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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2018. február 8-án, csütörtökön 9 órára összehívott, 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermében  
határozatképtelenség miatt berekesztett üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
1. Tájékoztató a menekültek magyarországi titkos befogadásáról, a „Soros-terv” 

bizonyítékairól, valamint az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos 
nemzetbiztonsági kérdésekről 

2. A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter által benyújtott, a közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (Nbb-40/1-
1/2018., Nbb-40/32-1/2018.)  
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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  

Hozzászóló   
 

Dr. Kiss Zoltán nb. vezérőrnagy, főigazgató (Alkotmányvédelmi 
Hivatal) 

 
Megjelentek  

Dr. Büki János nb. ezredes szolgálatvezető (Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ)  
Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) 
Bacskai József gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külgazdasági és Külügyminisztérium)  
Dr. Kovács Zoltán elektronikus információbiztonsági igazgató (Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.)  
Kopcsányi Tibor beszerzési és logisztikai igazgató (Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.)  
Dr. Nagy Krisztina nb. őrnagy, tanácsadó (Alkotmányvédelmi Hivatal) 
Dr. Magyar Zsóka főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Bereczky István főosztályvezető-helyettes (Bizottsági Főosztály) 
Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Ágoston Gábor szakértő (KDNP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető, az ülés megnyitása, a határozatképesség 
megállapítása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Kedves Jelenlévők, a sajtó Tisztelt Képviselői! Főigazgató Asszony! Főigazgató Urak! 
Köszöntök mindenkit, képviselőtársaimat is. 

Kísérletet teszünk arra, hogy néhány perc alatt még helyreálljon a bizottság 
határozatképessége. Azt is mondhatnám, hogy ha szétnézek, akkor ennek a 
kólásdoboznak a helyén alelnök úrnak kéne ülnie, ott pedig a Fidesz-KDNP-s 
képviselőknek is tenniük kéne azt a kötelességüket, amelyre megválasztották őket, 
hogy részt vegyenek a parlament és annak bizottságának munkájában. Bízom benne, 
hogy csak a közlekedési nehézségek az okai annak, hogy nincsenek itt, és nem másról 
van szó. Mondom, néhány percet fogunk várni. 

Azt is mondhatnám, hogy jelenleg fogyva bár, de törve nem van a 
Nemzetbiztonsági bizottság. Hiányosak vagyunk, és azt is mondhatnám, hogy ebben a 
jelen helyzetben megkönnyítik majd a magyar választók dolgát április 8-án, ha ez így 
megy tovább. A kiküldött napirenddel kapcsolatosan adnék egy tájékoztatást. 
Nyilvánvalóan azok az ügyek, amelyek a teljes magyar közéletet érdeklik és amelyek, 
azt kell hogy mondjam, egyre jobban világosak mindenki számára, vagy a 
kormánypártok számára kínosak - lássuk a titkos befogadást, csak egy számot mondok: 
1300.  

Aztán nyilván tudjuk, hogy összedőlt a Soros-terv, a nem létező Soros-terv. 
Kínos nekik, hogy eljöjjenek és szembesüljenek ezzel, és nyilvánvalóan, ahogy a 
miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy nem nagyon számít, hogy néhány ezer 
bűnöző is bejöhetett Magyarországra egy egyszerűsített honosítási eljárással, ezt a 
kérdést is úgy látom, hogy nem akarják megtárgyalni; ezt az egyébként mindenki 
számára, egész Európa számára fontos kérdést.  

Egészen abszurd módon a kormány által benyújtott közbeszerzési mentesítési 
kérelmeket sem akarják ezek szerint megtárgyalni, noha talán nekünk, ellenzéki 
képviselőknek a legkevésbé ez számít, de azért ez jól mutatja, hogy hol tart a 
kormányzás, amikor saját magukkal képtelenek egyeztetni; akárcsak két héttel ezelőtt, 
amikor a nyilvános ülés javaslatára kivonultak a fideszes képviselők. Azért ez mutatja, 
hogy mitől fog megszabadulni az ország április 8-án.  

A korrektség kedvéért: a Külügyminisztérium tájékoztatott arról, hogy Altusz 
Kristóf külföldön tartózkodik hivatalos úton a külügyminiszterrel közösen. A 
Miniszterelnökség pedig tájékoztatott arról, hogy a Soros-tervvel kapcsolatosan már 
mindent elmondtak, és az illetékes miniszterek feladata a tájékoztatás. Ezzel 
kapcsolatosan apró szépséghiba, hogy semmit nem mondtak el ezzel kapcsolatosan, 
ami alátámasztaná ezt a nem létező ügyet. Nyilván azért, mert ami nem létezik, azt nem 
lehet alátámasztani, még a NER-nek sem sikerül a nem létező tervnek a bizonyítékait 
bemutatni.  

Nem tudom, mennyi a türelmi idő. Tegyenek javaslatot képviselőtársaim, hogy 
meddig tartson ez a várakozás. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Képviselő asszony, 
parancsoljon! 
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Hozzászólások 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Elnök Úr! Szeretném leszögezni, hogy a Fidesz-
KDNP nem teheti meg azt, hogy ellehetetleníti ennek a bizottságnak a működését. 
Kövér László házelnök úrhoz fordultunk, ő maga is a levelében arra tett javaslatot, hogy 
elnök úr egyeztessen a bizottság fideszes, KDNP-s képviselőivel. Én úgy láttam akkor a 
levélből, hogy ő maga is azt gondolta helyesnek, ha ez a bizottság működőképes.  

Szeretném leszögezni, hogy nagyon fontos kérdések kerültek volna itt ma 
megtárgyalásra. Az 1300 menekült ügyén kívül az egyszerűsített honosítási eljárásról 
is beszéltünk volna, az ezzel kapcsolatos visszaélésekről. Maga Semjén Zsolt kapott 
meghívást erre a bizottsági ülésre. Látom, hogy a Fidesz-KDNP, ha fontos kérdések 
vannak, menekül tőlük, mint ördög a szenteltvíztől vagy a tömjénfüsttől, de ez most 
egy olyan helyzet, amikor az Országgyűlés talán legfontosabb bizottságában vagyunk, 
és nincs civil kontroll a szolgálatok felett. Magyarországon 2018-ban ez 
elfogadhatatlan. 

Tisztelettel kérem elnök urat, hogy vesse latba az összes eszközt, ami 
rendelkezésére áll, és valamilyen megfelelő fórumon állítsuk helyre ezt a helyzetet, ami 
itt most kialakult. Minden tagnak - beleértve Szél Bernadettet is - érvényes 
nemzetbiztonsági átvilágítása van. Mindannyiunknak itt van a lehetőség, hogy részt 
vegyünk a bizottsági ülésen, sőt, álláspontom szerint ez nem is csak lehetőség, hanem 
kötelezettség. A Fidesz-KDNP-nek nincs magyarázata arra, hogy miért nincs itt az 
ülésen.  

Innentől kezdve én azt tudom mondani, hogy ha ez a helyzet így marad, akkor 
Magyarország kiiratkozik a demokráciák sorából, mert olyan nincsen, hogy egy 
demokratikus jogállamban a szolgálatok és a kormány nemzetbiztonsági kontroll 
nélkül működik. Most egy ilyen helyzet van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértek. Magam is Kövér Lászlóhoz fordultam, 

és hasonlóan önhöz, azt a választ kaptam, hogy nagyon fontos, hogy a következő 
hónapokban is működjön a Nemzetbiztonsági bizottság. Szakértői szinten, ahogy 
mindig az elmúlt években, történt egyeztetés. Nyilván a napirendekkel kapcsolatban 
nem volt egyetértés. Azért nincs egyetértés, mert a Fidesz-KDNP nem akarja tárgyalni 
ezeket a számára kínos ügyeket. Bujkál ezek elől, így nehéz lesz eleget tenni a képviselő 
asszony kérésének, de meg fogom próbálni.  

De egyet ígérünk. Azt gondolom, hogy április 8-áig tud tartani ez a kurzus, ez a 
rezsim. Onnan könnyebb lesz, és amikor majd önök támogatják Karácsony Gergely 
miniszterelnök úr kormányát akár koalícióban, akkor egészen biztos, hogy másképpen 
fog menni ez a kérdés, és egy új Magyarország születik, ahol a jogállamiság működni 
fog. 

Nagyon sajnálom az állami vezetőket (Jelzésre:) - rögtön megadom a szót -, akik 
legalább kísérletet tettek arra, hogy a megmaradt magyar demokrácia működjön, és 
tájékoztatást adjanak nekünk. Nincs lehetőségünk, mert a bizottsági ülés nem tud 
elkezdődni, ezt csak a tények kedvéért mondom, mert vannak olyan képviselőtársaim, 
akik ezzel nem egészen vannak tisztában. Tehát el nem kezdett bizottsági ülés nem tud 
tanácskozássá fajulni. 

Ezt nagyon sajnálom, de természetesen írásban - írásban! - ezekkel a 
kérdésekkel, amelyeket ma nem tudtam feltenni, bombázni fogom az összes érintettet. 
A bizottsági ülésnek ügyrendi akadálya van: a Fidesz-KDNP ellehetetlenítette a 
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parlamentarizmus működését, a nemzetbiztonsági kontroll szükségességét legalább 
olyan fontosnak tartom, mint a képviselő asszony. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Jegyzőkönyvbe is szeretném 

mondani, hogy itt ráadásul egy olyan helyzet van, amiben a bizottság 
határozatképességére lenne szükség, hogy megismerhessük azokat a 
dokumentumokat, amelyek alapján azokat az állításom szerint nyílt információkat 
megkaptuk a karácsony előtti utolsó ülésen.  

A Fidesz-KDNP egy közleményt is kiadott, amelyben megpróbálta magát 
exkuzálni, hogy miért nem jön el a munkahelyére. Ebben valótlanság szerepel. Nem 
visszautasították a szolgálatok azt, hogy betekinthessek ezekbe, hanem a bizottságnak 
van joga betekinteni ezekbe a dokumentumokba.  

A helyzet szépséghibája az, hogy a bizottság 4 fideszes és 3 ellenzéki képviselőből 
állva muszáj, hogy megszavazza, hogy a betekintési jog érvényesíthető legyen. Tehát 
amíg nem határozatképes a Nemzetbiztonsági bizottság, nem tudunk szavazást tartani 
arról, hogy a bizottság ezt a betekintési jogkört érvényesíteni tudja az állításom szerint 
nyílt dokumentáció mögött lévő zárt jelentésekbe.  

Tehát ezért van blokkolva ez az ügy, ami az állítólagos Soros-hálózatnak a 
mélyére nézést lehetővé tenné a bizottság számára. Nem azért, mert Szél Bernadettet 
elutasították, hanem azért, mert a bizottság nem működőképes a Fidesz miatt, és nem 
tudunk erről szavazni.  

 
ELNÖK: Egyetértek. Természetesen, mihelyt lesz egy határozatképes bizottsági 

ülés, akkor ezt a javaslatot meg fogjuk tenni azért is, hogy ismerhesse meg a magyar 
közélet, hogy milyen szánalmas mellébeszélésre hivatkozik a Fidesz-KDNP és a 
kormány a nem létező Soros-tervvel kapcsolatosan. Nyilvánvalóan azért akadályozza a 
Fidesz-KDNP és a kormánypártok ennek a közzétételét, hiszen akkor a teljes magyar 
közélet azt kell hogy mondjam, tragikomédiába fordulna át a nem létező Soros-tervvel 
kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Megállapítom… (Jelzésre:) Parancsoljon, főigazgató 
úr! 

 
DR. KISS ZOLTÁN nb. vezérőrnagy, főigazgató (Alkotmányvédelmi Hivatal): 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Amennyiben a bizottság 
határozatképes lesz, és amennyiben a kiküldött napirendtervezet előzetesen 
elfogadásra kerül, ennek megfelelően - mint ahogy az eddigiekben is számos 
alkalommal - a tájékoztatást természetesen meg fogjuk adni. A nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló törvény alapján a tájékoztatás, illetve az ellenőrzés joga a 
bizottságot mint testületet illeti meg. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főigazgató úr, hogy 

megerősítette a szavainkat. Mi is értettük, hogy csak a bizottságnak van ehhez 
jogosítványa. Én azt gondolom, azzal, hogy önök eljöttek, eleget tettek a 
kötelezettségüknek. Sajnálatos, hogy a bizottság kormánypárti képviselői nem tettek 
ennek eleget, ezért akadályozzák nem a bizottság munkáját csak, hanem akadályozzák 
a magyar közéletnek az ismeretekhez, az információhoz való jogát, és ez szerintem a 
legsúlyosabb gaztett, amit el lehet követni egy demokráciának látszó, sajnos most már 
csak demokráciának látszó társadalomban. Köszönöm szépen a sajtó képviselőinek. 
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Természetesen kint találkozunk még. Köszönöm szépen az állami vezetőknek, hogy 
eljöttek. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülés megkezdésére tett kísérletet negyedóra, 13 perc várakozás után 
a magam részéről föladom. Határozatképtelen az ülés, természetesen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 13 perc) 
 

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 

 


