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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. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium)  
Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány (Országos 
Rendőr-főkapitányság)  
Dr. Szabó Marianna r. alezredes (Országos Rendőr-főkapitányságság) 
Dr. Kiss Zoltán nb. dandártábornok, főigazgató (Alkotmányvédelmi 
Hivatal)  
Dr. Tóth Szabolcs nb. dandártábornok, főigazgató-helyettes 
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Dr. Szabó Hedvig nb. dandártábornok, főigazgató (Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat)  
Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal) 
Kovács József altábornagy, főigazgató (Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat)   
Csampa Zsolt helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Nagy Krisztina nb. őrnagy, tanácsadó (Alkotmányvédelmi 
Hivatal)  
Dr. Magyar Zsóka főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
Dr. Zalányi Viktória főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Rácz Márta titkárságvezető (Belügyminisztérium)  
Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Dr. Janan Mirwais szakértő (LMP)  
 
Demeter Márta (független képviselő)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Kedves Vendégeink! Tisztelt Bizottság! Bár úgy látom, hogy kicsit csonkának tűnünk, 
de elkezdenénk a mai bizottsági ülésre vonatkozó kísérletünket.  

A jelenléti ív tanúsága szerint 3 bizottsági tag jelen van, és jelen van még 
Demeter Márta képviselő asszony, akit tisztelettel köszöntök.  

A kiküldött napirend szerint „Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági 
kérdésekről” napirendre kerülne sor, amelyben több olyan aktuális kérdést 
kezdeményeztem jómagam, illetve Szél Bernadett képviselő asszony, melyek a 
megtárgyalására mindenképpen szükség van, indokolt, és nem bírják ki, hogy 
szeptemberben kerüljön erre sor, valamint voltak olyan kérdések, amelyekben 
Mirkóczki Ádám is azt a véleményt fejtette ki még a nyilvánosság előtt is, hogy meg 
kell tárgyalni azokat.  

Sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság nem határozatképes. Meglepőnek nem 
tartom, hiszen tegnap ezt bejelentették a kormánypárti képviselők és alelnök úr is; ez 
rendkívül helytelen. Nyilvánvalóan a napirendet fel kell tegyem szavazásra, hiszen 
akkor tudom megállapítani, hogy mivel nem vagyunk határozatképesek, nem tudjuk 
megszavazni. 

Kérdezem, hogy a jelenlévők közül kíván-e bárki hozzászólni még a napirend 
megszavazása előtt. (Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): A határozatképesség hiányának ellenére 

szeretném megtudni, hogy tanácskozási ülést tudunk-e tartani, tehát tanácskozási 
jogon tudunk-e információt kapni az itt megjelent szolgálatoktól. Egyben szeretném 
megköszönni, hogy eljöttek, és szeretném a legmélyebb felháborodásomat kifejezni, 
hogy nem pártpolitikai ügyek vannak napirenden, ennek ellenére a kormánypártok 
megengedték maguknak azt az elfogadhatatlan luxust, hogy nem jöttek el. 

 
ELNÖK: A magam részéről is ezt szintén megkérdezem, van-e mód arra, hogy 

a tanácskozás keretében minősített információkat megkérdezzünk; tehát ez lesz a 
Belügyminisztérium képviselőihez a kérdésem. Magam is csatlakozom ahhoz, hogy 
elképesztőnek tartom, hogy ilyen fontos kérdéssorozatnál nincsenek itt a 
kormánypárti képviselők, és köszönöm, hogy önök itt vannak. Azt is köszönöm, 
hiszen többen érintettek abban pozitív értelemben, hogy ez a nagyon fontos 
sportrendezvény úgy ért véget, hogy nem történt olyan, ami miatt más körülmények 
között kellett volna összeülnünk, tehát ezért a végzett munkájukhoz gratulálok, és 
köszönöm szépen, hogy ez így alakult. Sőt, a Hungaroringen megrendezett Forma 1-
en is túl vagyunk, ami szintén egy kiemelt kockázatú esemény volt.  

Akkor kérdezem a Belügyminisztérium képviselőjét, van-e mód arra, hogy 
határozatképességtől és hivatalos bizottsági üléstől függetlenül tanácskozási körben 
tegyünk föl kérdéseket. Természetesen mindenkinek megvan a biztonsági 
tanúsítványa, amennyiben ilyenre sor kerül, tehát olyanok maradhatnak bent a 
teremben, akiknek ez megvan. Kérdezném a BM képviselőit, hogy mi az álláspontjuk. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntöm önöket! 

Felkai László vagyok, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára. 
Az országgyűlési képviselők munkáját morális okokból, és a törvény is azt írja 

elő számunkra, mindenben segítjük, segíti a közigazgatás a jogszabályi keretek között. 
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A jogszabályi keretek alatt azt értem, hogy ha nincs határozatképes bizottsági ülés, 
akkor nem tudunk itt maradni tanácskozási joggal, úgy tenni, mintha lenne 
határozatképesség, csak épp döntéshozatalt nem lehet tenni. Ha bármelyik 
képviselőnek egyébként kérdése van, és írásban felteszi, záros határidőn belül 
válaszolunk, de nem tudunk itt maradni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt bizonyos értelemben sajnálattal veszem 

tudomásul, de megígérhetem, hogy a kérdések utol fogják érni önöket írásban, 
legalábbis a magam részéről, de azt hiszem, ezt majd képviselőtársaim is megteszik. 
Azt a rossz hírt is el kell mondanom, hogy teszünk még kísérletet határozatképes 
bizottsági ülés összehívására még a parlamenti ülésszak előtt. Miután ma július utolsó 
napja van, akkor várhatóan augusztusban lesz ez, tehát a dolog logikájából egy 
augusztusi ülésre kísérletet fogok tenni. Természetesen, ha a bizottság tagjai közül 
rajtam kívül valaki ezt még kezdeményezni fogja, én ezt meg fogom tenni, és addig 
lehet, hogy újabb kérdésekkel is bombázzuk majd önöket.  

Azt természetesen tudomásul veszem, ha önöknek az a jogi álláspontja, hogy 
minősített információt nem adhatnak át, bár sajnálatosan azt a vitát nem fogom most 
itt napirenden kívül megnyitni, hogy ebben kinek van igaza, viszont az biztos, hogy 
ezek a kérdések el fognak hangozni a nyilvánosság előtt is és írásban is.  

(Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon! Bár nem tagja a bizottságnak, de 
nyilvánvalóan megadom a szót, ha nem az ügy érdeméhez szól hozzá, de kérdezni 
szeretne. Parancsoljon!  

 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Én 

csak azt szeretném itt, ebben a körben is elmondani, hogy az a véleményem, mivel a 
házszabály nem tiltja azt, hogy egyébként, amikor jelen vannak a szolgálatok illetékes 
képviselői, illetve olyan országgyűlési képviselők, akik rendelkeznek a megfelelő 
tanúsítvánnyal, akkor ilyenformán a képviselői munka ellátásra kerüljön, és 
tájékoztatást lehessen kapni az illetékes szolgálatoktól. Tehát úgy tudom, hogy ezt 
külön nem tiltja a házszabály. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Még egyszer megkérdezem, hogy fogunk-e határozatképességtől 

függetlenül a minősített információkra vonatkozó kérdésekre választ kapni, és utána 
lezárom ezt a típusú dialógust. Parancsoljon, államtitkár úr.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, de ezzel a 

lehetőséggel most nem élnénk. 

A határozatképtelenség megállapítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt sajnálattal veszem tudomásul, viszont 
Demeter képviselő asszony részéről elhangzottakkal kapcsolatban magam is azt 
gondoltam, jó lett volna, ha a határozatképességtől függetlenül válaszokat kapunk. 

Akkor megállapítom, hogy a bizottság nem határozatképes, ezért érdemileg a 
napirendről sem érdemes szavazni, hiszen a szavazás akkor tud bekövetkezni, ha 
határozatképesek vagyunk. Tehát felesleges szavazást - átgondolva a helyzetet - nem 
fogok tartani, a véleményemet meg természetesen nem önöknek, hanem a sajtó jeles 
képviselőinek el fogom mondani ezzel az üggyel kapcsolatosan.  

Az ülés berekesztése 

Arra kérném önöket, hogy augusztusban, amennyiben újabb kísérlet lesz erre, 
álljanak rendelkezésre. További szép napot és jó munkát kívánok!  
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Mi itt leszünk a 

következőn is.  

(Az ülés befejezésének időpontja 10 óra 09 perc.) 

  Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


