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Napirendi javaslat 
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
Az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló eseti 
bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/14537. szám)  
(Dr. Szél Bernadett és Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők önálló indítványa) 
 

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   
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  
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(A bizottság 8 óra 05 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

Az 5. napirendi pont tárgyalása kezdetének időpontja: 9 óra 48 perc.) 
 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
Az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatozásait vizsgáló 
eseti bizottság létrehozásáról szóló H/14537. határozati javaslat 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Folytatjuk nyilvános ülésen, egészen konkrétan az 5. napirendi 
ponttal: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről, az orosz 
befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról 
szóló határozati javaslatról kell döntenünk, amely dr. Szél Bernadett és dr. Hadházy 
Ákos képviselők önálló indítványa.  

Az indítványozók részéről itt van Szél Bernadett képviselő asszony, ilyenkor a 
kormány részvétele nem szükséges, de az indítványozók részéről ön itt van. Kívánja-e 
röviden kiegészíteni? (Dr. Szél Bernadett jelzésére:) Parancsoljon, képviselő asszony!  

Dr. Szél Bernadett kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Ez az indítványom 
alapvetően arra vonatkozik, hogy végre legyen egy hely a magyar parlament 
kötelékében, amely az orosz befolyásszerzéssel kiemelten tud, specifikusan tud 
foglalkozni. Mivel minden politikai pártnak a részvételét indokoltnak látom, ezért úgy 
is készítettük el a beadványunkat, hogy mindenki lehetőséget kap a frakcióval 
rendelkező pártok közül a részvételre, illetve egy független képviselőnek is helyet 
tudnánk biztosítani. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebben a bizottságban is sokat 
beszélünk az orosz befolyásszerzésről, de emellett látjuk, hogy a paksi bővítés 
projektje önmagában életre hív olyan kérdéseket, amelyek megválaszolására nincsen 
fórum ebben az intézményben, tehát a magyar parlamentben. A Nemzetbiztonsági 
bizottságban is véres verejtékkel kell azért küzdenem, hogy a paksi téma napirendre 
tudjon kerülni. Azt gondolom, hogy a mostani helyzetben indokolt az, hogy egy külön 
bizottság foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, amelyekkel, mondhatnám, egész 
Európa foglalkozik.  

Azt gondolom, hogy a magyar politikai rendszer immunrendszerét meg kell 
erősíteni azzal kapcsolatban, amit látunk a putyini Oroszország részéről. A 
befolyásgyakorlás számos módja figyelhető meg, érzékelhető a médiatartalom-
szolgáltatók, illetve egyes médiák orosz befolyása. Látjuk, hogy a közmédia is orosz 
propagandaanyagot használ. Azt is látjuk, hogy vannak olyan intézményesített vagy 
akár finanszírozási kapcsolatban álló szervezetek a putyini Oroszország, illetve egyes 
magyar szervezetek között, amelyek további problémát jelentenek és jelenthetnek 
Magyarország számára. Indokoltnak tartom azt, hogy 2017-ben, egy évvel a 
választások előtt, egy ilyen bizottság megalakuljon, és tételesen foglalkozzon ezekkel a 
kérdésekkel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Ilyet nem látok. Elvi állásponttal mindig minden vizsgálatot, vizsgálóbizottságot, 
feltárást támogatunk, tehát a magam részéről ezért is támogatni fogom.  
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Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a tárgysorozatba vételét Szél 
Bernadett és dr. Hadházy Ákos indítványának. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 3 igent 
látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazattal a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Indoklást kérhetek a kormánypártok részéről, 

hogy miért nem támogatják ezt a kezdeményezést?  
 
ELNÖK: Alelnök úr? (Németh Szilárd István: Viszontlátásra! Köszönjük 

szépen.) Köszönjük szépen, akkor indokolással nem élt.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülésnek ezzel vége. Köszönöm szépen a mai részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc.) 
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Horváth Éva Szilvia 
 


