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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottság
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását

figyelemmel kísérő albizottságának
2011. március 29-én, kedden, 14 óra 3 perckor

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

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki megnyitó 5

A napirend megállapítása 5

Szavazás 5

Egyebek 6

Szavazás 7



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a kettős állampolgárság nemzetbiztonsági hatásairól I.

2. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Mile Lajos (LMP), az albizottság elnöke

Dr. Tóth József (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Imre Bernadett munkatárs
Magyar Árpádné titkárnő

Meghívottak részéről

Megjelentek

Dr. Harmati Zsolt főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Dr. Pákozdi Csaba főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Dr. Morován Zsolt munkatárs (Külügyminisztérium)
Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Hellebrandt László főigazgató-helyettes (Információs Hivatal)
Dr. Simon Csaba igazgató (Információs Hivatal)
Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)
Balajti László főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal)
Dr. Suhák Katalin főosztályvezető (Alkotmányvédelmi Hivatal)
Dr. Farkas Roland (Alkotmányvédelmi Hivatal)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 3 perc)

Elnöki megnyitó

MILE LAJOS (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm a Nemzetbiztonsági
bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását
figyelemmel kísérő albizottság ülésén önöket. Nem fogom mindig így végigmondani az
albizottság nevét, kicsit bonyolult.

Először engedjék meg, hogy a határozatképességet megállapítsam. Az aláírások
alapján teljes létszámmal jelen vagyunk, hiszen dr. Tóth József képviselő úr képviseli,
helyettesíti Meggyes Tamás képviselő urat, ezáltal megállapítom, hogy az albizottság
határozatképes.

A napirend megállapítása

Még a napirendet kellene elfogadnunk, ami kettő napirendi pontból áll. Az első
napirendi pont keretében tájékoztatókat hallgatnánk meg a kettős állampolgársággal, valamint
az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos törvény végrehajtásáról, utána az egyebek.

Kérdezem a kedves képviselőtársamat, hogy elfogadható-e ez a napirend, vagy van-e
valamilyen kiegészítenivalója. (Jelzésre.) Parancsoljon!

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a szót. Azt javasolom, miután az
elmúlt héten mi e-mailt váltottunk, és az volt a kérésünk, hogy ez a napirendi pont ne kerüljön
tárgyalásra, azt javasolom, hogy az egyebek napirendi ponttal foglalkozzunk.

Az elmúlt időszakban az Alkotmányvédelmi Hivatalnál és a mai napon az Információs
Hivatalnál is kaptunk tájékoztatást ezzel az első napirendi ponttal kapcsolatban, ezért azt
javasolom, hogy ezt most ne tárgyaljuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban volt egy e-mailváltás, és nem is akarom a
meghívottakat a mi belső polémiáinkkal terhelni, csak azt szeretném jelezni, és azért kérem a
képviselő úr belátását is, és hogy revideálja az álláspontját, tudniillik, akár a mai látogatásunk
az Információs Hivatalnál, akár a múltkori kihelyezett ülésünk az Alkotmányvédelmi
Hivatalnál, teljesen más tematikájú találkozó volt, hiszen ott a két hivatal munkatársai
átfogóan, részletesen beszámoltak a két hivatal tevékenységéről. Természetesen óhatatlanul
szóba került és érintettük a kettős állampolgársággal összefüggő kérdéseket is, de csak
érintettük. A munkatervünkben szerepel ez a tematikai elem, méghozzá kiemelt helyen, és ez
a mostani albizottsági ülés kimondottan ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására
összpontosít. Ezért is kértük fel a munkatársakat, hogy tartsanak nekünk ezzel kapcsolatban
tájékoztatót.

Zárt ülésen vagyunk, azt gondolom, hogy semmiféleképpen nem váltja ki ez a két
kihelyezett ülés ennek a mostani napirendi pontnak a tartalmát, tehát megkérdezem még
egyszer: képviselő úr ragaszkodik-e ahhoz, hogy vegyük le a napirendről ezt a mostani, előre
meghirdetett és előre egyeztetett napirendi pontot.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Elnézést kérek a meghívott kedves vendégeinktől, és
akik a tájékoztatót tartották volna nekünk, de igen, ragaszkodom az előző álláspontomhoz.

Szavazás

ELNÖK: Akkor erről nekem elnöki tisztemnél fogva szavaztatnom kell. Tehát úgy
teszem fel a kérdést, hogy érkezett egy napirend-módosító javaslat, amelynek az a tartalma,
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hogy az első napirendi pontot, a tájékoztatót vegyük le a mostani tematikai sorból, és csak az
egyebekről tárgyaljunk. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem ért egyet?
(Szavazás.) 1 nem szavazat. Tehát 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében úgy döntött az
albizottság, hogy eltekint, leveszi a napirendről az 1. napirendi pontot.

Hangsúlyosan elnézést kérek önöktől, hogy hiába fáradtak ide. Nem akarom ennek a
belső vitának a részleteit kibontani. Előre egyeztettem erről a napirendi pontról, megvoltak az
ezzel kapcsolatos előkészületek, csak sajnálni tudom, hogy önök hiába fáradtak ide. Nem az
én hibám, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. (Az ülésre meghívottak: a Külügyminisztérium,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Információs Hivatal, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal, illetve az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai elhagyják az
üléstermet.)

A zárt ülést ezennel nyílt üléssé nyilvánítom, nem tudom, vannak-e odakint, akik
szeretnének bejönni.

Egyebek

Az egyebek napirendi ponttal kapcsolatban kérdezlek, hogy akkor van-e valamilyen
javaslat.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, az a javaslatom, hogy a munkatervben
meghatározott 2. napirendi pontot tárgyaljuk a legközelebbi ülésünkön, ha az nem is napirend,
hanem amit az üléstervben terveztünk.

ELNÖK: Tehát ez azt jelenti, hogy a kettős állampolgársággal kapcsolatos tájékoztatót
végérvényesen vegyük ki a munkatervből?

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Igen, az a kérésünk.

ELNÖK: Ez azért ellentmondásos egy kicsikét, mert a munkatervet elfogadtuk, amikor
az albizottság megalakult, tehát ezt most csak úgy tudom értelmezni, hogy utólag a munkaterv
módosítását is tárgyalnunk kellene ennek értelmében.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Igen, ezt szeretném javasolni. Elnézést, hogy ezt
mondom, én nem voltam itt akkor, amikor a munkatervet elfogadták. Természetesen nyilván
ezt a kérdést én is feltehetem magamnak, de most ez a kérésünk, hogy a 2. számon megjelölt
napirendi ponttal foglalkozzunk a legközelebbi ülésünkön.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Értem. Azt el kell mondanom, hogy miután a munkatervet elfogadtuk, és
miután ez a második kísérletünk arra, hogy megtárgyaljuk ezt a napirendi pontot, továbbá
egyik napirend összeállítása sem ad hoc módon történt, hanem megfelelő előkészítés után, és
a kormánypárti képviselők miatt másodszor hiúsul meg - sőt itt ez eléggé udvariatlan
koreográfia szerint sikerült -, meg kell jegyeznem a jegyzőkönyv számára is, hogy ezt a
gyakorlatot felháborítónak tartom, ez ellenkezik minden olyan játékszabállyal, belső
szabályozóval - megjegyzem, a politikai józansággal is -, ami az együttműködést lehetővé
tenné. Nem is igazán értem ezt a fajta ellenállást, hiszen egy zárt körben tartandó
tájékoztatóról lett volna szó, és azt gondolom, ez igenis olyan törvény, amelynek vannak
nemzetbiztonsági vonzatai. Tehát tulajdonképpen a bizottság elnevezéséből és a
Házszabályban rögzített feladataiból fakadóan is ennek az albizottságnak kötelessége, hogy az
ilyen természetű jogszabályok végrehajtását, társadalmi hatásait figyelemmel kísérje. Ezért
alakult.
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Tehát ezt a mai történést sem tudom reflexió vagy kommentár nélkül hagyni. Azt
gondolom, az első alkalommal abszolút belátó voltam, és elfogadtam, hogy a kormánypárti
képviselők elfoglaltak, és ezért nem tudjuk akkor napirendre tűzni és megtartani az ülést. Itt
most előzetes megbeszélések, telefonok, e-mailek, szóbeli egyeztetések után maradtunk
abban, hogy ezt a napirendi pontot ma tárgyalni fogjuk. Nem tudom, hova fog vezetni,
hogyha ebből gyakorlatot csinálunk.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Még a vendégek előtt szintén
elnézést kértem, most öntől is elnézést kérek. Pénteken elküldtük azt az e-mailt, amiben
kértük, hogy ne kerüljön tárgyalásra ez a napirendi pont. Ehhez tartottam magam.

ELNÖK: Erre csak annyi megjegyeznivalóm van, mielőtt itt az eljárásrendi hibákat
keresnénk, hogy az már eleve furcsa, hogy az albizottság ülése előre egyeztetett megállapodás
alapján hamarabb ki lett tűzve, és valóban pénteken kaptam meg ezt az e-mailt, amire
egyébként reagáltam is. De pénteken visszafújni akkor, amikor a munkaideje mindenkinek
lassan lejár, utolsó pillanatban kapni egy ilyen értesítést, és - elnézést a megfogalmazásért -
kicsikét mesterkélt és hajánál fogva előrángatott indokokkal, ez nem túlzottan készséges
eljárás vagy megnyilvánulás, és én jeleztem, hogy miért nem tudom ezt elfogadni.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Nem tudok mást mondani. Az előbb az volt a kérdés,
hogy a munkaterv is változzon-e, erre az volt a javaslatunk, hogy igen, és az előbb ezzel
kezdtem a gondolataimat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó, maradjunk tárgyszerűek, ebben igaza van a képviselő úrnak. Nem is
akarom tovább feszíteni a húrt, az a javaslat hangzott el, hogy a következő ülés napirendjére a
munkatervben szereplő 2. pont kerüljön sorra, ez a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény panaszügyek kezelésére vonatkozó hatályos szabályainak
áttekintése. Elnézést, de ilyen kacifántos a neve. Akkor nyilván fölteszem szavazásra, de az
első kérdés az, hogy akkor a munkatervet módosítani óhajtja-e az előterjesztő.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Igen.

Szavazás

ELNÖK: Jó, akkor ezt meg kell szavaztatnom. Ki ért egyet - vicces, hogy így ketten
vagyunk - azzal, hogy módosuljon a munkatervünk. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem ért
egyet? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat
ellenében az albizottság a munkaterv módosítása mellett döntött.

Ennek értelmében ki ért egyet azzal, hogy az eredetileg 1. pontként szereplő, a kettős
állampolgárságra vonatkozó napirendi pont végképp lekerüljön az albizottság munkatervéből.
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Megállapítom,
hogy 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az albizottság elfogadta ezt a módosítást.

Akkor most azt teszem föl szavazásra, hogy a következő albizottsági ülés napirendjére
javasolta Tóth képviselő úr az eredeti munkaterv 2. pontjában szereplő napirendi pontot -
hadd ne mondjam végig a jogszabály nevét -, ez szerepeljen a napirenden. Aki ezzel egyetért,
kérem, szavazzon. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az albizottság elfogadta a javaslatot.

A következő kérdésem, hogy mikor lenne alkalmas a következő albizottsági ülést
összehívni.
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DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Kérdezem, mennyi idő kell az előkészítéséhez.

ELNÖK: Azt gondolom, két-három nap biztosan, tehát ez nyilván csak a jövő héten
lenne aktuális mindenféleképpen, vagy az azt követő héten.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Az azt követő héten.

ELNÖK: Tehát két hét múlva. Tudunk most egy időpontot, vagy egyeztessünk
inkább?

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Akkor, amikor a bizottság ülése lesz, ha az megfelelő.

ELNÖK: Ha jól emlékszem, akkor megint kihelyezett ülés lesz.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Az itt lesz. (Dr. Imre Bernadett: Igen, az itt lesz, és
akkor tudnánk egyeztetni időpontot, mert április 12-én kihelyezett ülést tartunk ismételten,
tehát akkor megint rohanás lenne, vagy esetleg más időpontot kellene találnunk, esetleg
szerdán.)

ELNÖK: Most maradjunk annyiban, hogy nem a következő héten, hanem a rá
következő héten tartanánk az albizottsági ülést, és előtte - még a jövő hét elején - egyeztetünk
egy időpontot, hogy mi lenne a megfelelő időpont.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Megmondom őszintén, nekem a legpraktikusabb az a
nap, amikor a nemzetbiztonsági bizottság ülése van, vagy pedig amikor parlamenti ülésünk
van. Tehát nekem a keddi nap volna a legjobb.

ELNÖK: Maradjunk abban - anélkül, hogy pontos időpontot rögzítenénk -, hogy a két
hét múlva esedékes főbizottsági ülés után nézünk egy olyan időpontot, amikor nem ennyire
feszes, tehát egy kicsit nagyobb rátartással, és akkor tartanánk, ha ez megfelel.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Ha az délelőtt 10 órakor lesz, akkor ez lehet délután fél
háromkor.

ELNÖK: Jó, erről az értesítést időben ki fogom küldeni. (Dr. Tóth József: Ha a
mostani szorosnak tűnt, nekem nem volt szoros.) Hát, necces volt, de így már nem.

Jó, annyit még meg kell jegyeznem, hogy ha megkérdezik, hogy miért maradt el
ismételten az albizottság ülése, vagyis nem maradt el, hanem hogy miért nem került
napirendre a kitűzött javasolt napirendi pont, akkor ezt kénytelen leszek kommentálni.

Ezzel befejezettnek nyilvánítom az albizottsági ülést, köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 19 perc)

Mile Lajos
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


