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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi

és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottsága (Ellenőrző albizottság)
2010. november 30-án, kedden, 10 óra 40 perckor

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Mile Lajos (LMP), az albizottság elnöke

Dr. Tóth József (Fidesz)

A nemzetbiztonsági bizottság részéről

Dr. Molnár Zsolt (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Imre Bernadett munkatárs
Magyar Árpádné titkárnő

Meghívottak

Megjelent

Boér Zoltén szakértő (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc)

Elnöki megnyitó

MILE LAJOS (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Ebben az
ünnepélyes pillanatban, az albizottság alakuló ülésén megállapítom, hogy határozatképesek
vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az albizottság 3 tagú, és dr. Tóth József képviselő úr a Fidesz
részéről itt van, meg itt vagyok én, tehát 2 fővel a határozatképességet ki lehet mondani.

Még mielőtt a napirend elfogadására rátérnénk, ismeretes, hogy a Házszabály 29. §
(3) bekezdése írja elő, hogy az állandó bizottságok albizottságokat hoznak létre a
szakterületükre vonatkozó jogszabályok hatásainak vizsgálatára, nyomon követésére. Tehát ez
az apropója, ez az oka annak, hogy a nemzetbiztonsági bizottságnak is létre kell hoznia ezt az
albizottságot. Előzetesen kiküldtem a munkatervjavaslatot. Képviselőtársam, megkapta?

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Igen, megkaptam.

A napirend elfogadása

ELNÖK: Az első kérdés mégiscsak a napirend elfogadása lenne. Két napirendi pontot
javasolok, az egyik az albizottság munkatervének megvitatása, megtárgyalása és az egyebek,
ha esetleg van valami felvetnivaló.

Ha ezzel egyetértünk, hagyjuk jóvá. (Szavazás.) Megállapítom, hogy az albizottság
elfogadta a mai napirendet.

Az albizottság munkatervének megtárgyalása

Tehát képviselőtársam láthatta, mi a munkatervi javaslatom – hangsúlyozom, javaslat
–, ezt lehetőség van módosítani, szívünk joga. Ráadásul még ezen belül is vannak olyan
elemek, amelyek jellegüknél fogva eltérnek, hiszen vannak a javaslatban olyan jogszabályok,
amelyeket már elfogadott a Ház, és vannak olyanok, amelyeket még tárgyal, még nem került
elfogadásra, csak jeleztem, hogy ha ezt a Ház – több mint valószínű – el fogja fogadni, attól
függően akkor ezeket is javasolom a munkatervbe beépíteni.

Most nem mennék végig a munkatervjavaslat egyes pontjain, hanem kérdezem, van-e
ehhez kiegészítenivalód vagy módosítási javaslatod, vagy hogyan javasolod összeállítani a
munkatervet, ha esetleg ettől eltérő koncepciód van.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Nincs kiegészítenivalóm, tekintettel
a körülményekre, hogy új tagja vagyok a nemzetbiztonsági bizottságnak, és ismerkedem az
itteni feladatokkal. Abszolút elfogadom a munkatervi javaslatot, és támogatom is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Még egyetlen javaslatom van, én is új vagyok ezen a területen, ilyen természetű

albizottságot még én sem vezettem, tehát egymásra vagyunk utalva. Éppen ezért ez nem egy
kánon, ez egy nyitott munkaterv, tehát attól függően, hogy a jogszabályalkotás, a parlamenti
munka hogyan halad előre, természetesen ez kiegészülhet, hiszen nem lehet négy évre előre
meghatározni, hogy milyen tematikai elemek szerepeljenek egy ilyen munkatervben, tehát ez
egy nyitott rendszer.

Megállapítom, hogy a munkatervet egyhangúlag elfogadtuk.
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A következő javaslatom, nekünk szerintem fölösleges a heti ülésezés, mert nem
valószínű, hogy indokolt lenne, főleg a költségvetés vitája idején. Tehát arra kérek
felhatalmazást, hogy amikor a javaslatok közül bármelyik olyan állapotban van, hogy
megvitatásra érdemes, akkor előzetesen értesíteni fogom a bizottság tagjait, hogy mikor lenne
értelme összehívni az albizottsági ülést, és erről egyeztetünk, hogy az időpont is megfeleljen
mindenkinek, éppen a bizottsági ülésen lezajlott diskurzus ismeretében is.

Valószínűleg a legértelmesebb az lesz, hogy a nemzetbiztonsági bizottság ülése után
vagy előtte, hogy ha már amúgy is itt vagyunk, akkor ne kelljen még külön, más helyet
keresni.

Tehát most nem tűzném ki a következő albizottsági ülés időpontját, hanem attól
függően, hogy az előkészítés hogyan halad, fogok időben értesítést küldeni, ha ez így
elfogadható.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Részemről teljes egészében elfogadható.

Egyebek

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valami. (Nincs jelzés.) Akkor megállapítom,

hogy elfogadtuk a napirendet, elfogadtuk a munkatervet.
Köszönöm szépen az együttműködést, és idejében fogok szólni, amikor a következő

albizottsági ülés aktuális lesz.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc)

Mile Lajos
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


