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megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 
1. Dr. Kiss Zoltán ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltjének 

meghallgatása (A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 
törvény 14. § (4) bekezdés h) pontja alapján) 
 

2. A Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem (763/2015.) 
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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  
Móring József Attila (KDNP)   
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  

 

Helyettesítési megbízást adott 

Lezsák Sándor (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Sándorné Béndek Magdolna, a bizottság titkárnője 
 

Meghívottak 

Hozzászólók  

Tasnádi László rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán ezredes, főigazgató-jelölt (Alkotmányvédelmi Hivatal)  
 
 

Megjelentek  
 
Dr. Kiss Csaba dandártábornok, főigazgató-helyettes 
(Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)  
Kohári Viktor ezredes, igazgató (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) 
Dr. Bordás Tímea (Belügyminisztérium)  
Dr. Bleszity Richárd (Alkotmányvédelmi Hivatal)  
Havasi Zsófia szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Kálmán Bence (LMP)  
Ligeti Miklós (Transparency International)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Ezredes Úr! Kedves Vendégeink! 
Elkezdenénk a mai bizottsági ülés nyilvános részét. A mai bizottsági ülés oka: a 
belügyminiszter úr levélben fordult a Nemzetbiztonsági bizottsághoz ezredes úr 
kinevezés előtti meghallgatása miatt, és ilyen kezdeményezés érkezett két 
képviselőtársam részéről a mai bizottsági ülés összehívásával kapcsolatosan, hiszen a 
házszabály szerint jelenleg erre még szükség van.  

Valamint javaslat érkezett a napirend kiegészítésére két képviselőtársam 
részéről a Szakszolgálat eszközbeszerzésével kapcsolatosan, amelyet majd az ülés zárt 
részében fogunk tárgyalni. A helyettesítések és a jelenléti ív ismertetését követően a 
napirendi javaslatot ennek függvényében fogom ismertetni. Csizi képviselő urat 
Móring képviselő úr, Lezsák képviselő urat Németh alelnök úr helyettesíti. A bizottság 
határozatképes. 

A napirendi javaslat ismertetése, a napirend elfogadása 

A napirendi javaslat úgy szólna, hogy az 1. napirendi pont dr. Kiss Zoltán 
ezredes úr meghallgatása, amely nyilvános ülésen fog elkezdődni, majd zárt ülésen 
folytatódik, mivel ezredes úr és a Belügyminisztérium államtitkára is jelezte, hogy lesz 
olyan rész, amely a zárt ülésre tartozik. A zárt ülés részeként megtárgyalnánk a 
Szakszolgálat eszközbeszerzését, hogy ne kelljen kétszer zárt és nyílt ülést tartani, 
hanem racionális, hogy egy zárt és egy nyílt résszel ez elintézhető. A határozathozatal 
és az összegzés nyílt ülésen fog megtörténni az ezredes úr kinevezésével kapcsolatos 
állásfoglalás ügyében.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy aki ennek fényében ezen látszólag bonyolult, 
mégis egyszerű napirendi javaslatot támogatni tudja, a helyettesítésekre figyelemmel 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag megszavaztuk a napirendet. 

Dr. Kiss Zoltán ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-
jelöltjének meghallgatása  

Ahogy az előbb említettem, a belügyminiszter úr augusztus 17-én levélben 
fordult a Nemzetbiztonsági bizottsághoz, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatalnak az 
utóbbi hónapokban megbízott főigazgatója volt, és a nemzetbiztonsági törvény szerint 
kinevezés előtt szükséges a jelölt meghallgatása. Természetesen Kiss urat a 
Nemzetbiztonsági bizottság ismeri, hiszen évek óta vele dolgozik, de most egy más 
minőségről van szó, ezért a törvény szerint is meg pragmatikus szempontok alapján is 
szükséges ez a meghallgatás. A bizottság végül majd állást foglal az alkalmasságot 
illetően, illetve a személyi javaslatot illetően. 

Államtitkár úr, parancsoljon, hiszen önök részéről érkezett a javaslat. 

Tasnádi László bevezető hozzászólása 

TASNÁDI LÁSZLÓ rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm a bizottságot és a sajtó képviselőit. A mai napon a feladatom az, hogy a 
miniszter úr megbízásából Kiss urat mint jelöltet ajánljam a tisztelt bizottság részére, 
hogy elfogadja mint az Alkotmányvédelmi Hivatal leendő főigazgatóját.  

Amennyiben ez pozitív, és a miniszterelnök úr is így dönt, akkor Kiss úr előtt 
nem kis feladat áll, hiszen azt már mindannyian tudják és hallották, hogy az elmúlt 
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négy év tapasztalatai alapján egy megalapozott és mindenképpen szükséges 
korszerűsítésen megy keresztül az Alkotmányvédelmi Hivatal. Kiss úr személyének az 
alkalmassága nyilvánvaló, hiszen ebben a folyamatban az elmúlt, most már közel öt 
évben részt vett, és az utóbbi időben miniszteri biztosként irányítja azt a 
munkacsoportot, amely ezzel foglalkozik.  

Az Alkotmányvédelmi Hivatal az átvizsgálás során önmagába nézett és 
megállapította, hogy korszerűsíteni kell, hiszen minden titkosszolgálatnak a 
mindennapi élethez kell igazodnia. Önök is tudják, hogy az élet naponta változik, 
ezért egy olyan korszerű szervezetet kell létrehozni, amely képes igazodni és 
flexibilisen igazodni a mindenkori elvárásokhoz. 

Természetesen ilyenkor felmerülhet a jelölt alkalmassága. Kiss úr gyakorlati 
szakmai munkát is végzett, és most már több kormányon átívelően látta, hogy a 
titkosszolgálatok irányítása hogyan működik. Itt talán kiérződik az a 
belügyminisztériumi álláspont, hogy a titkosszolgálati munkát szakmának gondoljuk, 
és mivel a főigazgatói kinevezést is szakmainak képzeljük, ezért Kiss urat 
mindenképpen alkalmasnak véljük, ezért ajánljuk a bizottság, illetve a miniszterelnök 
úr döntése elé.  

Természetesen ilyenkor - mint Magyarországon mindenkor - felmerülnek a 
különböző elképzelések, talán amit már hallottunk, amióta ez publikus, hogy Kiss úr 
túl fiatal. Nos, szeretném tájékoztatni a bizottságot és a közvéleményt, hogy a 
titkosszolgálatokban már csak mutatóban vannak öreg emberek. Úgyhogy a fiatalság 
szerintem nem akadály. Én az elmúlt öt év alatt meggyőződtem róla, hogy nemcsak 
szakmailag felkészült, hanem átgondolt döntéseket hozni képes vezetővel állok 
szemben, ezért jó szívvel ajánlom az önök figyelmébe Kiss urat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Természetesen ezredes úrnak most 

lehetősége van arra, hogy ami a sajtó előtt megosztható - olyan vélemények, 
álláspontok, jövőbeli tervek -, tegye meg, hogy elmondja nekünk.  

Dr. Kiss Zoltán hozzászólása 

DR. KISS ZOLTÁN ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltje: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm egyúttal 
államtitkár úrnak a felvezető mondatait is. Kiss Zoltán vagyok, a végzettségemet 
tekintve jogász vagyok, gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséggel és jogi 
szakvizsgával rendelkezem. Hivatásos szolgálatomat 2005-ben kezdtem meg, akkor 
az Alkotmányvédelmi Hivatal jogelődjénél, a Nemzetbiztonsági Hivatalban 
dolgoztam. 2007-től a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Iroda állományában 
az ottani munkát segítettem és erősítettem. 2010-től a Belügyminisztériumban 
folytattam szintén hivatásos pályafutásomat, ahol a védelmi igazgatás és a 
nemzetbiztonság különböző területein láttam el feladatokat és töltöttem be beosztást. 
Jelenleg a Belügyminisztérium rendészeti államtitkársága keretein belül működő 
rendészeti koordinációs főosztály vezetését látom el, és emellett 2015. május 16-tól 
miniszteri biztosként felelek azért a folyamatért, amely az Alkotmányvédelmi Hivatal 
átalakítását célozza. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezredes úr, ezt úgy értelmezzük, hogy ön most 

akkor zárt ülésen kíván tájékoztatást adni a részletes elképzelésekről. 
 
DR. KISS ZOLTÁN ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltje: 

Elnök úr, igen. Köszönöm szépen, a részletekkel kapcsolatban a bizottságot zárt ülés 
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keretében szeretném tájékoztatni, mind a bemutatkozás részleteit illetően, mind 
pedig a szakmai elképzeléseket illetően. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az önhöz intézett esetleges kérdések is zárt ülésen 

hangoznak el, hiszen például a gazdaságbiztonság területén az ön végzettsége alapján 
lenne több olyan kérdésem, ami természetesen befolyásolja a jelenlegi bizottsági 
ülést, de ezek szerint ezt inkább zárt ülésen. 

 
DR. KISS ZOLTÁN ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-jelöltje: 

Én ezt csak javasolhatom, elnök úr, szeretném javasolni, igen. 

Zárt ülés elrendelése 

ELNÖK: Köszönöm. Nyilván a válaszokból következik, hogy ha csak zárt ülésen 
válaszolhat, akkor ez zárt ülésen fog történni. Köszönöm. A sajtó munkatársainak 
megígérjük, hogy a szavazásról és az elhangzottakról a bizottsági ülésen és azt 
követően is természetesen lesz majd egy összefoglalás, ami elmondható. 

Rátérünk a napirend tárgyalására az elfogadott napirend alapján. Úgy tettük 
fel szavazásra korábban, hogy ez a része zárt ülés, tehát erről nem kell külön 
szavazzunk, így szavaztunk egyben, hogy zárt üléssel folytatjuk. Kérem a sajtó 
munkatársait, illetve azokat, akik a zárt ülésen nem jogosultak részt venni, hogy nagy 
tisztelettel hagyják el a termet. Próbálunk egy feszesebb menetrendet tartani, és 
tisztelettel várjuk önöket, remélem, nem hosszú órákat követően. (A sajtó képviselői 
elhagyják a tanácstermet.) 

 
(A bizottság 9 óra 13 perctől 10 óra 17 percig zárt ülés keretében folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült. 
Az ülés folytatásának időpontja:10 óra 17 perc.) 

 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait és a többi vendégünket is. 

Úgy látom, nem fogyott el az érdeklődés az elmúlt bő egy órában. Arról tájékoztatnám 
a jelenlévőket - bizottsági ülés keretei között vagyunk -, hogy zárószavazás következik 
az alkalmasságról. A belügyminiszter javaslatára a miniszterelnöknek van kinevezési 
jogköre. A Nemzetbiztonsági bizottság előzetes meghallgatását és 
véleménynyilvánítását követően ezredes úr részletes tájékoztatást adott több 
kérdésről, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelenlegi és jövőbeli terveiről, az átalakítás 
különböző fázisáról, kérdésre válaszolva a gazdaságbiztonságról, 
embercsempészetről, letelepedési, állampolgársági ügyekről, a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés rendszeréről, valamint a különböző nemzetbiztonsági szervek közötti 
koordinációról adott tájékoztatást.  

Én a személyes véleményemet, illetve a Szocialista Párt véleményét tudom 
elmondani, amely a kinevezés előtti szavazással kapcsolatosan két részből tevődik 
össze. Kiss úr személyében alkalmas erre a feladatra. Végzettsége, munkatapasztalata, 
különböző területeken elvégzett eredményei és a mai napon elmondott szakmai 
hitvallása alapján személyében alkalmas, különösen az olyan speciális területeken, 
mint amely a Quaestor-ügy kapcsán felbukott gazdaságbiztonság. Megnyugtató 
elképzeléseket mondott el, hogy ne történhessenek olyanok, amelyek egyes 
önkormányzatoknál előfordulhattak. 

Korunk kihívása az embercsempészet, a migráció. Ezzel kapcsolatosan is 
nagyon jó elképzeléseket mondott el. Mégis azt kell mondjam, hogy a személyes 
alkalmasság nem választható ketté teljesen a kormány és a kormányzat iránti 
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bizalomtól, hiszen a miniszterelnök nevezi ki, ezért a magam részéről, bár személyes 
alkalmasságáról meggyőzött, tartózkodni fogok. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki bármilyen összegzést 
vagy véleményt mondani, vagy szavazhatunk. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, én 
mondtam ilyet. 

Határozathozatal 

Kérdezem tisztelettel, hogy ki támogatja Kiss ezredes úrnak az 
Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává való kinevezését. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Öt igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a bizottság 
támogatta Kiss úr kinevezését, ami természetesen innen fogva adminisztratív módon 
megy a maga útján.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek, hogy a mai bizottsági ülésen itt volt velünk. 
További jó munkát kívánok államtitkár úrnak és a sajtó valamennyi képviselőjének. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc.) 

 

 

 Dr. Molnár Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Nánásiné Czapári Judit 

 
 


