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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2011. november 14-én, hétfőn, 10 óra 14 perckor  

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

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint 
az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/4816. számú 
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Mile Lajos (LMP) 

 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz) 

 Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz) 
Meggyes Tamás (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP) 

 
 

Meghívottak részéről  
 
 Hozzászóló 

Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  

 Jelenlévők 

Dr. Balogh András alezredes, a Jogi Főosztály vezetője (Honvédelmi 
Minisztérium) 
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)  
Boér Zoltán szakértő (KDNP)  
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)  
Dr. Gerebics Melinda (Honvédelmi Minisztérium)  
Oláh Balázs szakértő (MSZP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 14 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Elkezdjük a mai, gyorsra tervezett ülésünket.  

Köszöntöm az államtitkár urat. 11 fő van jelen a helyettesítésekkel együtt. Németh 
Szilárd képviselő úr helyettesíti Kocsis Máté képviselő urat, Lezsák képviselő úr helyettesíti 
Csenger-Zalán képviselő urat, és Móring képviselő úr helyettesíti Meggyes képviselő urat. 
Így 11 fővel vagyunk jelen, aminek annyiból van még jelentősége, hogy az egyharmados 
szabály szempontjából négy képviselő úr lenne az egyharmad, miután a mai kiküldött 
napirend szerint módosító javaslatokról fogunk szavazni.  

Kérdezem, hogy van-e a napirendhez más javaslat. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Akkor kérem tisztelettel, hogy szavazzunk a mai napirendről. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
helyettesítésekkel 11-en, azaz egyhangúlag megszavaztuk a napirendet, amely a T/4816. 
számú törvényjavaslat részletes vitájához benyújtott 7 módosító javaslat megtárgyalása.  

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az 
azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/4816. számú törvényjavaslat 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Az 1. számú javaslat Juhász Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár 
urat, hogy támogatják-e.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A benyújtott módosító javaslatot nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja Juhász Ferenc javaslatát. (Szavazás.) 
Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Nem kapta meg sem a támogatást, sem az 
egyharmadot, bár kitűnő javaslat.  

A 2. számú javaslat szintén Juhász Ferenc javaslata. Az államtitkár urat kérdezem, 
hogy támogatják-e. 

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e észrevétel, 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Akkor szavazunk. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) Kilenc. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Így sem a támogatást, sem az 
egyharmadot nem kapta meg.  

A 3. számú javaslat Iváncsik Imre, Juhász Ferenc, Molnár Zsolt és Harangozó Tamás 
javaslata. 

Államtitkár úr, támogatják? 
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez a 

„kifogástalan életvitel” elnevezés elhagyására vonatkozik. Nem tudjuk támogatni ezt a 
módosító javaslatot. 
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ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. 
Sem támogatást nem kapott, sem az egyharmadot nem kapta meg.  

A 4. számú javaslat Németh Szilárd képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy 
támogatja-e az előterjesztő.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez a 

javaslat szövegpontosítást tartalmaz. Németh Szilárd képviselő úr módosító javaslatát 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás, kiegészítés? (Nincs jelentkező.) Ha 

ilyen nincs, akkor kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Tizenegy, egyhangú. Nemhogy 
az egyharmad, hanem a száz százalék is megvan. 

Az 5. számú javaslat szintén Németh Szilárd képviselő úr javaslata. Kérdezem az 
államtitkár urat, hogy támogatja-e az előterjesztő.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Bocsánat, ez milyen számon jegyzett módosító javaslat? 
 
ELNÖK: Az 5. ajánlási pont, de a T/4816/4/2. számú javaslat, Németh Szilárd 

képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Mi 

egyben dolgoztunk, ezt Németh Szilárd 6/4. javaslatával egyben jelölték nekem, tehát 
támogatjuk. Ez összefügg az előző javaslattal.  

 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e. 

(Szavazás.) Tizenegy igennel egyhangúlag támogattuk, tehát nemhogy az egyharmad megvan, 
hanem száz százalékos a támogatás.  

A 6. számú javaslat Iváncsik Imre, Juhász Ferenc, Molnár Zsolt és Harangozó Tamás 
javaslata. Államtitkár úr, támogatja-e az előterjesztő?  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Akkor kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kilenc. Nincs meg az egyharmad, és nem támogatja a bizottság.  

A 7. számú javaslat Juhász Ferenc képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár 
urat, hogy támogatja-e.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, javaslat, észrevétel. 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Épphogy nincs meg az egyharmad, így nem támogatta a 
bizottság, és nincs meg az egyharmad sem.  

A végére értünk a napirendi pont tárgyalásának. Holnap 1 órakor találkozunk.  
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Elnöki zárszó 

Arról szeretném tájékoztatni a képviselő urakat, hogy holnap egy viszonylag hosszabb 
bizottsági ülés lesz, körülbelül 4 óráig tervezzük. Köszönöm szépen.  

A mai bizottsági ülés véget ért.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


