
BELÜGYMINISZTÉRIU M

DR. PINTÉR SÁNDOR

mr,•:~^twr

Cá 's :_:«. .,j;yíí

KI A (S /i 01 1

ás Hivatala

A

-zr ''- 2017 NOV 17,

Kövér László ár részére
az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkézésekröl szóló 10/2014. (II. 24.) AGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Szabolcs
(Független) országgyű lési képviselő „Jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot Orbán Viktor veje ,
Tiborcz István?” című , K/18 103 . számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . november „ /6.”
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Iktatószám: BM/21802$I201 7
Hiv. sz . : K/18103.

Magyar Országgyű lés

Tisztelt Képviselő Úr!

A IU18103. számú, „Jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot Orbán Viktor veje, Tiborcz
István?” című írásbeli választ igénylő kérdésére válaszul a következőkrő l
tájékoztatom .

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV . törvény (a továbbiakban :
Nbtv.) rendelkezik a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályairól, amelynek keretébe n
meghatározza, hogy mely pozíciók betöltése esetén és ki jogosult kezdeményezni a
nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását .

Tekintettel arra, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH)
tevékenységét az Nbtv . alapján végzi, a biztonsági ellenőrzéseket kizárólag a
jogszabály által meghatározott esetekben, és az arra jogosult kezdeményezése alapjá n
folytathatja le .

Olyan megkeresés, amely az érintettnek -- az Nbtv . szerinti nemzetbiztonság i
ellenőrzés alá eső munkakör betöltése okán -- a nemzetbiztonsági ellen őrzését
kezdeményezi, az AH-hoz még nem érkezett, de biztosíthatom, hogy amennyiben e z
megtörténik, úgy az ellenőrzés a törvényes határidőn belül elrendelésre kerül .
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