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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2011. május 31-én, kedden, 11 óra 47 perckor  

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

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) távozása után dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)  
 

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

 
Meghívottak részéről  

Megjelentek  
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)  
Boér Zoltán szakértő (KDNP)  
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)  
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(A bizottság 10 óra 8 perckor kezdődött zárt ülésének folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 47 perc) 
 

Egyebek 

ELNÖK: Mostantól kezdve nyílt ülés van. Az egyebek napirendi pontban csak annyit 
szeretnék nagyon gyorsan elmondani, hogy nyilván a képviselő urak érzékelték, hogy nem 
volt miniszteri meghallgatás, mert hogy a külügyminiszter úr és a honvédelmi miniszter úr se 
értek rá a korábban kialkudott időpontban, de most talán már sikerült véglegesíteni, igaz, más-
más időpontokban, mint ahogy a bizottság általában szokott ülésezni, de az alelnök úrral én 
ezt megbeszéltem. 

 Így június 7-én, azaz jövő héten az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárába mennénk egy kihelyezett ülésre, ahogy az talán Móring képviselő úr kérése volt. 
Június 21-én a Terrorelhárítási Központba mennénk, hogy most már a másik oldalról is 
megismerjük a problémát. Martonyi János külügyminiszter úr meghallgatása június 24-én, 
pénteken 9 órakor kezdődne, és Hende Csaba honvédelmi miniszter úr meghallgatása pedig 
június 28-án 15 órakor lenne; június 24-én, pénteken 9 órakor, és június 28-án, kedden 15 
órakor. Így aztán igazán nem lehet mondani azt, hogy a bizottság nem dolgozik. 

Képviselőtársaim, ha nincsen más az egyebek napirendi pontban - úgy gondolom, ma 
megdolgoztunk a fizetésünkért -, a bizottsági ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc) 

 
  

Dr. Vadai Ágnes 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 

 


