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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani — a
jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvény 25/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében — dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úrhoz

„Milyen következményei lesznek annak, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
fő igazgatójának kinevezéséről szóló, nem létező miniszterelnöki határozatot tettek közzé a

Magyar Közlönyben?”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Magyar Közlöny 2014. évi 99. számában, 2014. július 18-án megjelent a Nemzetbiztonság i
Szakszolgálat főigazgatój ának kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat, úgy, hogy Szabó
Hedvig fő igazgató-jelöltet a kinevezése el őtt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága nem
hallgatta meg – holott arra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény 14 .
(4) bekezdés h) pontja alapján kötelezően sort kell keríteni .
Időközben a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára azt nyilatkozat, hogy a kinevezés
meg sem történt .
Tehát úgy tettek közzé egy miniszterelnöki határozatot a Magyar Közlönyben, Orbán Vikto r
miniszterelnök nevében, hogy az még meg sem született.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 25. § (1) bekezdése szerint Magyarország hivatalos
lapja a Magyar Közlöny . A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon történ ő elektronikus
dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni .

Tisztelt Miniszter Úr !

Egy ország hivatalos lapjának hitelessége a jogbiztonság egyik legfontosabb garanciája .
A hivatalos lap szerkesztése nagy felelősséggel jár : megengedhetetlen ugyanis, hogy ehhez a kínos
esethez hasonló abszurd hibák történjenek .



Kérem Miniszter Urat, szíveskedjék tételes tájékoztatást adni részemre a következőkről :

1. Igaz-e, hogy úgy tették közzé a Magyar Közlönyben a Szabó Hedvig kinevezéséről szóló
határozatot, hogy az a közzétételének időpontjában még meg sem született? Ha igen, erre hogya n
kerülhetett sor ?

2. ön szerint ez után az eset után hogyan állítható helyre a Magyar Közlöny iránti közbizalom ?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2014 . július 22 .

Demeter Márta
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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