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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2016. október 3-án, hétfőn 8 óra 07 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermében 
megtartott ülésének nyílt részéről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Egyebek 5 

Az ülés berekesztése 5 

 



3 

Napirendi javaslat 
 

Egyebek 
  



4 

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   

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

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  

Megjelentek 

Tasnádi László rendészeti államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi 
Hivatal) 
Dr. Nagy Krisztina nb. őrnagy, tanácsadó (Alkotmányvédelmi Hivatal) 
Dr. Szabó Hedvig dandártábornok, főigazgató (Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat) 
Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy, főigazgató (Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ)  
Dr. Tomin Szilvia r. dandártábornok, főigazgató-helyettes (Nemzeti 
Védelmi Szolgálat)  
Samu Attila főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Madarasi Szilvia (Belügyminisztérium 

  



5 

(A bizottság 8 óra 07 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 9 óra 59 perc) 

Egyebek 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Alelnök úr, akkor parancsoljon, ismertesse még az egyebekben ezt a javaslatot! 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Van egy egységes javaslatunk minden bizottság számára, és szeretném, ha az 
Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága is meghozná ezzel kapcsolatosan a 
döntését. Ez az egyes házszabályi rendelkezésekkel kapcsolatos javaslat, hogy egységes 
szerkezetű és egységes idejű legyen, kiszámítható legyen mindenki számára, azt 
gondolom, ez a bizottsági munkát segíti. És akkor felolvasnám. 

„Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 34/2016. (10.03.) számú 
határozata a módosítási kezdeményezések benyújtásának határidejéről. Az 
Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 107. § (1) bekezdése alapján - a 2016. október 3-ai 
ülésén - a módosítási kezdeményezések benyújtásának határideje tárgyában a 
következő határozatot hozta: 

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 43-45. § szerinti eljárása során a bizottsági vita 
során felmerült problémák kezelésére a bizottsági tagok által az ülésen közvetlenül 
kezdeményezett, valamint a kizárólag a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek való megfelelés biztosítására irányuló javaslat kivételével csak azt a 
HHSZ 45. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a bizottságnak elfogadásra javasolt 
módosítási kezdeményezést tárgyalja, amelynek szövegszerű javaslatát a 
kezdeményező legkésőbb” - és ez a lényege - „a bizottsági ülést megelőző munkanapon 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti 
munkaidő végéig a bizottság titkársága részére eljuttatja. Budapest, 2016. október 3.” 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Erről kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, hogy 

egyetért-e az alelnök úr által ismertetettekkel. Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag támogattuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a tisztelt bizottság munkáját. Egyeztetés van az Információs 
Hivatallal, és várhatóan attól függően lesz a következő bizottsági ülés összehívva. 
Köszönöm mindenkinek a türelmét. További jó munkát kívánunk a főigazgató 
asszonynak, államtitkár úrnak, főigazgató úrnak! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 3 perc) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


