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Napirendi javaslat  
 

1. a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415.) 
(Általános vita) 
 
b) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1.) 
 
c) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2.) 

 
2. Az Egyesült Államok Európa és Magyarország elleni agresszív hírszerző 

tevékenységének elítéléséről, a szükséges következmények meghozataláról szóló 
határozati javaslat (H/12259.) 
(Németh Zsolt, Jobbik, képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 
 

3. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/202/2013.) 

 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz) alelnök  
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  
 

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

 

Meghívottak részéről 
 

Hozzászólók 
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Rumi László István igazgató (Kopint-Datorg Informatikai Igazgatóság) 

 
Megjelentek  

Orosz Edina osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kerekes Gábor számvevő (Állami Számvevőszék)  
Gácsi Györgyi Ivett számvevő (Állami Számvevőszék)  
Szőke Irma PEF főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Sulyok János dandártábornok, gazdasági, tervezési főosztályvezető 
(Honvédelmi Minisztérium)  
Dezső Sándor ezredes, főigazgató-helyettes (Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat)  
Cserháti György ezredes, költségvetési főosztályvezető (Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat)  
Kovács Istvánné ezredes (Alkotmányvédelmi Hivatal)  
Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Göbölös László dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal) 
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(A bizottság 10 óra 37 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv készült - 

folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 21 perc) 

 

Elnöki bevezető 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tehát zárt ülésünk végére értünk, és akkor próbálunk erőltetett menetben tovább 
menni, hiszen néhány képviselőtársam az idővel szűkösen van, sőt mindannyian így vagyunk 
ezzel. (Mirkóczki Ádám távozik az ülésről.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülésünket. A következő napirendi pontunknál 
köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Állami Számvevőszék, a Költségvetési 
Tanács, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs 
Hivatal képviselőit a költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontnál. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

Elsőként a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitájával 
kapcsolatos napirendi pont kerül megtárgyalásra. Először a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselőjének, főosztályvezető úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 

Haág Tibor szóbeli kiegészítője 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány gazdaságpolitikai célja 2014-ben továbbra is 
az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása, a foglalkoztatás 
bővítése, a versenyképesség javítása a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása 
mellett. Ennek érdekében az elmúlt három és fél évben jelentős strukturális átalakítások 
kerültek végrehajtásra. A kormány intézkedésének hatására a költségvetési hiány és a GDP-
arányos államadósság érdemben csökkent az elmúlt három és fél évben. Az elért eredmények 
jelentőségét bizonyítja az is, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló 
túlzottdeficit-eljárás alól. 

A költségvetési törvényjavaslat a következő makrogazdasági feltételekkel számol. 
2014. év egészében 2 százalékos GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógusbér-emelés, 
a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése 
következtében a háztartások fogyasztási kiadásai várhatóan 1,9 százalékkal növekednek. Az 
alacsony kamatkörnyezet, a kedvezményes vállalati hitelek és az uniós források hatékonyabb 
felhasználása következtében a beruházási aktivitás további élénkülésével számolunk, aminek 
mértékét a nemzetgazdasági bruttó állóeszközállomány-felhalmozás 5,9 százalékos 
növekedésében határoztuk meg. 

A kibővült autóipari kapacitások hozzájárulásával az export növekedésére számítunk, 
és miközben a belföldi felhasználás élénkülése miatt az import is fog növekedni, a következő 
évben a nettó export-hozzájárulás a GDP-hez várhatóan ugyan visszafogottabb lesz, de 
mindenképpen a folyó fizetési mérlegben egy jelentős aktívum várható ennél a tételnél. A 
kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta 
alacsony volta - 2,4 százalék - támogatja az elkövetkező időszakban. S meg kell említeni, 
hogy a munkaerőpiacot érintő kormányzati intézkedések mellett jövőre a kedvező gazdasági 
környezet is hozzájárulhat a versenyszféra foglalkoztatottságának 1,1 százalékos mértékű 
bővüléséhez. 
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A költségvetési törvényjavaslat költségvetési prioritásairól néhány szót engedjenek 
meg. A kormány továbbra is elkötelezett híve a GDP-arányos 3 százalék alatti költségvetési 
hiánynak az államadósság tartós csökkenési pályán tartása mellett, 2014. évre vonatkozóan a 
GDP 2,9 százalékában határozta meg az európai uniós módszertan szerinti hiány célját. A 
2014. évi költségvetési törvényjavaslat az Országgyűlés és a kormány eddigi döntéseit, a 
rezsicsökkentés kedvező hatását, az egykulcsos családi adórendszer bevezetésének hatásait, a 
munkavédelmi akcióterv intézkedéseit, a népesedéspolitikai program célkitűzéseit, a Széll 
Kálmán-terv eredményeit, valamint az állami feladatellátás átalakítása eredményeit 
figyelembe véve készült. 

A törvényjavaslat prioritásaiból ki kell mindenképpen emelni, hogy a 2014. évi 
költségvetés a rezsicsökkentés költségvetése. A feladat a rezsicsökkentés megvédése. A 
köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon a közoktatásban 
illetményalap növelésére kerül sor a 2014. évben. Ezzel összhangban a törvénytervezet 
160 ezer pedagógus számára összesen 153,4 milliárd forint többletkiadást tartalmaz. A 
munkavédelmi akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő kedvezmények továbbra 
is elérhetőek az érintett társadalmi csoportok számára. 2013-ban közel 740 ezer nehezen 
foglalkoztatható munkavállaló alkalmazását segítette elő ez a program. 2014-ben 
számításaink szerint ez a szám nőhet, hiszen még mintegy 260 ezer munkavállaló esetén tűnik 
előnyösnek a kedvezmény igénybevétele. 

A 2013-tól bevezetett kisadózók tételes adója, az úgynevezett kata, a kisvállalati adó: 
kiva csökkentette a foglalkoztatás terheit, lehetővé tette, hogy a vállalatok adóterheik 
növekedése nélkül emelhessenek bért vagy vehessenek fel újabb alkalmazottakat. A katát ’13-
ban 72 400 fő, a kivát 7693 vállalkozás vette igénybe. A költségvetés 2014-ben azzal számol, 
hogy a katát 150 ezer fő, a kivát 30 ezer cég veszi igénybe. 

A közfoglalkoztatás terén a Start munkaprogram lehetőségei bővülni fognak 2014-ben, 
és erre 30 milliárd forinttal nagyobb összeg biztosított, mint ebben az évben. Mindezek 
mellett új programok is indulnak. A kormány határozott szándéka, hogy a foglalkoztatási 
szempontból kritikus téli időszakban biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, 
jövedelemhez jutása. Így téli közfoglalkoztatási programok kerülnek bevezetésre, indításra 
2013. november 1-je és ’14. április 30-a közötti időszakban, valamint 2014. év végén. 

A kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a családok támogatása és a 
gyermekvállalás elősegítése. A népesedéspolitikai program kapcsán a költségvetés a családi 
adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő járulékbevétel-csökkenéssel 
számol. A kiterjesztett családi adókedvezmény közel 265 ezer családnak javítja a jövedelmi 
helyzetét. A prioritások közül ki kell még emelni a gyed és a gyes extra bevezetését, valamint 
a diákhitel-tartozások részleges elengedését, amely mintegy százezer család számára jelenthet 
további könnyítést. 

A 2014. évi költségvetés tervezete azzal számol, hogy a nyugdíjak és a nyugdíjszerű 
ellátások megőrzik reálértéküket, a várható infláció mértékével emelkednek úgy, hogy az idei 
többletek a bázisba beépülnek. A kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten 
kezeli a devizahitelesek ügyét. A 2014. évi költségvetés tartalmazza az eddigi, 
devizahiteleseket segítő programok költségvetési fedezetét. A kormány továbbra is 
prioritásként kezeli az európai uniós források maximális felhasználását. A jövő évi 
költségvetés az uniós források érdemi felfutásával számol, és több önerő-előirányzattal a 
kedvezményezettek finanszírozási problémáit is enyhíti. 

Utolsó előttiként: a kormány kiemelt prioritásként kezeli ’14-ben az olyan 
beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon, gazdagodnak az 
ország kulturális javai, javulnak a művelődéssel és sportolással kapcsolatos lehetőségek. 
Ennek érdekében az elmúlt évhez hasonlóan létrehozza a Beruházási Alapot a költségvetésen 
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belül, melyből biztosíthatók a tervezett fejlesztések és rekonstrukciók az állami vagyon 
értékesítéséhez, hasznosításához kapcsolódó bevételek teljesülése esetén. 

Végezetül meg kell említeni, hogy a költségvetés a hiány tartását biztosítandó 
garanciális elemként tartalék-előirányzatot képez 2014. évben is: az Országvédelmi Alapot 
100 milliárd forinttal, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatát pedig 120 milliárd 
forinttal. 

Engedjenek meg egy-két adatot a bizottság hatáskörébe tartozó intézményekkel 
kapcsolatban. Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2013. évi kiadási főösszege 2014-ben 
90,7 millió forinttal növekszik. Ez az összeg a 13 évnél idősebb gépjárműállomány 
lecserélését biztosítja. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2013. évi eredeti előirányzata 
kiadási főösszege 15 milliárd 492,3 millió forintról 2 milliárd 353,1 millió forinttal növekszik. 
Ez az összeg a Nemzeti Nyomozó Iroda megszűnésével kapcsolatos feladatátadás-átvételnek 
az ORFK és az NBSZ közötti finanszírozása egyrészt, ezenkívül tartalmaz egy 1,2 milliárd 
forintos többletet technikai fejlesztésre, többek között a hírközlési ellenőrzési rendszerek 
konstrukciójára, a telekommunikációs csatornák rádiós ellenőrzésére, a műholdas 
kommunikációs rendszerek ellenőrzésére, valamint a határ menti GSM-mobiltelefonok 
ellenőrzésére. 

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2013. évi eredeti előirányzata 10 milliárd 
307,9 millió forint volt 2013-ban. Itt a támogatás és a kiadási előirányzat 189,1 millió forinttal 
növekedett. Az Információs Hivatal esetében pedig a 2013. évi eredeti előirányzat támogatási 
és kiadási főösszege 1 milliárd 49,5 millió forinttal növekszik a 2014. évben. 

Tisztelt Bizottság! A központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a kormány az 
államháztartási törvény által meghatározott szeptember 30-ai időpontig az Országgyűlés elé 
terjesztette, a benyújtást megelőzően pedig a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kormány 
megküldte a Költségvetési Tanácsnak a törvényjavaslat tervezetét, amelyről a tanács 
egyetértését jelezte. Az Áht. 22. § (5) bekezdése alapján a költségvetési törvényjavaslat 
általános I. kötetével együtt és egy időben kerültek benyújtásra az úgynevezett fejezeti 
kötetek, továbbá a költségvetési törvényjavaslat megalapozásáról szóló törvényjavaslat is.  

Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak minősítse. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, főosztályvezető úr. Tisztelettel kérem az Állami 

Számvevőszék jelen lévő képviselőit, hogy amennyiben lehetséges, kizárólag a 
Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe vagy felügyelete alá tartozó szervekkel 
kapcsolatosan fejtse ki a véleményét. 

Parancsoljon, számvevő úr! Kerekes úr! 

Kerekes Gábor kiegészítése 

KEREKES GÁBOR számvevő (Állami Számvevőszék): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségét teljesítve 
összeállította véleményét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatról. Az ÁSZ arra kereste a választ, hogy a költségvetési javaslat összeállítása 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, teljesültek-e a tervezési tájékoztatóban 
megfogalmazott követelmények, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak voltak-e, 
a 2015., illetve 2017. évekre kialakított irányszámok kidolgozottak voltak-e; számításba 
vették-e az EU-tagság pénzügyi-gazdasági hatásait; a helyi önkormányzatok támogatásai 
megalapozottak-e; az alaptörvényben és a stabilitási törvényben foglaltak alapján érvényesül-
e az államadósság-szabály. 

Az ÁSZ módszertana háromféle minősítési kategóriát alkalmaz az előirányzatokra 
vonatkozóan. Megalapozott, azaz teljesíthető és alátámasztott; részben megalapozott, azaz 
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teljesíthető és részben alátámasztott; valamint nem megalapozott, azaz nem teljesíthető és 
nem alátámasztott. A korábbi évekhez képest jelentős előrelépés, hogy a törvényjavaslat nem 
tartalmaz az ÁSZ módszertana szerint nem megalapozottnak minősülő előirányzatot. A 2014. 
évi költségvetési törvényjavaslat 16 883,1 milliárd forint kiadási és 15 958,4 milliárd forint 
bevételi főösszeggel számol, melynek 88,6 százalékát, illetve 93,6 százalékát ellenőrizte az 
Állami Számvevőszék. 

A törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben és a stabilitási törvényben 
meghatározottaknak, az államadósság-szabálynak, az államháztartásról szóló jogszabályok 
előírásainak, továbbá rendelkezik a tartalékokról, azon belül az Országvédelmi Alapról.  

Kockázat jelentkezik a bevételi oldalon, ugyanis hiányoznak egyes jogszabályok, 
törvénymódosítások. A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az államháztartás központi 
alrendszerének egyenlegére 924,8 milliárd forint hiányt tartalmaz. A hiány a 2013. évi 
módosított egyenleghez képest 12 százalékkal alacsonyabb. A 2014. évre tervezett 2 
százalékos GDP-növekedés mellett a 2014. évi hiánycél tartható. 

A központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes 
számla folyamatos likviditásának biztosítására a 2014. évi finanszírozási elképzelések 
számszakilag kimunkáltak, alátámasztottak. Az adósságszabály érvényesül: a 2014. évi 
költségvetési törvényjavaslat a stabilitási törvény előírásainak megfelelően tartalmazza az 
államadósság mértékét. Az államadósság-mutató várható mértéke a 2014. év végén 
76,9 százalék, ami a törvényjavaslatban rögzített, 2013. év végére várt 77,4 százalékos 
adósságrátához képest a mutató csökkentésére előírt követelményeknek eleget tesz. 

Az adóstruktúra-arány eltolódása tovább folytatódott a jövedelemtípusú adók felől a 
fogyasztási típusú adók felé, a megalapozottság jelentősen javult, nincsenek nem 
megalapozott adóbevételek. Az adóbevételek 52,6 százaléka megalapozott, 47,4 százaléka 
részben megalapozott. Az MNV Zrt. esetében a bevételek 34,5 százaléka, a kiadások 75,4 
százaléka megalapozott. 

Az ellenőrzött fejezetek bevételi és kiadási előirányzatai megalapozottak, a fejezetek 
kockázatainak csökkentése érdekében 4,7 milliárd forint összegű tartalékot képeztek. A 
törvényjavaslat szerint a központi költségvetési tartalékok összege 220 milliárd forint. A 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre fenntartott tartalék 120 milliárd forintos előirányzata 
megalapozott, az Országvédelmi Alap 100 milliárd forint összegű előirányzata pedig részben 
megalapozott. 

Ez utóbbi minősítést az indokolja, hogy a törvényjavaslat indoklása nem mutatja be, 
hogy az Országvédelmi Alap mértékének meghatározásánál milyen jellegű és mértékű 
kockázatokkal számoltak. A Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez kapcsolódó uniós 
támogatásokból 97 százalék kötelezettségvállalással lekötött. A források 2013. évi 
felhasználása az előző évhez képest várhatóan több mint kétszeresére nő, így csökken a 
forrásvesztés kockázata. 

Új programozású törvényjavaslattal kapcsolatos partnerségi megállapodás aláírására 
2014 elején kerül sor. Az uniós szabályozási normák hiányában a kapcsolódó hazai 
jogszabályok megalkotása nem történt meg. Az elkülönített állami pénzalapok és a 
társadalombiztosítási alapok bevételei és kiadásai megalapozottak. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, most képviselőtársaimé a szó. Van-e kérdés, 

észrevétel, javaslat? (Jelzésre:) Csampa képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A Fidesz-frakció álláspontját 
kívánom tolmácsolni, amit írásban is leadtunk a 2014. évi költségvetésről szóló T/12415. 



- 9 - 

számú törvényjavaslat kapcsán. Ahogy az előttem szólók is arról beszéltek, hogy nemcsak a 
rezsicsökkentés költségvetése, de adott esetben ez a költségvetés egy stabil költségvetés, 
kiszámítható és megalapozott, mellette a polgári titkosszolgálatok és a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat 2014. évi költségvetése garantálja a törvényben szabályozott 
megfelelő, biztonságos működés kereteit is. 

A személyi állomány finanszírozása mellett a szolgálatoknak lehetősége lesz speciális 
működési és fejlesztési kiadások finanszírozására is. Ahogy már itt az előttem szólók és az 
ÁSZ véleménye is megerősítette, a pénzügyi és szakmai konszolidációja tovább folytatódik, 
illetve stabilizálódik a titkosszolgálatok pénzügyi költségvetése, hisz gyakorlatilag minden 
egyes titkosszolgálatnál az Alkotmányvédelmi Hivataltól egészen a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatig a költségvetésben szereplő számok gyakorlatilag növekvést 
mutatnak. Azt lehet mondani, hogy többletforráshoz fognak jutni a szolgálatok, mely 
többletforrás adott esetben nemcsak személyi kiadásokra, hanem gyakorlatilag felhasználható 
különböző fejlesztésekre is. Úgy gondolom, hogy ez már az elmúlt évekhez képest egy nagy 
előrelépést is jelenthet. 

Röviden ennyit kívántam hozzátenni. Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha más jelentkező nincs? (Nincs jelzés.) 

Ilyet nem látok, akkor az MSZP képviselőcsoportjának a vélhetően kisebbségi véleményét 
ismertetném, természetesen csak a lényegét, hiszen írásban benyújtásra kerül majd. Annyiban 
nyilván jelentősége van, hogy majd a plenáris vitában ez elhangzik, mégis a fő irányait 
ismertetném. 

Alapvetően a költségvetéssel kapcsolatosan egyfajta probléma az, hogy irreális 
gazdasági előfeltevéseken, túlzott optimizmuson alapszik mindaz a tervezés, amely a jövő évi 
költségvetéssel kapcsolatos. Túlságosan optimistának látjuk ezeket a feltevéseket, amelyek 
nem lesznek tarthatóak, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatosan pedig aggódunk a 
forráscsökkenés vagy a reálértéken való felhasználhatósági összegek miatt, hiszen ezek a 
területek kiemelten fontosak jelen pillanatban a Magyar Köztársaság és az egész Európai 
Unió biztonsága szempontjából, hogy a szolgálatok megfelelően tudjanak működni. Ott azt 
látjuk, hogy sajnos lényegében forráskivonás következik be. Ezért ilyen értelemben nem 
támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot. 

Határozathozatal 

Mivel más jelentkezőt nem látok, ezért a szavazás következik ezzel kapcsolatosan. 
Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja a 2014. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.)  

Köszönöm szépen, ez 8 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
8 igen szavazattal és 2 nemmel a bizottság támogatta. 
Ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és 

további jó munkát kívánunk. (Közbeszólás: 8:1!) A 8:1-nek is van természetesen üzenete, de 
most 8:2 volt ez. Kaptunk még egy 11-est. (Derültség. - Közbeszólás: Ebben az esetben 
inkább a büntetőt használnám.) 

Az Egyesült Államok Európa és Magyarország elleni agresszív hírszerző 
tevékenységének elítéléséről, a szükséges következmények meghozataláról szóló 
határozati javaslat 

És akkor rögtön következik majd a 2. napirendi pont. (Megérkeznek a napirendi 
ponthoz meghívottak.) Tisztelettel köszöntöm kabinetvezető urat, főigazgató urat, 
főosztályvezető urat a mai második napirendi pontunkkal kapcsolatosan, ahol szeretném 



- 10 - 

eloszlatni a félreértést: Németh Zsolt, a Jobbik képviselője nyújtotta be és vélelmezhetően 
nem államtitkár úr ezt a napirendi javaslatot. 

A Házszabály értelmében a javaslattevő, indítványozó távollétében is le lehet folytatni 
a 2. napirendi pont tárgyalását, ami a tárgysorozatba-vételről dönt. Még azt szeretném 
képviselőtársaimnak elmondani, hogy valóban Németh Zsolt képviselő úr kérte, hogy hacsak 
lehet, miután egy fontos külföldi úton van, ne ma tárgyaljuk; azonban figyelemmel arra, hogy 
a jövő héten semmi nem indokolja a bizottsági ülést, utána meg kicsúsznánk a Házszabály 
szerinti 30 napból, ezért logikával kikövetkeztetve ez csak ma tudott tárgyalásra kerülni. Ezt 
Mirkóczki képviselő úrnak jeleztem. Neki is halaszthatatlan közfeladatai voltak, így ő sincsen 
jelen, így a Jobbik indítványa igazából csak írásban került benyújtásra. Ennek a lényegét majd 
ismertetném, főleg azért, mert nincsen itt sem Németh Zsolt képviselő úr, sem Mirkóczki 
képviselő úr. 

Az Egyesült Államok Európa és Magyarország elleni agresszív hírszerző 
tevékenységének elítéléséről, a szükséges következmények meghozataláról szólna, amely 
több pontban, konkrétan 6 pontban tesz indítványt, amelyben a CIA és több amerikai 
kezdeményezéssel és akcióval kapcsolatban lényegében egy elítélő dokumentumot, illetve 
javaslatot kíván elfogadtatni a magyar Országgyűléssel, amely lehallgatásokkal és a CIA 
megrendelésére különböző akciókkal függ össze. A Microsofttal is kapcsolatos a nyilatkozat. 
Ez képviselőtársaim számára megismerhető volt, de természetesen, aki kívánja, a helyszínen 
is megismerheti ezt a dokumentumot. 

Kérdezem tisztelettel, hogy van-e a minisztériumnak vagy az Alkotmányvédelmi 
Hivatalnak álláspontja ezzel a javaslattal kapcsolatban. 

A Belügyminisztérium állásfoglalása 

TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tanulmányoztuk mi is a javaslatot, nyilvánvalóan nem politikai, hanem szakmai 
oldalról megközelítve. Mi nem tartjuk alkalmasnak az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, kabinetvezető úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

kérdés, felvetés, hozzászólás, vélemény van-e ezzel az indítvánnyal kapcsolatosan, hiszen 
erről majd szavaznunk is kell nemsokára. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. 

A magam részéről nem tartom támogathatónak, sem a magam nevében, sem 
Harangozó képviselő úr képviseletében ezt a javaslatot. 

Határozathozatal 

Ezért, ha más hozzászólás, kérdés, észrevétel nincsen, akkor udvariasságból 
természetesen úgy teszem föl, hogy ki az, aki támogatja Németh Zsolt képviselőtársam 
javaslatát. (Senki sem jelentkezik.) 

Ilyet nem látok. 
Nagy tisztelettel kérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. 
10 egyhangú. Ez a javaslat nem kapott semmilyen többséget. 
Köszönöm szépen, kabinetvezető és főigazgató úr. (Közbeszólás: Az előterjesztő nincs 

itt.) A jegyzőkönyvben volt, hogy nem volt itt az előterjesztő meg a képviselő úr, úgy 
kezdődött, de nem kötelező itt lenni az előterjesztőnek. Azt mondtam, hogy külföldön 
tartózkodik, és ezt jelezte, csak emiatt kellett volna egy rendkívüli időpontban bizottsági ülést 
tartani, ami most nem volt járható. 

Nagyon szépen köszönöm kabinetvezető és főigazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre 
álltak. Ez egy gyors napirendi pont volt és viszonylag egyértelmű. (A meghívottak távoznak az 
ülésről.) A viszontlátásra! 



- 11 - 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása 

Következik a 3. napirendi pont, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítési kérelme. Tisztelettel köszöntöm a helyettes államtitkár urat 
és igazgató urat. Ha jól nézem, írásban megismerhető volt az önök benyújtott kérelme. A 
miniszter asszony nyújtotta be, és ha jól látom, nettó 240 millió forint értékben. Kérdezem 
tisztelettel, hogy van-e az írásbeli anyaghoz képest kiegészítenivaló. Ez három tételből, egy 
105 milliós, egy 100 milliós és egy 35 milliós résztételből áll össze. Van-e az írásbeli 
anyaghoz kiegészítenivalójuk? 

 
RUMI LÁSZLÓ ISTVÁN igazgató (Kopint-Datorg Informatikai Igazgatóság): 

Nincsen. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) 

Ilyet nem látok. 

Határozathozatal 

Akkor kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
kérelmét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Ez 10 egyhangú, a bizottság támogatta. 
Egy éven belül beszámolási kötelezettség van. Nagyon szépen köszönöm, hogy 

megjelentek, további jó munkát kívánok, és a bizottság támogatta az előterjesztésüket. 

Egyebek 

Az egyebekhez érve: a jövő héten nincs olyan ok, amiért bizottsági ülést tartanánk, 
ezért mondtam azt, hogy kizárólag ez a jobbikos javaslat lett volna, ami nyilván önmagában 
nem indokolta, hogy csak ezért legyen bizottsági ülés, és ne ma tárgyaljuk. Elnézést kértem 
Németh Zsolt képviselő úrtól, de ez érdemben nem befolyásolta volna véleményem szerint a 
végeredményt. 

Tehát két hét múlva, október 29-én a szokásos időpontban, tehát már nem a délelőtti, 
hanem egy órakor lenne a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tájékoztatója az első féléves 
tevékenységéről és Mile képviselő úr javaslata, ami a parlamenti ellenőrzés hatékonyabbá 
tételéhez szükséges módosításhoz kapcsolódik, meg ha addig bármi beérkezik. Ez lenne a 
menetrendünk. 

Ma egy órakor albizottsági ülés van az Alkotmányvédelmi Hivatalban. 

Elnöki zárszó 

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a mai közös munkát, a bizottsági ülést 
bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc.) 

 
 
 

  Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Baloghné Hegedűs Éva 


