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Napirendi javaslat  
 
 
1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 

nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12570. szám)  
(Mile Lajos (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

 
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)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) megérkezéséig Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz) 

 

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

 

Meghívottak részéről  

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

Megjelentek  
 
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 
 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai munkát.  

A helyettesítések rendje: Kocsis képviselő urat Csampa képviselő úr, Lezsák képviselő 
urat Németh képviselő úr, Meggyes képviselő urat Tóth képviselő úr és Móring képviselő urat 
Csenger képviselő úr helyettesíti, a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslattal mindenki egyetért. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a 
nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12570. szám) 

A mai bizottsági ülésünket az a helyzet hozta létre, hogy ma este lesz Mile képviselő 
úr önálló indítványának vitája a parlamentben, gondolom, a határozathozatalokat követően, 
ezért kellett ma délelőtt bizottsági ülést tartanunk.  

Az általános vita lement, ezzel kapcsolatosan két módosító javaslat érkezett: az egyik 
dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor javaslata, a másik pedig Csampa Zsolt képviselő 
úr javaslata. Egyelőre más javaslat nem érkezett, bár hozzáteszem, a holnapi 13 órás 
bizottsági ülésen, reményeim szerint, a bizottság is fog tárgyalni olyat, ami esetleg a bizottság 
módosító javaslata lenne a végleges megoldás irányába. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata 
azon a két benyújtott javaslaton kívül, amelyek itt előttünk vannak.  

(Jelzésre:) Csampa képviselő úr, parancsoljon! 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én csak szeretném megerősíteni az 

elnök úr kérését. Bízom benne, hogy a ma délután folyamán a Belügyminisztériummal 
közösen sikerül egy olyan állásfoglalást összehozni, amely adott esetben bizottsági módosító 
javaslatként is benyújtható lesz a parlament elé és mindenkinek megfelel, legalábbis 
valamilyen szinten, bízom benne. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor reményeim szerint ezt a holnapi bizottsági ülésen tudjuk 

tárgyalni. 
Elsőként kérdezem, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslatával 

kapcsolatosan van-e kiegészítenivaló vagy hozzászólás. (Jelzésre:) Parancsoljon, Mirkóczki 
képviselő úr! 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nyilván nem akarom ismertetni, 

mindenki látja. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ez itt most elbukik vagy 
nem lesz támogatva, akkor bízom abban, hogy a bizottság által benyújtandó módosító 
indítvány legalább filozófiáját tekintve hasonló lesz.  

Arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy ennek az egész, Mile képviselőtársunk 
által kezdeményezett módosításnak csak akkor van értelme vagy bármi értelme is, a 
bizottságnak a tekintélyét vagy súlyát az adja meg, ha szankcióval is jár az az elvárás, hogy itt 
az érintettek a jövőben és a jelenben eljöjjenek, és az igazmondásnak megfelelően 
beszámoljanak az őket firtató kérdésekről. Ez a módosító indítvány kizárólag ezt szolgálja. 
(Lezsák Sándor megérkezik az ülésre.) 
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És hogy miért a Btk.? Azért, mert súlyánál fogva úgy gondoljuk, hogy ez a 
leghelyesebb. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólót ehhez nem látok. Tisztelettel itt annyit 

jegyeznék meg, hogy természetesen a korábbi hozzászólások alapján abban konszenzus 
látszik, hogy nyilván szankciójának kell lennie egy ilyen rendelkezésnek, hogy a megjelenés 
kötelező legyen és hogy érdemi együttműködés legyen. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy 
azért ebben a javaslatban a b) pont - ha már azt nézzük - a büntető törvénykönyv más 
bűncselekményével konkurál, így zavart keltene, ha ebben a formában lenne, hiszen itt 
tulajdonképpen bizonyos értelemben a hamis tanúzás valamelyik válfaját külön 
bűncselekményben nevesíti.  

Az helyes irány, hogy legyen súlya egy ilyennek és legyen szankciója, de én is azt 
gondolom, hogy a holnapi napot mindenféleképpen célszerű megvárni, hogy hogyan és 
miként lenne ez, mert így szerkezeti zavart okozna. 

Ha más hozzászólás nincs, akkor kérdezem, hogy ki támogatja ezt. (Jelzésre:) Igen, az 
előterjesztő véleményét kérdezem, először Mile képviselő urat, aztán a kormány képviselőjét 
fogjuk meghallgatni. 

 
MILE LAJOS (LMP): Köszönöm szépen. Tökéletesen egyetértek az előttem 

szólókkal. Tehát az felemássá teszi ezt a javaslatot valóban, ha megfelelő szankciókat nem 
vonz maga után, csak meg kellene találni azt a törvényi megoldást, amely mindenki számára  
leginkább elfogadható. Ebben az esetben a büntetőjogi tényállás vagy a büntető 
törvénykönyvi tényállás nem biztos, hogy legszerencsésebb megközelítése a dolognak. Éppen 
ezért én is nagy reménységgel várom a bizottsági módosítót, hiszen ha jól tudom, akkor 
tartalmilag ezt a problémát kívánja kezelni.  

Éppen ezért ezt a dr. Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor által benyújtott módosítót 
nem támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a helyettes államtitkár asszonyt, és 

kérdezném, hogy a kormány nevében mi a véleménye. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani.  
Engedjék meg, hogy én is így mondjam: az első módosítót, tehát a Csampa úr által 

beadott módosítót támogatja a tárca, a Staudt és Gaudi urak által benyújtottat nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, egy kört gyorsítottunk a tárcaállásponton, hiszen választ 

kaptunk arra, hogy a másodikat támogatja.  
Elsőként a Gaudi és Staudt képviselőtársak javaslatánál maradva kérdezem, hogy ki 

támogatja az ő módosító javaslatukat. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 11 
nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.  

Természetesen itt azért megismételném, hogy abban azért konszenzus van, hogy 
legyen szankciója ennek a helyzetnek. 

Következik a másik javaslat, Csampa képviselő úr javaslata, ami a hatálybalépésre 
vonatkozik. 

Kérdezem a képviselő urat, hogy kívánja-e részletesebben ismertetni.  
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CSAMPA ZSOLT (Fidesz), az albizottság alelnöke: Nem. 
 
ELNÖK: Nem kívánja ismertetni. Kérdezem az előterjesztő véleményét. 
 
MILE LAJOS (LMP): Támogatom ezt a javaslatot, két dolgot is kezel: egyrészt a 

kéthónapos hatálybaléptetés elég hosszadalmas, beláthatatlan és nem segítette volna a 
munkánkat igazán, mármint a mostani ténymegállapító albizottság munkáját sem; valamint 
azt a technikai problémát is kezeli, ami a hatálybaléptetéssel kapcsolatos. Támogatom az 
előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárcaálláspontot megismertük az előbb, támogatja.  
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja Csampa Zsolt módosító javaslatát. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez 12 igen szavazattal egyhangú. 
A képviselőtársaimnak köszönöm a mai munkát, és akkor holnap 13 órától lesz 

bizottsági ülés, ahol többek között visszatérünk erre a kérdésre is. Köszönöm szépen. 
Mindenkinek jó munkát! Köszönöm a helyettes államtitkár asszonynak, hogy megjelent. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra  

 


