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Napirendi javaslat  
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Füzi Szilvia (Honvédelmi Minisztérium, Parlamenti Iroda)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc) 
 

Az ülés megnyitása, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. Tisztelettel köszöntök 
mindenkit, a Belügyminisztérium képviselőit. Nyílt ülésen vagyunk. 

A helyettesítések rendje: Németh alelnök urat Tóth képviselő úr, Kocsis képviselő urat 
Csampa képviselő úr és Harangozó képviselő urat jómagam helyettesítem, így a bizottság - ha 
jól számolom - tíz fővel határozatképes. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 

A kiküldött napirend szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak 
megállapításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása 
következik, és az egyebek napirendi pont követi. Majd arra kérem tisztelettel a kabinetvezető 
urat, hogy az egyebekre egy percre maradjon itt, ha tud, mert lenne olyan kérdés, ami 
összefüggne a szolgálatok működésével. 

Kérdezem, hogy van-e más javaslat vagy kérdés a napirendhez. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk a napirendről a helyettesítésekre is figyelemmel! 
(Szavazás.) Ez tíz egyhangú. Köszönöm szépen, máris van napirendünk. 

Elsőként - a kodifikációs főosztály által - a sarkalatos törvény paragrafusainak pontos 
meghatározásával kezdenénk, hogy melyek is tartoznak ebbe a körbe. Eredetileg az 1-18. §-ok 
voltak azok, amelyek sarkalatosnak minősültek, azonban az Országgyűlés Hivatalának 
kodifikációs főosztálya észrevételt tett, hogy a 20-23. és a 26. §-ok is ilyen sarkalatos 
törvénynek minősülnek.  

Kérdezném tisztelettel, hogy így rendben van-e, tehát a 1-18., 20-23. és a 26. §. Tud-e 
valaki esetleg ebben segíteni a minisztérium részéről? 

  
DR. KÁLMÁN GERGELY (Belügyminisztérium): Igen, sarkalatosnak minősülnek, 

koherenciában ki tudjuk javítani ezt a hibát, úgyhogy orvosolni tudjuk a problémát. 
  
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Akkor azt hiszem, ezt megoldottuk. Következik 

elsőként a korábban benyújtott kapcsolódókról való döntéshozatal.  
Szeretném kérdezni a minisztériumot, hogy kormány- vagy minisztériumi álláspontot 

fog mondani. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot 

képviselünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát a minisztérium tárcaálláspontot fog mondani. 

Rendben van. 
Akkor elsőként következik az 1. számú kapcsolódó módosító, amely Németh Szilárd 

képviselő úr javaslata. Először az előterjesztőt kérdezem, hogy mit gondol róla. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Mi a tárcaálláspont? 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül - a helyettesítésekre figyelemmel - 

kik támogatják ezt a javaslatot. (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 7 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 
javaslatot. 

Következik Csenger-Zalán Zsolt javaslata, a 2. számú módosító javaslat. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Az előterjesztők támogatják. 
 
ELNÖK: Mi a tárcaálláspont? 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kik támogatják. (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Tehát 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Következik a 3. számú módosító javaslat, amely dr. Tóth József képviselő úr javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Az előterjesztők támogatják. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A Belügyminisztérium 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 10 igen szavazattal a 

bizottság egyhangúlag támogatta.  
Következik a 4. kapcsolódó módosító javaslat, amely Németh Szilárd és Demeter 

Ervin javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárcaálláspontot. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A Belügyminisztérium 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ha megengedik, itt egyetlenegy lehetőségre felhívnám a figyelmet. Tegnap a 

vitában is elhangzott, hogy a zárójelben lévő mondatnál esetleg érdemes lenne kodifikációs 
szempontból a „különösen” vagy „például” kifejezést átgondolni. Ebben az esetben mi is 
támogatnánk, de így a probléma azzal van, hogy akárhányszor olvassuk a zárójelben lévő 
részt, miután nem utal erre semmi, hogy ez csak példálózó vagy különösen kiemelt kérdés, 
így ez úgy tűnik, mint ha csak erre a háromra terjedne ki. A magunk részéről, ha ez így 
marad, és nem lesz ebben pici pontosítás, kizárólag ezért nem tudjuk támogatni. 

Kérdezem az előterjesztőt meg a tárcát, hogy van-e arra mód, hogy nyelvtani 
értelemben helyére kerüljön ez a dolog. 
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TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Megkísérli a tárca akkor. 
 
ELNÖK: Pusztán azzal, ha a „például” vagy a „különösen” odakerül, akkor ez már jó, 

csak ez így zártnak tűnik, tehát ha ez a három, akkor értjük, hogy nincs az első meg a zárójel - 
nincs egymással helyes viszonyban. Azt érezzük, hogy vannak még más, nem jogállami 
ideológiák és szervezetek is. 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e ehhez kérdés. (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Ezzel a kitétellel fogjuk támogatni, ha erre javaslatot tesznek majd. 

Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a 4. számú módosító javaslatot. (Szavazás.) 10 igen 
szavazattal ez is egyhangú volt. 

Köszönöm szépen, ezekről döntöttünk. 
Most fog következni az, amely e-mail formájában szakértők által jelezve volt, hogy 

lesznek olyan javaslatok, amelyek úgymond a bizottságnak lennének a javaslatai. Ebben most 
az előterjesztő Csampa képviselő úrnak megadnám a szót, mert mégis neki bizonyára több 
információja van lényegesen, mint jómagamnak ebben a kérdésben. 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy olyan bizottsági 

javaslat, amelyet a legfőbb ügyész, illetve Handó Tünde elnök asszony kért a bizottsági 
tagoktól, és eljuttatott hozzánk is, illetve ez kettő darab lesz az OBH részéről.  

Az egyik, úgy gondolom, a részünkről is maximális támogatást élvez. Ez úgy 
kezdődik, hogy 10. § - nincs beszámozva, ezért próbálok segíteni a képviselőknek. Azt 
gondolom, elég egyértelműen akár a bírói gyakorlat… - bocsánat, csak közben próbálom itt 
összefoglalni ezt a részét. (A papírjai között lapozgat.) A törvényjavaslat nem rendezte 
egyértelműen az alapvető jogok biztosa helyetteseinek nemzetbiztonsági ellenőrzését se 
többek között. Azt gondolom, ezt is idetettük, az alapvető jogok biztosának volt a kérése, 
hogy a helyetteseire is terjedjen ki. Valamint gyakorlatilag szükséges annak rögzítése, hogy a 
bírák, igazságügyi alkalmazottak esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzés nem a bírói, 
igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges, ezért az ellenőrzés 
kezdeményezésére a munkáltatói jogkört gyakorló jogosult, mert itt azért a bírók esetében a 
köztársasági elnök úr is adott esetben szóba kerülhetne - lenne egy ilyen bizottsági javaslat, ez 
lenne az első. Részünkről ez támogatható mint előterjesztők részéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a Belügyminisztérium képviselőjét, hogy van-

e álláspont ezzel kapcsolatosan. 
 
DR. KISS ZOLTÁN (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A javaslat első felét 

támogatja a tárca. A második fele tekintetében pedig a tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Értem. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatja, így 
bizottsági módosító javaslatként fog előkerülni. 

Következik a 26. §-sal jelölt? 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Igen. Itt gyakorlatilag a kormány szerkezetéből fakadóan 

a Miniszterelnökségről kaptunk egy jelzést, és abban kérték, hogy a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár is legyen benne - ugye ez a mostani kormány struktúrájából adódik. Azt 
gondolom, igazából ez egy jogtechnikai kérdés, korábban ez nem így volt, gyakorlatilag 
kérték tegnap este folyamán. Az előterjesztők részéről támogatom. 
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ELNÖK: A Belügyminisztériumot kérdezem. 
 
DR. KISS ZOLTÁN (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

javaslatot a tárca támogatja, de arra felhívnánk a figyelmet, hogy a módosító kiiktatná a 
Kormányhivatal vezetőjének minősítő jogkörét, tehát ezt kodifikációs szempontból 
pontosítani kell. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Csampa képviselő úr, erre lehet figyelmet 

fordítani majd, hogy ne álljon elő ez a koherenciazavar? Mert akkor nyilván így lenne 
logikus. 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Természetesen egyeztetni fogunk, de tudomásom szerint 

a Miniszterelnökséget vezető államtitkárról és a helyettes államtitkárokról van itt a pontos 
kiegészítés. Pontosítunk a Belügyminisztériummal is a mai nap folyamán.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha ez megtörténik, akkor a magunk részéről tudjuk 

támogatni, csak mondjuk, koherenciazavar ne legyen benne. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. 10 igen szavazattal egyhangú, a bizottság támogatta.  
Soron következik a 24. §-ról szóló. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): A 24. §-sal kezdődőnél gyakorlatilag hatályát vesztené az 

Nbtv. 15. § (3) bekezdése. Ez is félig-meddig ilyen szakmai jelzés volt, és ez az, amit már az 
elnök úr is az előbb jelzett. Azzal kapcsolatban vennénk ki a törvényből, amennyiben az 
országgyűlési képviselő vagy annak családtagjával szemben történik bármilyen adatgyűjtés, 
és a Nemzetbiztonsági bizottság elnökének tájékoztatása legyen - maga a javaslat erről szól. 
Az előterjesztők támogatják. 

 
ELNÖK: Elég nagy fájdalommal kell hallgatnom, hogy egy ilyen, a jogállamiság és az 

európai demokráciák egyik garanciális szabálya, ezt ne lehessen visszaélésszerűen 
alkalmazni, és egyébként nem a bizottság elnökét, hanem a bizottságot kellett tájékoztatni 
ezzel kapcsolatban. Ez elég érthetetlen, és korábban egyébként egy ritkán alkalmazott, mégis 
garanciális szempontból nagyon fontos dologról volt szó. Sajnálatosnak tartom, és valahol 
visszatükröződik egy demokráciafelfogás, hogy egy ilyen garanciális szabályt vesznek ki.  

Kérdezem a Belügyminisztériumot tisztelettel. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A Belügyminisztérium 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja ezt a 

24. §-t érintő módosító javaslatot. (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 
A bizottság támogatta. 

Következik a 12. §-sal kapcsolatos javaslat. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Itt a korábbi egyeztetésen is sor került erre, és ha jól 

emlékszem, a Magyar Szocialista Párt részéről is megfogalmazódott egy kérés, hogy ne az 
legyen a felelős a kitöltőívért, aki kezdeményezi, hanem az legyen a felelős, aki beleírja a 
tartalmi részbe. Ezt rendezi ez a mostani módosító javaslat, hogy természetesen az lesz a 
felelős, aki kitölti. Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: A Belügyminisztériumot kérdezem. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A Belügyminisztérium 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja ezt. (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. 10 igen szavazattal a bizottsági egyhangúlag támogatta. 
Talán az utolsó következik, a 11. §-ról szóló. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Igen, a 11. §-sal kezdődő. Itt az előterjesztőknek is 

vannak gondjai, hozzáteszem, és majd ezért a Belügyminisztérium szakmai álláspontját is 
szeretnénk ebben kérni, hisz gyakorlatilag az OBH elnök asszonya, az ügyészség részéről is 
olyan megkeresések érkeztek a módosító javaslatok tükrében is, amely részek többek között 
nincsenek megnyitva. Ilyen akár a bírák fegyelmi kérdése kártérítési ügyekben vagy akár a 
pénzügyi javadalmazásukkal kapcsolatban. Ez a rész ráadásul nem is tartozik ide, nincs is 
megnyitva. Az előterjesztő azt gondolja, hogy egyelőre támogatja, de később tudjuk 
kialakítani az álláspontot ebben a dologban, és a Belügyminisztérium szakmai álláspontja 
mindenféleképpen szükséges. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a Belügyminisztériumot. 
 
DR. KÁLMÁN GERGELY (Belügyminisztérium): A Belügyminisztérium szakmai 

álláspontja az, hogy a (8) bekezdést, amely a bírók fegyelmi felelősségét állapítja meg, nem a 
Nbtv.-ben kell elhelyezni, hanem a bírók jogállásáról szóló törvényben, ezért ezt a módosítást 
nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja ezt a 

javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. 5 igen szavazat, 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta, de az egyharmadot megkapta, ez a precíz megfogalmazás. 

Akkor végigmentünk a javaslatokon, köszönöm szépen a bizottság tagjainak is az 1. 
napirendhez nyújtott segítséget.  

(Jelzésre:) Bocsánat! Itt nem elég az egyharmad, ha 10 jelen lévő tag van, akkor az 5 
nem többség. Vagy benyújtjuk, vagy nem. Én nem tudok ügyrendi javaslatot tenni arra, hogy 
ismételjük meg a szavazást, ha nem tesznek erre javaslatot. Így nincs többség, így nem 
nyújtjuk be, ami nem nagy veszteség, csak… 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Azt kérem, elnök úr, hogy akkor ismételjük meg a 

szavazást. 
 
ELNÖK: Tehát akkor ez az ügyrendi javaslat. Csak hogy tisztázzuk előre a 

szabályokat! Itt nem az egyharmados szabály van érvényben, hiszen automatikusan nem kell 
dönteni a plenáris ülésen. Ha itt olyan döntés születik, amelyet a bizottság többsége támogat, 
akkor van ilyen javaslat. Akkor erre figyelemmel - csak azért, hogy egyértelmű legyen - 6 
igen szavazat szükséges, segítek kormánypárti képviselőtársaimnak. 

Ezek után kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Ez 6 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
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Tehát akkor 6 igen szavazat, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a bizottság többsége 
támogatta ezt a javaslatot, így benyújtásra kerül. 

Egyebek 

Akkor most a napirendet lezárva, hacsak másnak nincs még ilyen észrevétele vagy 
valami technikai probléma nem merült föl, az egyebek napirendi pontban két dologról lenne 
szó. 

Az egyik. Nagy tisztelettel kérném a kabinetvezető urat, segítsen abban, hogy a 
bizottság honlapjára kerüljön föl ez a mindenki által rettenetesen várt és olvasott, úgynevezett 
Portik-találkozó - nyilván anonimizálva, tehát ami kiadható. Szeretnénk, ha mindenféle 
találgatásokat meg mindenféle energiavámpír jeleneteket megelőznénk, így kerüljön föl a 
Nemzetbiztonsági bizottság honlapjára ennek az anonim változata. Ebben segítsen, 
kabinetvezető úr, mert nagyon leegyszerűsítené, rengeteg felesleges kérdést, telefonhívást 
meg mindent lehetne megúszni ezzel. Most pedig, azt hiszem, jogilag erre már lehetőség van, 
hogy ez megtörténhessen. Segítsen ebben, kabinetvezető úr! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nem tudom, mennyiben szükséges, de nyilván, ha a bizottság így dönt, ezt 
megteheti, ebbe nem szólunk bele. Egyébként az én tudomásom szerint az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, aki a korábbi titok birtokosa volt és a feloldója, folyamatosan kap megkereséseket a 
sajtó részéről, és mindenki - nyilvánvalóan éberségének függvényében, aki először tapasztalja 
- sorrendben megkapja. Nem tudom, hogy a bizottság honlapjára hasznos lenne-e feltenni, de 
ezt a bizottság döntse el. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr. Régebben is mondtam, hogy 

szerencsésebb lenne rögtön kitenni valamelyik honlapra - akár az AH honlapjára - a minősítés 
megszüntetése után éppen azért, hogy ez a fajta versengés megszűnjön vagy el se kezdődjön 
igazán, hiszen az, hogy mindenki tép egy számot, és aztán odafér az információhoz vagy nem 
fér oda, mindenféle, mindenféle politikai versenyt és látszatot fog kelteni. Tehát sokkal 
szerencsésebb lenne tiszta helyzetet teremteni, és akkor kipakolni az egész kipakolható 
szöveget, hogy mindenki egyforma eséllyel férjen hozzá. Hiszen láthattuk vagy tudok róla, 
hogy még éppen a sorszámért állt sorban valamelyik újságíró, és mire megkapta, akkorra már 
a másikon, a Magyar Nemzet online-on meg is jelent az egész dolog egyfajta saját 
értelmezésben. Természetesen azt is kizárná, ha hozzáférhetővé válna az anyag, hogy 
mindenki a saját elfogultságai vagy éppen szándékai szerint adjon értelmezéseket ennek a 
szövegnek, mert ha ott van az egész szöveg, akkor ezt mindenki megteheti.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csampa képviselő úr! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, az előző 

bizottsági ülésen lefolytattuk ezt a vitát, hogy mi a nagy nyilvánosság, mi a nyilvánosság és 
mi a mi feladatunk ebben a kérdéskörben.  

Ahhoz tartanám magam, amihez a korábbi bizottsági ülésen is, amit gyakorlatilag itt, 
gondolom, mind az ellenzéki, mind a kormányoldalon képviseltünk. Van egy folyamat, van 
egy rend, amit a kabinetvezető úr is felvázolt: az újságíró megkeresi az Alkotmányvédelmi 
Hivatal főigazgatóját, és amennyiben a minősítése fel van oldva, a főigazgató úr gyakorlatilag 
a rendelkezésére bocsátja. Nem biztos, hogy most ilyen honlapháborút kellene indítani a 
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tekintetben, hogy most hányan kattintanak rá a Nemzetbiztonsági bizottság honlapjára, vagy 
adott esetben mi hozzuk nyilvánosságra.  

Ha jól emlékszem, zárt ülésen itt erről hosszasan vitáztunk, hogy mennyiben kell 
nekünk felvállalni vagy mennyiben kell az illetékeseknek azt felvállalni, hogy adott esetben 
ők hoznak nyilvánosságra bizonyos dokumentumokat. Azt gondolom, az a helyes eljárási 
rend, amiben itt többen mi is egyetértettünk. A főigazgató urat megkeresve, a főigazgató úr - 
amennyiben mint titokgazda feloldotta a titkot - gyakorlatilag a rendelkezésére bocsátja az 
újságíróknak, vagy a széles médiának vagy bárkinek, aki természetesen megkeresi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azért továbbra is azt mondom, hogy amit most 

Csampa képviselő úr mond, az általában igaz. Most én annak nem látom problémáját, ha 
bármelyik újság odafordul, megkapja ezt, és nem honlapháborút indítva. De mondjuk, az 
furcsa, ha hozzánk jönnek a telefonok, a Nemzetbiztonsági bizottság titkárságára meg az 
elnökéhez, akkor persze mondhatjuk azt, hogy keressék meg ezt meg azt, de picit olyan látszat 
keltődik, mintha bármilyen módon mi akadályoznánk ennek a nyilvánosságát. Ha már az AH 
feloldotta és ha bárki kikérheti, akkor a bárkibe beletartozunk mi is mint Nemzetbiztonsági 
bizottság. Azt gondolom, a honlapon a nyilvánosságot ennyiben most már lehet segíteni.  

Tehát amennyiben a bizottság kifejezetten nem tiltja le, hogy ezt feltegyük, akkor azt 
gondolom, hogy… Találgatásokra ad okot, ha mi ezt nem tesszük. Most már fordított a 
helyzet, most már úgy tűnik, hogy találgatásokra adna okot, ha nem tesszük, azt gondolom. 
Pedig én nem vagyok híve semmi ilyen bulvárosításnak, most azt gondolom, mégis ez a jó.  

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Támogatom az elnök úr javaslatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor esetleg majd a főigazgató úrtól kérni fogjuk, hogy 

tegye ezt lehetővé akár digitalizált, akármilyen módon, és akkor a titkárság megoldja. Én is 
azt gondolom, hogy miután rettenetesen sok érdeklődés fut be, ezzel csak nehezítjük azt az 
egész dolgot, így meg az a látszat keltődik, mint ha akadályoznánk, ezt meg nagyon nem 
szeretném a magam részéről. 

Parancsoljon!  
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Azt hiszem, ehhez kapcsolódik, hogy az előző 

bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy ha ez megtörténik, akkor kezdeményezzük az elnök 
úrnál, hogy a két bizottsági meghallgatásnak az anonimizált jegyzőkönyve is vagy a Hivatal 
által átnézett jegyzőkönyv is nyilvános legyen. Kérem az elnök urat, hogy ezt 
kezdeményezze, hogy minél előbb, akár együtt ezzel az anyaggal ez is felkerüljön a honlapra. 

 
ELNÖK: Teljesen meglepő módon szavatartó elnökként már megírtam a levelet az 

AH főigazgatójának, amelyben kértem arra tisztelettel, hogy értékelje, hogy nemzetbiztonsági 
szempontból van-e relevanciája ezeknek. Ez megtörtént. Most köznapi nyelven úgy 
fogalmaznék, hogy nem nálunk van a labda, hanem az AH-nál. Ha ez a válasz fog érkezni, 
hogy nincsen nemzetbiztonsági kockázata a meghallgatási jegyzőkönyveknek - már a 
nyilvánosság szempontjából -, akkor a bizottság dönteni fog ebben, pontosabban a magam 
részéről a bizottság döntését fogom relevánsnak tekinteni ebben a kérdésben. Vélelmezhetően 
a közeljövőben ez meg fog történni. Nyilván nem megelőlegezve, de ha mégis lenne benne 
olyan, akkor az egy más helyzet, és akkor ezt nyilván nem fogjuk megtenni, ha van 
nemzetbiztonsági kockázata ezeknek a jegyzőkönyveknek a jövő számára. Tehát így áll most 
a történet. 
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Kabinetvezető úr, parancsoljon! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Akkor 

mind a két témában intézkedem. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Most már tényleg az az időszak, ahol segítsük a 

nyilvánosság gondolkodását.  
Köszönöm szépen a tisztelt bizottság tagjainak. Mielőtt feloszlanánk, a következő 

időpont: egészen meglepően pont egy hét múlva ilyenkor fogunk találkozni, Lázár államtitkár 
úr kérése és kezdeményezése volt ez a reggeli időpont, 9 órakor kezdünk az IH-val, és ezt 
követően természetesen ígéretünkhöz hűen sor kerül Mile képviselő úr kezdeményezésének 
megtárgyalása. Tehát marad a keddi nap, de reggeli kezdéssel, és mondom a reggeli kezdés 
alapvető motivációja az államtitkár úr javaslata volt.  

Köszönöm szépen, egy hét múlva ilyenkor találkozunk.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra  

 


