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Napirendi javaslat  
 

 
1. A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 
(Dr. Kocsis Máté és Csampa Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslat megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  
 

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

 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Kálmán László szakértő (Belügyminisztérium)  
Dr. Sánta Zsófia szakértő (Fidesz)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Gulyás József szakértő (független)  
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(A bizottság 8 óra 8 perckor megkezdett zárt ülésének 
 - melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 9 óra 19 perc.) 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló T/10102. 
számú törvényjavaslat (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 
által benyújtott módosító javaslat megvitatása)  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Most 
következik a 3. napirendi pont, amely az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 
javaslatának - amely a sarkalatos törvények pontos megfogalmazását tartalmazza - 
megvitatása. Írásban kiosztásra került. Kérdezem, hogy van-e hozzá kérdés. (Nem érkezik 
jelzés.) Nincs.  

(A meghívottak megérkeznek az ülésre.) Tisztelettel köszöntjük helyettes államtitkár 
asszonyt és szakértőjét. Tessék, parancsoljanak helyet foglalni! (Megtörténik.)  

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságtól érkezett a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés új szabályainak megállapításával kapcsolatos törvényt érintő bizottsági módosító 
javaslat. Tisztelettel kérdezném a kormány képviselőit, hogy mi a viszonyuk ehhez.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyeztetett tárcaálláspontot tudok mondani, és 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Van-e kérdése a képviselőknek? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. 
Akkor kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy kik támogatják ezt a javaslatot. 

(Jelzésre:) Ja, bocsánat, az előterjesztőt is kérdezem, Csampa képviselő urat kérdezem, hogy 
mi a viszonya a javaslathoz. 

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): A viszonyom az, hogy már a korábbi bizottsági ülésen is 

tárgyaltuk, erről döntenünk kellett volna, de elfelejtettünk dönteni, így ezért természetesen az 
előterjesztők is támogatják az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Nagyszerű. Akkor kérdezem, hogy az alkotmányügyi bizottság módosító 
javaslatát, a T/10102. számú törvényjavaslatot ki támogatja. A helyettesítésekre is 
figyelemmel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy számoltam, hogy ez egyhangú 
szavazás volt.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Az egyebek napirend elmarad. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


