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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 25 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm vendégeinket. Elkezdenénk a mai bizottsági ülést, különös köszönettel 
Kocsis Máté polgármester úrnak, hogy lehetőséget biztosított, hogy ezen a mai napon is 
találkozzunk ilyen szempontból. 

Egyetlen napirendipont-javaslatunk van, a nemzetbiztonsági ellenőrzés új 
szabályainak megállapításáról szóló törvényjavaslat általános vitára, tárgysorozatba-vételéről 
való döntés. Kérdezem, hogy van-e más javaslat mai napirendünkkel kapcsolatban. (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, akkor a helyettesítésekre figyelemmel is döntsünk a napirendről! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Kilencen vagyunk, úgy látom, hogy 9 egyhangú volt a mai napirend elfogadása. 
Ismertetem a helyettesítéseket: Lezsák Sándor alelnök urat Kocsis Máté képviselő úr, 

polgármester úr helyettesíti, Harangozó Tamást Molnár Zsolt és Móring József Attilát 
Németh Szilárd képviselő úr helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A 
nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló T/7961. számú 
törvényjavaslat 

Akkor Kocsis Máté képviselő úrnak megadom a szót, mint előterjesztőnek. 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Viszonylag rövid leszek. A javaslat két törvényt módosít, a javaslat 96,4 százaléka a 
nemzetbiztonsági törvény módosítása, a maradék pedig a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjairól szóló törvény módosítása. 

Röviden a módosítás lényege, és itt két paragrafust emelnék ki, egyfelől a 22. § (1) 
bekezdésében áll a módosítás lényege, ez így szól, hogy a 72. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, értelemszerűen a 
személy, aki munkakörének betöltéséhez kénytelen. 

Itt a „folyamatos” szó az, ami a törvény lényegét adja, és aztán ezen felül felhívnám a 
figyelmet a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtása törvényi fejezetére, azon belül a 72. § 
(3) bekezdésére, amely szerint - és talán ez a másik lényeges eleme a módosításnak - a 68. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági 
ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat elvégezheti az (1) bekezdésben meghatározott 
ellenőrzést, továbbá e törvény rendelkezései szerint titkos információgyűjtést is folytathat, de 
a titkos információgyűjtés külső engedélyhez kötött eszközeit és módszereit ugyanazon 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy vonatkozásában – és most jön a lényege – 
naptári évenként legfeljebb két ízben, alkalmanként legfeljebb 30 napig alkalmazhatja. 

Tehát igyekszem rövidre fogni az összefoglalómat, de abból is kiderül, hogy a 
törvénymódosító javaslat lehetőséget teremt arra, hogy a C-típusú nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személyek folyamatosan, évente két alkalommal, legfeljebb 30 napig, 
abban az esetben, amennyiben a munkáltatója vagy az ellenőrzés megrendelője kockázati 
tényezőt észlel vagy sejt, akkor ezt jelezhesse, és újra ellenőrizhetővé váljon a személy. 

Röviden ennyi a törvénymódosító javaslat lényege, és természetesen, ha van kérdés, 
akkor arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Vendégeink a Belügyminisztérium és az 
Alkotmányvédelmi Hivatal képviselői. Kabinetfőnök úr, parancsoljon, önök hogyan 
viszonyulnak ehhez a javaslathoz? 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nyilván logikusnak tűnik, hiszen a legutóbbi Nemzetbiztonsági bizottsági ülésen 
javarészt magunk is ezt képviseltük, tehát a tárca álláspontja az, hogy támogatja. Köszönöm. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én afelől érdeklődnék tisztelettel, hogy most az általános 
vitára alkalmasságról, illetve a tárgysorozatba-vételről döntünk, esetleg tudja-e alelnök úr 
vagy az előterjesztő, hogy ez a mai napra tervbe van véve, hogy általános vitára kerüljön? 
Parancsoljon! 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a napirendi pont előadója: Azt gondolom, hogy nem 

lenne sem elegáns, sem kivitelezhető, hogy a mai napon erről még a parlament, ha úgy érti, 
elnök úr, akkor akár végszavazást vagy zárószavazást tartson. Tehát azt szeretném kérni, hogy 
a bizottság pusztán ahhoz adja meg a támogatását, hogy általános vitára bocsáthassuk, és majd 
az érdemi vitája értelemszerűen már az őszi ülésszakra esvén, akkor következne be. Azért is 
gondolom ezt így helyesnek, nem pusztán azért, mert nem lesz ma már erre időnk, hanem ez 
van olyan horderejű javaslat, amelyről érdemes lesz még az őszi ülésszakban, akár ebben a 
körben értekeznünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez annyiból volt csak megnyugtató, hogy valóban 

lesznek olyan részletszabályok, amelyekről érdemes majd vitatkozni, de összességében azt 
gondolom, hogy maga a javaslat meglepő módon egyébként jó, és hosszú hiányt pótol, és 
valóban maga a koncepció felülemelkedik a pártpolitikán, és tényleg a helyes célok irányába 
egy jó javaslat. 

Azért egy-két kérdés mégis felmerülne, de természetesen nem én fogok elsőként 
kérdezni. Tehát kérdezem, hogy kinek van a javaslathoz kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) 
Ilyet nem látok. Akkor mégiscsak én fogok kérdezni, aztán majd képviselő úr eldönti, hogy ő 
akar-e először válaszolni vagy a minisztérium képviselője, a kabinetfőnök úr. 

Azáltal, hogy arra tesz utalást, hogy egységes kérdőív lesz, mégis van benne utalás 
arra, hogy vannak, akiknek egy másik típusút kell kitölteni. Számomra nem egészen volt 
világos, hogy ez most egyféle vagy kétféle kérdőív lesz ilyen szempontból? Lehet, hogy 
nekem nem volt elég időm vagy türelmem ezt kibogarászni, de mintha arra lenne mégis 
javaslat, hogy lesznek a folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem tartozó személyek, 
akiknek egy B-jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni, ebből helyesen gondolom, hogy kétféle 
lesz.  

A 74. § i) pontja határozza meg a 68. § (4) bekezdését: nem világos, hogy kik azok, 
akik folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem tartozók, akiknek ki kell tölteni a 
kérdőívet és a B-jelzésű biztonsági nyilatkozatot. Ebből számomra az következik, hogy 
kétféle kérdőív van. De lehet, hogy ez nem így van. 

A 19. oldalon a mellékletben van a B) biztonsági nyilatkozat, ami arra utal, hogy a 
folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt nem állók töltik ki. Számomra ez volt egy kicsit 
zavaros, hogy akkor ebből tényleg az következik, hogy kétféle van. De kik ezek? Ha esetleg 
erre választ kaphatnék. 

 
DR. LIGETI MIKLÓS főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! A Belügyminisztérium álláspontja szerint az 
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előterjesztésnek ez a rendelkezése úgy értelmezendő, hogy van egy személyi kör, akiknek 
részben a minősített adat védelméről szóló törvény rendelkezései folytán, részben 
alkotmányos közjogi jogállásukból következően nem kell a nemzetbiztonsági ellenőrzését 
elvégezni. Az ő esetükben a jogviszonyuk természete olyan, hogy még ha valami furcsa 
véletlen folytán fel is merülhetne a személyüket illetően valamely biztonsági kockázat, akkor 
sem lehetne ehhez olyan következményt fűzni, amely a jogviszonyuk kialakulását, létrejöttét 
akadályozni tudná. 

Tehát ha valamely megfontolás okán mondjuk a közjogi státuszban lévő személlyel 
kapcsolatban biztonsági kockázat merül fel, ennek az ő alkotmányos állására nézve nem lehet 
következménye, tehát velük szemben nemzetbiztonsági ellenőrzés nem folytatható, nem 
végezhető, a kockázatokkal együtt kell élni, illetve tudomásul kell venni, hogy ilyen 
kockázatok velük szemben adott esetben nem lehetnek. Nyilván az ő esetükben nem merül fel 
a folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés, tehát az nem képzelhető el, hogy egy 
alkotmányosan független testület vezetője, mondjuk egy legfőbb ügyész folyamatos 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt álljon. 

Tehát a kétlépcsős ellenőrzésből következhet ez a megoldás. Elképzelhetőnek tartja a 
Belügyminisztérium, hogy a biztonsági nyilatkozat ebben a formában majd pontosításra fog 
szorulni, ha ez nem derül ki teljes világossággal a normaszövegből. De alapvetően arra kíván 
választ adni ez a megoldás a BM értelmezésében, hogy létezik egy olyan személyi kör, akik 
alkotmányos közjogi státusukból adódóan kívül állnak a nemzetbiztonsági ellenőrzés körén, 
tehát velük szemben kockázati tényező észlelése esetén sem lehetne úgy eljárni, mint a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés folyamatossága alatt álló személyekkel szemben. Köszönöm 
szépen a válaszadás lehetőségét. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Némileg azért tisztult így a kép, de azért annak a személyi körét 

jó lenne majd behatárolni majd a részletes vita előtt, hogy kik ezek pontosan. Bennem az is 
felmerült, hogy például ebből a személyi körből az országgyűlési képviselők melyikbe 
tartoznak? Esetleg erre kaphatnánk választ? 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz). Ez benne van, országgyűlési képviselőt nem 

vonnak nemzetbiztonsági vizsgálat alá, csak ha kiemelt bizottságban van. Ez a két kiemelt 
bizottság van. 

 
ELNÖK: Azt értem, az világos, csakhogy arra folyamatosan terjed ki vagy pedig a 

nem folyamatos jellegű? 
 
DR. KISS ZOLTÁN szakértő (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Meghatározza a törvény tervezete azt a személyi kört, akik nem tartoznak 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá, és ilyenként határozza meg az országgyűlési képviselőt is, 
kivéve a törvény által egyébként ellenőrzés alá tartozóként kifejezetten nevesítetteket. Tehát 
akiket eddig a törvény felsorol, pontosan mondom mindjárt, hogy melyik rendelkezés ez, a 4. 
oldalon az (5) bekezdés felsorolja azokat a közjogi méltóságokat, amelyek esetében nem kell 
kezdeményezni nemzetbiztonsági ellenőrzést. Köszönöm szépen. 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a napirendi pont előadója: Ez egy fontos momentum 

volt, másrészt amit én is szerettem volna mondani, hogy tulajdonképpen nem a kérdőív más, 
hanem pusztán a nyilatkozat. Tehát a kérdőív ugyanaz, csak van, aki az A-típusú nyilatkozatot 
írja alá, van, aki a B-típusú nyilatkozatot. Egyébként a nyilatkozat tartalma és az arra irányuló 
javaslat, mely szerint pontosításra szorul, ez elfogadható vitaindító álláspont, mert egyébként 
valóban a két biztonsági nyilatkozat közötti különbségtételt még lehet tovább sarkítani, élezni. 
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Úgyhogy itt pusztán annyit szerettem volna csak eloszlatni, hogy a kérdőív ugyanaz, a 
biztonsági nyilatkozat más. 

 
ELNÖK: Alakul ez. Itt írja, hogy az országgyűlési képviselő ez alól kivétel, de 

szerintem az helyes, hogy akik a meghatározott bizottságok tagjai. Az rendben van, hogy ez 
nemzetbiztonsági ellenőrzés, csak azt akartam kérdezni, hogy annak is két formája van. Tehát 
az helyes, ahogy Kocsis képviselő úr mondta, hogy ugyanazt a nyilatkozatot tölti ki vagy 
ugyanazt a kérdőívet, csak más a nyilatkozat tartalma, én csak azt akartam kérdezni, hogy a 
folyamatosság kiterjed-e, mert itt most azt taglaltuk az előbb, hogy vannak, akik folyamatos 
ellenőrzés alatt állnak, vannak, akik pedig kitöltik a kérdőívet vagy nyilatkozatot, de nem 
állnak folyamatos ellenőrzés alatt. Itt nem láttam pontosan, hogy ebből a körből melyikbe 
tartozunk például, hogy mást ne mondjak, mi mindnyájan, akik ebben a bizottságban ülünk. 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak hogy itt a közbölcsességet segítsem, de 

majd az előterjesztő vagy a Belügyminisztérium képviselője megerősít, hogy itt egy félreértés 
van. Tehát van, akinél nem állapítható meg nemzetbiztonsági kockázat, ezeket sorolja fel a 
törvény a 4. oldalon, egészen pontosan a 68. § (5) bekezdésében. Ők tesznek egy 
nyilatkozatot. Ebbe a körbe beletartozik a j) pont szerint az európai parlamenti képviselő, 
illetve törvény eltérő rendelkezései hiányában az országgyűlési képviselő. Majd ezt követően 
a törvény 74. §-ának az il) pontja azt mondja, hogy a törvény eltérő rendelkezése itt található, 
az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottságába és a honvédelemmel 
foglalkozó állandó bizottságába, illetve meghatározott vizsgálóbizottságba vagy eseti 
bizottságba jelölt személy. 

Tehát abban az esetben, ahol fennállhat a nemzetbiztonsági vizsgálat, itt ebben a 
körben az országgyűlési képviselő, ott az csak folyamatos lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Így most megértettem. Tehát amelyikben fennáll, ott csak folyamatos lehet. 

Világos. Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Itt még egy olyan téma lenne, 
amit megkérdeznék, hogy a büntetőjogi értelemben mentesített személyek, vagy akik nem is 
büntetésben, hanem intézkedésben részesültek az ügyészség vagy a bíróság részéről, azok 
esetében is a biztonsági kockázat megállapítása és az időtartama, amíg ez fennáll, az 
rendkívül szigorú. 

Tehát itt a becsületsértés vagy bármi – szándékos bűncselekményekről beszélünk – 
esetében is egy ügyészi megrovás mondjuk egy rágalmazás esetében három évig, de egy 8 
ezreléket meghaladó ittas járművezetés, ami nagyon csúnya dolog, világos, de öt évig 
gyakorlatilag biztonsági kockázatot állapít meg automatikusan. Ez – hogy úgy mondjam – az 
én szerény véleményem szerint azt tudom mondani, hogy egy kicsit méltánytalanul súlyos 
következmény ilyen szempontból. 

Most nem ez az a pillanat, amikor ebbe feltétlenül mélyen bele kell mennünk, de ez is 
felvetődik. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak egy mondatot, mert általánosságban majd 

az előterjesztő választ ad, de konkrét esetben személyesen meg tudom nyugtatni elnök urat, 
hogy az országgyűlési törvény úgy változott, hogy országgyűlési képviselő rágalmazást és 
becsületsértést nem követhet el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, de nem feltétlenül az országgyűlési képviselőért 

izgultam. Az előző pontnál tagadhatatlanul véleményem szerint az vitatéma lesz, hogy az 
országgyűlési képviselők esetében, akik ennek a bizottságnak a tagjai, ez a folyamatos 
ellenőrzés – ami persze alapvetően most is ilyen, mert önkéntes alapon most is alávetettünk jó 
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néhányan magunkat ennek - mégis adhat valami vitára okot. Itt viszont nem az országgyűlési 
képviselők esetében, hanem bármely állampolgár esetében, aki megrovásban részesült 
bagatell bűncselekményért, mert aki ügyészi megrovásban részesül, az a büntető 
törvénykönyv szerint igen csekély fokban veszélyes cselekményt követett el a társadalomra 
nézve, az, hogy ez 3 évig automatikusan biztonsági kockázatot jelentsen…  

Ezt esetleg érdemes meggondolni, mert ez mérlegelést nem tesz lehetővé, aránytalanul 
hosszú ideig és automatikusan teszi ezt. Tehát ezt érdemes majd megfontolni. 

Parancsoljon, Kocsis képviselő úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a napirendi pont előadója: Igazából én csak annyit 

szerettem volna elmondani erre a kérdésre, hogy nyilván ősszel a vitában erre lesz mód. Van 
logika különben abban, amit elnök úr mond, de azért azt is be kell látni, hogy azok az 
emberek, akik C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés alá kell hogy essenek, azok minden 
értelemben törekedjenek makulátlan életvitelt folytatni. Ebbe nem tudom, hogy belefér-e az, 
amit ön mond, hogy elnézhető egyszer. Én megmondom őszintén, most így elsőre nem 
zárkóznék el attól, hogy ezt akár gondoljuk át még egyszer, de azért azt látni kell, hogy ez a 
felsorolás, ami a 68. § (1) bekezdésében van, ez azért törekszik arra, hogy aki ilyen feladatot 
vagy munkakört vállal, az korábban is és a munkaviszony fennállása alatt is a legszigorúbban 
és a legrendezettebben élje az életét. 

Most röviden ennyi. Nem akartam érdemben erre reagálni, csak azt, hogy abszolút 
jogos a felvetés. 

 
ELNÖK: Természetesen akkor az a kérdés is felmerül, ha ezek közé az ilyen bagatell 

dolog is beletartozik, hogy akkor adott esetben egy súlyosabb szabálysértés esetében is 
felmerülhet ez a kérdés, mert a társadalmi megítélése és adott esetben a valós 
veszélyességénél fogva egy ügyészi megrovással lezárt mondjuk rágalmazás, becsületsértés - 
ilyen szempontból azért még lehet olyan szándékos bűncselekményt találni, aminek azért nem 
olyan jelentős a társadalmi veszélyessége – esetében nem is az a probléma, hogy biztonsági 
kockázat állapítható meg, az helyes, hanem az, hogy itt automatikusan és iksz évig. 

Tehát önmagában az, hogy ez lehessen biztonsági kockázat, és ebben teljesen igaza 
van képviselő úrnak, hogy világos az, hogy arra kell törekedni, hogy ha lehessen is ez kizáró 
feltétel, csak ott az automatizmus. De igaza van egyébként abban polgármester úrnak, hogy 
nem feltétlenül most lesz erre lehetőség, csak egyáltalán az, hogy újragondolhasson a nyáron 
egy pár pontot. Egy picit ez a taxatív megoldás rendkívül kategorikus, és pont azt a 
mérlegelési lehetőséget vonja ki belőle. Csak ezt akartam még felvetni. 

Illetve még egy olyan pont van, és akkor én többet nem is vetek fel, hogy ha 
biztonsági kockázat merül fel, korábban bizottsági hatáskörbe tartozott ennek az eldöntése, 
hogy ennek ellenére lehet-e országgyűlési képviselő esetében, ha a frakcióvezető fenntartja a 
jelölést. Most ez egyszemélyes döntési kompetenciába került, a mélyreható 
demokratizmusunk a Magyar Szocialista Párt részéről elvi alapon tiltakozik minden ilyen 
egyszemélyi döntés ellen, valószínűleg ennek inkább csak elvi jelentősége van, mégis a 
közösség iránt való felelősség és a demokratikus döntéshozatal testületi szemlélettel mindig 
jobban megtehető, mint egy személyben. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról 

Ha nincsen más, akkor szavazzunk a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való 
alkalmasságról. Ha jól értelmezem, akkor ősszel lesz erről még vita.  

Először a tárgysorozatba-vételről döntünk. Ki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 
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Az általános vitára alkalmasságát ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez is 
egyhangú volt. 

Köszönöm szépen a Belügyminisztériumnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal 
képviselőinek, és tekintettel arra, hogy előadó állítása nem most aktuális, akkor erről a 
bizottság majd a későbbiekben dönt. Köszönöm szépen, jó munkát, és ha nem találkozunk, 
akkor kellemes nyaralást, aki ilyen helyzetben van, hogy ezt megteheti ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 47 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


