványnak, hogy ilyen fajta 
jogtechnikai akadály ne merüljön fel, és akkor ezt úgy terjesztjük be, és akkor ehhez lehet 
módosítókat, csatlakozót, bármit beadni, amivel lehet szélesíteni esetlegesen. Ez szerintem 
egy járható út, csak attól féltem magunkat, még egyszer mondom, hogy nehogy ez parttalanná 
váljon, másrészt pedig időben követhetetlenné, vagyis kicsússzunk teljes mértékig az időből, 
mert akkor valóban maga a szándék komolysága is megkérdőjelezhető. Tehát ha az a javaslat, 
hogy a Nemzetbiztonsági bizottság keretein belül induljon egy ilyen egyeztetés, és szabunk 
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egy határidőt, és akkor megpróbáljuk kiküszöbölni szakértői segítséggel is - itt a kormányzat 
segítségét is nagy örömmel fogadnám ebben a dologban -, és záros határidőn belül ennek az 
eredménye látható is, akkor én ezt természetesen támogatom mint előterjesztő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy minden józan érv amellett szól, 

hogy ez minél hamarabb történjen meg. Akár zárt ülésen is, hogy kifejthesse mindenki teljes 
egészében a véleményét, adott esetben olyan kérdésekről is, amelyek titokkörbe tartozhatnak. 
Akkor ezt minél hamarabb el kell kezdeni.  

Azt gondolom, hogy a frakcióvezetőket is tájékoztatni kell egy ilyen 
kezdeményezésről, hogy van egy ilyen keret, ahol gondolkodni kell. 

Abban kell majd dönteni, hogy ez csak a nemzetbiztonsági, rendészeti területet érinti, 
vagy pedig ennél kijjebb kell vinni. Nyilván, ha csak a saját területünkön, úgy hatékonyabb és 
gyorsabb, viszont igazából az lenne a magyar parlamentarizmus szempontjából a 
megnyugtató, ha ez tágabb horizonton is érvényesülne. 

Azt gondolom, hogy a szankciórendszer meg az összes többi dolog hamar 
beilleszthető, hiszen nemzetközi példák is vannak, meg nyilvánvalóan kitűnő jogalkotók is, 
akik ebben segíteni tudnak.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (LMP): Csak egyetlen kérdésem lenne, hogy ha egyszerűsítem a 

feladványt - és most csak a jogi pontosságról gondolkodva -, ha ezt a mostani indítványt 
gyakorlatilag komolyabb módosítás nélkül a nemzetbiztonsági törvény vonatkozó 
passzusához illesztenénk, akkor ezek a jogi akadályok egy csapásra meg is szűnnének? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Így van.  

Az elnök ügyrendi javaslata  

ELNÖK: Akkor erre is választ kaptunk.  
Én akkor most azt javasolnám ügyrendileg, hogy tegyük azt, hogy két hétre elnapoljuk 

ennek a döntését. Azalatt lehetne látni azt, hogy a háttérben milyen típusú - jó értelemben vett 
háttéregyeztetéseken - konszenzus teremthető, és annak fényében lehetne továbbmenni. 

(Jelzésre:) Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Jó. Az induló javaslatom az, hogy két hét talán még sok is. 

Ennyire nem bonyolult a probléma, ahogy értelmeztem a kormánynak… De legyen két hét, 
tehát ezen ne akasszuk össze a bajuszt. Említettem az imént, hogy nem szeretném, ha időben 
nagyon elhúzódna ez az egész folyamat. Tudniillik - nyilván megfelelő előkészület után - én 
arra fogok törekedni, hogy akkor a nemzetbiztonsági törvényt módosítsuk ilyen értelemben, 
és akkor helyére kerül ez az indítvány. És erről fogom kérni a döntést két hét múlva, ha 
megfelelő előkészületek után, egyeztetések után elkészül az a szöveg, ami már kiküszöböli ezt 
a fajta problémát, ami most itt felvetődött.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én a két hetet - csak érzékletesként akarom mondani, várhatóan 

akkor lesz a következő Nemzetbiztonsági bizottsági ülés, tehát ilyen szempontból nem 
parttalanná tettük ezt a történetet.  

Viszont, hogy írásbeli előkészítés történjen: én azt javasolnám, hogy valamennyi, a 
Nemzetbiztonsági bizottságban képviselettel rendelkező frakció egy írásbeli előkészítő 
anyagot juttasson el Mile képviselő úrhoz is az indítványával kapcsolatosan, a két illetékes 
minisztériumhoz is meg a Nemzetbiztonsági bizottság titkárságára is, hogy mik lennének azok 
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a keretek, amelyekben elképzelhető lenne ez a javaslat; mi a viszony ahhoz, hogy csak ezen a 
szakterületen vagy pedig egy tágabb horizonton kell értelmeznünk ezt az indítványt; valamint 
az, hogy milyen szankciórendszert lehetne hozzárendelni, hogyan lehetne ezt életszerűvé 
tenni, hogy ne csak parttalan és következmények nélküli előírás legyen a megjelenési 
kötelezettség. Én azt gondolom, hogy lehetne egy ilyen egyeztetés. Mondjuk, ha jövő hétig 
érkeznének ilyen írásbeli anyagok, akkor a két hét múlva tartandó bizottsági ülésen lehetne 
erről beszélni, hogy mi az, amiben széles körű konszenzus tud lenni, és akkor ehhez képest, 
nyilván a két minisztériumot bevonva, hogy hogyan tudnánk továbbhaladni. Ha ez 
elfogadható, akkor ebben kellene szerintem maradnunk. És ha parttalanná válik, akkor 
természetesen Mile képviselő úrnak lehetősége van fenntartani az eredeti változatot, de azt 
gondolom, most komoly esély van arra, hogy szélesebb horizonton is konszenzus legyen.  

Akkor ez az ügyrendi javaslat támogatható, hogy két hét múlva folytatjuk, és akkor az 
addig terjedő időszakban lehet adott esetben írásbeli javaslatot benyújtani, hogy mégis hogyan 
értékeljük ezt? Azalatt mindenki a saját frakciójával meg tudja beszélni, és két hét múlva újra 
napirendre vesszük ezt. Ebben tudunk szavazni? (Senki sem jelzi, hogy ellenvetése lenne.) 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

Akkor feltenném ezt az ügyrendi javaslatot, hogy két hét múlva folytatjuk, és addig 
egy egyeztetés zajlana. Aki ezt tudja támogatni, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez 10, egyhangú.  

Köszönöm szépen a 1. napirendi pontnál mindkét minisztérium képviselőjének a 
jelenlétet, és természetesen akkor továbbra is számítunk az önök együttműködésére ebben a 
kérdésben. (A meghívottak távoznak az ülésről. – Csampa Zsolt elhagyja a termet.)  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/187/2013.) 

Tisztelettel köszöntöm a 2. és 3. napirendnél a helyettes államtitkár urat és az 
osztályvezető urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. A benyújtott közbeszerzés 
elsőként 1 milliárd 250 millió forint, zárt célú rendészeti hálózat kiépítésére szól. Mindjárt 
nézem, hogy bruttó vagy nettó összeg. 

 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bruttó. 
 
ELNÖK: Köszönöm, ha segít a helyettes államtitkár úr. Akkor bruttó összeg, ugye? 
 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e valami kiegészítenivaló az írásbeli anyaghoz képest. 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

mentesítési kérelmét. Kérem, hogy szavazzunk! (Szavazás.) 8 igen szavazattal - mert Csampa 
képviselő úr nincs itt -, egyhangúlag a bizottság támogatta ezt az előterjesztést. 

Itt felhívnám a figyelmet majd az egy éven belüli beszámolási kötelezettségre. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/188/2013.) 

Soron következik szintén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérelme, 260 millió 
forint. Gondolom, ez is bruttó összeg. 
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DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Bruttó 260 millió forint, távközlési és informatikai rendszer - K-600-as 

kódnéven fut -, hardver, szoftver beszerzése.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan. 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Van kiegészítenivaló? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Kérdezem, hogy ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mentesítési 

kérelmét. Kérem, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is 8 igen szavazattal 
egyhangú. 

Itt is felhívom a figyelmet az egyéves beszámolási kötelezettségre. Köszönöm szépen. 
Mindkét javaslatot támogatta a bizottság egyhangúlag.  

További jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm szépen, hogy megjelentek.  

Egyebek 

Nagyon pici türelmet kérnék még a képviselőtársaim részéről, mert egyrészt Mile 
képviselő úr jelentkezett, meg nekem is lenne az egyebekben javaslatom. Parancsoljon, 
képviselő úr!  

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Az a tiszteletteljes javaslatom lenne a 

ténymegállapító albizottság munkájával kapcsolatban, hogy a szeptember 30-ai határidőt, 
amelyet eredetileg a munkatervünkben kitűztünk, hosszabbítsuk meg, toljuk el ezt a határidőt. 
(Csampa Zsolt visszajön a terembe.) Az én nagyon óvatos javaslatom az lenne, hogy legyen 
ennek a határideje december 15., és akkor addig van esélyünk, hogy érdemben a jelentés 
elkészítésével be tudjuk fejezni ezt a munkánkat, mert ez szeptember 30-ig - megítélésem 
szerint - kizárt.  

Erről kérnék szépen vitát, döntést, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor egy december 15-ei véghatáridőt 

javasolnék, azt gondolom, ez egy ésszerű határidő, és a közvélemény előtt azért reális 
határidőn belül valamilyen eredményre kell jutni. Azért nem kevés ideje zajlik - értve a 
bonyolultságát is -, ezt ésszerű határidőnek tartom. Természetesen kérdezem a 
képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e ezzel, illetve azt is javasolnám, hogy olyan 
munkaterv készüljön, amely december 1-jéig a meghallgatásokkal végez, hogy december 1. és 
15. között a zárójelentés el tudjon készülni. Tehát olyan ütemtervre lenne szükség, hogy 
október és november hónap még rendelkezésre állna arra, hogy a tájékozódás zajlódjon. Azt 
gondolom, amit december 1-jéig nem tudunk elvégezni, akkor a sors akaratából 
elvégezhetetlenné is válik.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy mit gondolnak, támogatják-e ezt a javaslatot. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), az albizottság alelnöke: A részünkről támogatható. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor úgy teszem fel, hogy a Nemzetbiztonsági 

bizottság a tényfeltáró albizottság mandátumát 2013. december 15-ig meghosszabbítja. Kérem 
szépen az elnök urat, hogy amennyiben lehetséges, ehhez egy december 1-jéig tartó 
munkatervet rendeljen, mert két hét szükséges ahhoz, hogy egy összegző jelentés elkészüljön. 
Köszönöm. 

Ha erről szavazhatunk, akkor kérem, hogy legyen szavazás. (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy ezt 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen.  
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Akkor a mi saját munkatervünk szerint két hét múlva találkoznánk, mert jelen 
pillanatban nincs olyan ok, ami miatt jövő kedden ülést kellene tartani. Tehát két hét múlva, 
október 8-án, 13 órakor, és napirenden szerepelne Mile képviselő úr indítványa, bízom benne, 
hogy már valamilyen politikai egyeztetéssel, és nyilván más napirendek is lesznek. 

Köszönöm szépen, a mai munkát elvégeztük.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 44 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


