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az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2016. június 24-én, pénteken 9 órára  

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermébe 
összehívott rendkívüli üléséről 
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Napirendi javaslat 

 
Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről - a Spéder- és a Portik-
ügy nemzetbiztonsági vonatkozásairól 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  

Dr. Kiss Zoltán nb. dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi 
Hivatal)  
Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány (Országos 
Rendőr-főkapitányság)  
Dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy, főigazgató (Nemzeti Védelmi 
Szolgálat)  
Havasi Zsófia szakértő (Fidesz)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Káncz Csaba József szakértő (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt csonka Bizottság! Kedves Vendégeink! Köszönöm önöknek, hogy eljöttek, 
mert ez nem egy tervezett bizottsági ülés volt, hanem a politikai események és a 
médiaesemények hoztak olyan helyzetbe minket, hogy a bizottságot össze kellett 
hívni, hiszen ebben egyetértés volt a Nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki pártjai és a 
Nemzetbiztonsági bizottságban képviselettel nem rendelkező pártok között is, hogy e 
két fontos témát tisztázni kell.  

A határozatképtelenség megállapítása 

Helyettesítés nincsen. A jelenlévők létszámából meg kell állapítsam, hogy a 
bizottság nem határozatképes, ezért napirendi szavazást sem tudunk tartani, hiszen a 
bizottságban három fő van jelen, és négy főtől határozatképes a bizottság, s mivel 
helyettesítés nincs, így a bizottság nem határozatképes.  

Az udvariasság szabályai szerint 9 óra 5 perckor megállapítom, hogy a mai 
bizottsági ülésnek ügyrendi akadálya van. Nyilván erről a véleményemet nem 
önöknek fogom elmondani, hiszen nem akarom terhelni önöket. Köszönöm szépen, 
hogy eljöttek. Nyilván tudják, hogy mi lett volna a mai napirend, hiszen tájékoztattuk 
önöket. Azt kérném, hogy ezekben az ügyekben tájékoztassák majd a határozatképes 
bizottságot, hiszen mindkettőnek komoly nemzetbiztonsági vonatkozásai lehetnek, és 
ezt akartuk önöktől megtudni, hogy vannak-e, hiszen mi egyelőre kérdezni szerettünk 
volna. Ezért sajnálom, hogy nincsen bizottsági ülés, mert akkor lehetett volna 
tisztázni azt, amire a teljes magyar közvélemény vár.  

Az ülés berekesztése 

A mai bizottsági ülés nem tud elkezdődni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, 
köszönöm a képviselő asszonynak és a képviselő úrnak, hogy megtiszteltek minket. 
Ezennel berekesztem az el sem kezdődött ülést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja 9 óra 5 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


