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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok mindenkinek! Külön tisztelettel köszöntöm miniszter urat, nagyon örülök, 
hogy eljött erre a mai ülésre. Köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó képviselőit és 
minden kedves munkatársat, aki jelen van.  

A határozatképesség megállapítása következik. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, 
hogy a helyettesítések figyelembevételével - mely szerint Lezsák Sándor képviselő urat 
Halász János képviselő úr, alelnök úr helyettesíti - négy fővel a bizottság határozatképes.  

Ezt követően pedig az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról kell határoznunk. 
A napirendi javaslat egyetlen napirendi pontot tartalmaz, amely a tegnapi, november 20-
ai nemzetbiztonsági bizottsági ülésén elhangzottakról és el nem hangzottakról szól.  

Mielőtt megadom a lehetőséget miniszter úrnak, szeretném hangsúlyozni, hogy a 
mai bizottsági ülést, bárki bármit is mondjon és gondoljon, nem pártpolitikai célzattal 
hívtam össze, hanem az én tegnapi tapasztalataim utólagosan - a sajtóban megjelent 
hírek miatt - negatívak voltak, és én kizárólag a Nemzetbiztonsági bizottság tekintélyét 
szeretném helyreállítani. Örömmel látom, hogy ezt a miniszter úr is fontosnak tartja, és 
a személyes jelenlétével megtisztelt minket. Én ezt alapból annak tudom be, hogy a 
miniszter úr is ugyanezt gondolja, a tegnapi nyilatkozatok akár félreértésből, akár 
félreértelmezésből vagy bármi másból szülessenek. Én azt gondolom, mindenkinek - 
pártállástól függetlenül - ebben a bizottságban az a helyes, ha ezt az ügyet egzakt és 
megnyugtató módon tisztázzuk.  

Úgyhogy mielőtt szavaznánk a napirendi javaslatról, megadom a szót előzetesen a 
miniszter úrnak. Tessék parancsolni. 

Hozzászólások 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. 
Számomra is egyértelmű, hogy a bizottság tekintélyét meg kell őrizni. A bizottság jelentős 
szerepet vállal az ország közrendje, közbiztonsága fenntartása érdekében. 

Ugyanakkor nekem az is feladatom, hogy a munkatársaim feddhetetlenségét is 
megőrizzük, mert a munkatársaim a bizottság előtt mindig a törvényeknek, a legjobb 
tudásuknak megfelelően és az esküjükhöz híven adják meg a megfelelő választ. Tehát 
nekem egyértelmű kötelességem a bizottság tekintélyének fenntartása is és a 
munkatársak feddhetetlenségének a fenntartása is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy 

valaki szeretne-e szólni. (Jelzésre:) Molnár Zsolt képviselő úr, tessék. 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelettel, egyrészt köszönöm 

miniszter úrnak, hogy eljött. Másrészről nagyon bízom benne, alelnök úr, hogy a 
határozatképességet biztosítják és érdemben tudunk tárgyalni a mai bizottsági ülésen, és 
nem az a helyzet áll elő, hogy semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek abból az 
időszakból, amikor a Nemzetbiztonsági bizottság ülései határozatképtelenség miatt 
megszakadtak, el sem kezdődtek, félbeszakadtak, mert ennek többféle variációja volt. 

Nagyon fontos, hogy választ kapjunk azokra a kérdésekre, amelyek a tegnapi 
napon nyitva maradtak. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy mi az igazság a státusz, a 
menekültjogi kérelem elbírálásával kapcsolatosan. Hiszen a sajtóban tegnap reggel 
megjelent egy olyan hír, ami a jelek szerint később igaznak bizonyult, de a bizottság 
ülésekor még nem volt igaz. Mindenképpen jó lenne ezt az anomáliát megszüntetni, ezért 
kérem alelnök urat, hogy biztosítsák továbbra is a határozatképességet és segítsék a 
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magyar közélet, a magyar választópolgárok, a sajtó és a nemzetközi közélet tisztánlátását 
- hiszen önök is ebben érdekeltek -, nehogy önökön maradjon egy olyan életérzés, hogy 
nem akarják ezt a tisztánlátást segíteni. 

Elnök úrnak pedig köszönöm szépen, hogy összehívta ezt a bizottsági ülést és 
lehetővé teszi, hogy a Belügyminisztérium is - hiszen miniszter úrnak köszönettel 
tartozunk, hogy eljött, képviselő úrnak, alelnök úrnak is, hogy minden adottság megvan 
ahhoz, hogy tisztázódhassanak vagy a félreértések, vagy ha nem félreértésről van szó, 
hanem a rosszabb helyzetről, akkor azt tudjuk meg, hogy mi az igazság, és úgy álljunk a 
nyilvánosság elé, hogy mindent tisztán látunk, mindent tudunk, és nincs az a vád, hogy 
bármi eltussolódna vagy a ködösítés folyamata zajlana a továbbiakban. Ezért kérem 
alelnök urat, hiszen tudom, hogy önön múlik ez a kérdés. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék parancsolni. 
 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Azért jöttem és vagyok itt a Fidesz 
képviseletében a bizottsági ülésen, hogy világossá tegyem: itt egy olyan ügyről van szó, 
amiből önök csinálnak politikai bolhacirkuszt, márhogy az ellenzékiek. Mert ez a 
Nemzetbiztonsági bizottság, és ahogy itt már elhangzott, a Nemzetbiztonsági bizottság 
komolyságát meg kell őrizni. Tegnap is szóba került valamilyen módon ez. 

Én magam a következőt gondolom. A Nemzetbiztonsági bizottság olyan 
kérdésekkel kell hogy foglalkozzon, melyek a nemzet biztonságát érintő kérdések. 
Tegnapi ülésünkön ehelyett - bár kértem önöket, hogy ez ne így legyen - csak a Gruevszki-
ügyről kérdeztek, pedig a biztonságunkat igazán konkrét ügyek is fenyegetik. Erről 
beszéltünk korábban, de nem elég, és a későbbiekben is beszélnünk kell róla. 

Két fontos ügy van azonnal: az egyik a balkáni útvonal élő volta, valamint az, hogy 
hétvégén háromszor annyian támadták a magyar kerítést, mint korábban. Úgy látszik, 
hogy a tél beállta előtt elindult egy olyan hullám, hogy a 70 ezer migráns, aki állítólag 
ezen a balkáni útvonalon van, jön felénk. Figyelni kell erre a kérdésre, nagyon fontos, 
hogy ez hogyan áll. Egyúttal látjuk azt, hogy anonim bankkártyákat, migránskártyákat 
osztogatnak az EU, az ENSZ és állítólag Soros pénzéből. Névtelenül fölvehetnek 
pénzeket, akár 150 ezer forintnak megfelelő összeget vagy nagyobbat. Ezt akár 
kifizethetik az embercsempészeknek, akár vehetnek belőle felszerelést, amivel a határt 
támadják. Ez akár a terrorveszélyt is emelheti, ráadásul a mi biztonságunkat, Európa és 
Magyarország biztonságát is veszélyeztetheti. 

Ezek azok a kérdések, amelyekről beszéltünk korábban és szerintem beszélni kell, 
de tegnap mégsem erről beszéltünk, csak nagyon szőr mentén, hanem az aktuális 
nemzetbiztonsági tájékoztatásról szóló napirendi pont keretén belül önök csak ezzel, a 
Gruevszki volt miniszterelnök úr menedékkérelmével foglalkoztak. Én is ott voltam az 
ülésen tegnap. Részleteket nem mondhatunk, mert zárt ülés volt, de egészen 
határozottan tudom állítani, hogy főigazgató asszony minden kérdésünkre szakszerűen 
válaszolt, hiteles jogi tájékoztatást adott. Az adott helyzetnek megfelelő leghitelesebb 
tájékoztatást kaptuk tőle. 

Ha részleteket nem is mondhatunk, azt azért elmondhatjuk, hogy miről 
beszéltünk. Egyrészt nyilvánvalóan főigazgató asszony minden kérdésünkre válaszolt, de 
az ügy részleteiről a törvény erejénél fogva nem adhatott tájékoztatást. Általában beszélt 
az ügyekről, olyan ügyekről, mint például ez, amiről szó van. Minden olyan, amit 
mondott, az általában volt igaz. Mindhárman kérdeztünk ott az ülésen, mindhárman 
válaszokat kaptunk. Ha elnök úr az ottani válaszokat félreértette, félre akarja érteni, azt 
én nagyon sajnálom, de ahhoz nem leszünk partnerek, hogy akár csak egy ilyen jó- vagy 
rosszindulatú félreértés okán is a Nemzetbiztonsági bizottság olyan rendkívüli ülést 
hívjon össze és aztán tárgyaljunk ott témákat, ahol kormánytisztviselők válaszaiban 
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kezdünk el kételkedni. Valóban ez lenne méltatlan a bizottság tekintélyéhez. Mi 
visszautasítjuk azt, hogy politikai támadást indítson az ellenzék kormánytisztviselők 
ellen, olyanok ellen, akik a munkájukat a hivatali esküjüknek megfelelően végzik, mert 
főigazgató asszony eddig is, tegnap is és nyilvánvalóan ezután is így végzi a munkáját.  

Éppen ezért a napirendet nem fogom megszavazni, de ha megengedik, a konkrét 
ügyben azért röviden elmondom, hogy mit gondolok, mert azért akkor is - ahogy tegnap 
beszéltünk róla -, ha nem is ez a fő, nemzetbiztonságunkat veszélyeztető ügy, azért lehet 
beszélni róla. Ezt nem vonta senki kétségbe. Én azt sajnálom, hogy önök csak erről 
beszéltek és beszélnek. De ha már erről van szó, akkor lássunk tisztán. Gruevszki 
miniszterelnök urat a Soros által is támogatott szocialista kormány üldözi és fenyegeti, 
tulajdonképpen Sorosék mozdították el a miniszterelnöki székből, a kormányról, és az új 
kormány, a szocialista kormány emberei fenyegetik őt.  

Azt is tudjuk, hogy Magyarországnak van egy töretlen joggyakorlata, hogy a 
valóban üldözötteknek menedéket ad. Itt is erről van szó ebben az esetben. De a konkrét 
ügyön túl, hogy azt elemezzük itt a Nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülésén, hogy 
tegnap főigazgató asszony, aki az egyik legfelkészültebb kormánytisztviselő, hogyan s mit 
válaszolt nekünk, az méltatlan, és ezért a napirendet nem fogjuk, nem fogom 
megszavazni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Sok mindennel egyetértek az ön által 

elmondottakból, sok mindennel nem. Én nagyon óvatosan csak arra szeretnék utalni, 
hogy nemzetbiztonsági kockázatot - egyetértve azzal, hogy a balkáni útvonalon zajló 
történések fontosak, és a bizottság asztalára tartoznak, azt gondolom, hogy egy ország 
fenyegetettsége nemzetbiztonsági szempontból nemcsak fizikálisan történhet meg, 
hanem egy nemzetközi botrány kapcsán is. És sajnos ez az ügy egyre inkább ez utóbbinak 
felel meg. 

Hogy ő milyen fenyegetettség, vagy ahogy ön fogalmazott, Soros által támogatott 
szocialista fenyegetettség és üldöztetés elől menekült, én ilyet magyar hatóságoktól nem 
hallottam. Ezt szerintem önök mondják, de pontosan ezért kell szerintem ezekről 
beszélni, hogy megtudjuk. Azt gondolom, ha - a magam nevében mindenképp tudok 
nyilatkozni - én hibázok, valakit megsértenék vagy bármi olyat tennék, nekem nem 
derogál azért elnézést kérni és bocsánatot kérni. De azt gondolom, és felolvastam 
önöknek tegnap a Külügyminisztérium levelét, amelyben három sorban lényegében - ez 
nem minősített adat, erről beszélhetek - arról számolt be, hogy azért nem kell részt 
venniük a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén sem az Információs Hivatalnak, sem a 
külügynek, mert semmilyen adatuk nincs ebben az ügyben, ma pedig Szijjártó Péter 
külügyminiszter úr ennek az ellenkezőjét állítja, amikor azt mondja, hogy magyar 
diplomaták segítették bizonyos országokon keresztül. Szóval a körülmények miatt, én azt 
gondolom, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságban van helye ennek az ügynek, és 
szerintem a magyar kormánynak elemi érdeke, hogy megnyugtató módon tisztázza. 

Én ebben nem pártpolitikai szempontokat látok. Én tegnap úgy éreztem, 
köszönhetően egyébként a Magyar Időknek, nézze meg alelnök úr is (Mutatja az 
újságot.), „Megvan a döntés” címmel közöltek egy cikket ebben az ügyben. Ez még 
hajnalban került a polcokra, miközben mi itt 10 órakor kaptunk tájékoztatást. És én nem 
vonom kétségbe főigazgató asszony szavait, csak nekünk nem arról számoltak be, hogy 
meglenne a döntés. Majd később ennek az újságnak a hírportálján olyan részletességgel 
jelentek meg információk, amiket mi nagyon helyesen, a törvényeknek megfelelően nem 
kaphattunk meg még zárt ülésen sem. Amit ebben az ügyben vizsgálni kell, hogy ők 
honnan kapták és milyen információkat használtak fel. Szerintem valahogy egyezzünk 
majd meg.  

Számomra egy cél van a mai üléssel, és szerintem miniszter úr jelenléte ezt alá is 
támasztja, hogy ezt kölcsönösen fontosnak gondoljuk - a Belügyminisztériummal mindig 
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jó volt a kapcsolat, én arra törekszem, hogy ez így is maradjon -: a bizottság tekintélyének 
helyreállítása szerintem mindannyiunk közös érdeke. Én abban vagyok érdekelt, hogy ez 
megtörténjen.  

(Jelzésre:) Képviselő úr még jelentkezett. Tessék! 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. 

Támogatom, amit elnök úr mondott, hogy tisztázni kell azt is, a tegnapi Nemzetbiztonsági 
bizottság zárt ülésével párhuzamosan, sőt azt megelőzően bizonyos részletek hogy 
kerültek ki. 

Azt nagyon sajnálom… - jelen van a magyar kormány belügyminisztere, aki kész 
lett volna bizonyos kérdésekre válaszolni, amelyek már nem a főigazgató asszony által 
elmondottakkal kapcsolatosak, azon túllépett a világ, választ kaptunk volna például 
azokra a nemzetbiztonsági kérdésekre, amikről elnök úr is beszélt és amiről alelnök úr is, 
hogy hogyan mozdították el, kik állnak a dolog mögött. Tehát rengeteg olyan kérdés 
lenne, amiről zárt ülésen belügyminiszter urat megkérdeztük volna. Neki köszönöm, 
hogy eljött. Viszont az elfogadhatatlan és felháborító - és úgy látom, alelnök úr, hogy az a 
szék, amiben ül, annak valamilyen kisugárzása van, hiszen ebben az évben az önök 
korábbi alelnöke az ügyrendi trükkök legváltozatosabb tárházát vetette be, hogy hogyan 
ne legyen érdemi nemzetbiztonsági bizottsági ülés. Ön egy újabbal tudott előrelépni, 
hiszen itt most nem vagyunk határozatképtelenek, hanem határozatképesen nem 
támogatják a napirendet. Na, ez még nem volt. Tehát kivonulás, nem bejövetel, 
félbeszakítás volt. Abban az értelemben, hogy határozatképesek vagyunk, de nem 
támogatják a napirendet, ez egy új változata ilyen szempontból. Tehát nagyon kreatív az 
a szék, amiben ön ül. Ezt sajnálom, hiszen ön olyan fontos dolgokat mondott, amiknek a 
tisztázása akkor lenne lehetséges, ha a belügyminiszter urat meg tudtuk volna hallgatni. 
Ezt nagyon sajnálom, hogy nem történt meg. 

Ami még nagyon fontos, hogy nem az ellenzék csinál ebből ügyet. Tehát nem azért 
van itt a sajtó, mert az ellenzék, akár Mirkóczki képviselő úr, akár jómagam kértük, hogy 
bárki is jöjjön ide. A sajtó, a nemzetközi sajtó ezzel az üggyel akkor is foglalkozik, ha mi 
nem akarnánk. Mi azért akarjuk, hogy az ország nemzetbiztonsági érdekeit tisztázzuk, 
történt-e sérülés, nem történt. Az is lehet, hogy nem történt, de akkor erről miniszter úr 
tudna minket megnyugtatni, de ennek nincs meg a lehetősége. Ezért mondom, hogy ott 
folytatják, ahol januárban abbahagyták, különböző ügyrendi praktikákkal akadályozzák 
meg a tisztánlátást.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Miniszter úr jelentkezett. Tessék parancsolni! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Egyetlenegy mondatot szeretnék 

mondani. A menekültügyi eljárásban a törvény a hatóságokat kordában tartja és 
titoktartásra kötelezi. A menedékjogot kérőt azonban nem. És ez talán magyarázat lehet 
arra, hogy hogy, milyen részletek és mik jelentek meg a különféle sajtótermékekben. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék! 
 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szóval, hogy ki mit akar, Molnár képviselő úr. Önök akarnak felületet ahhoz, hogy a 
politikai bolhacirkuszukat játszhassák. Ehhez mi nem asszisztálunk. Ennyi az egész. De 
a helyzet a következő: erről a konkrét ügyről - ahogy hallottuk is miniszter úrtól - 
tájékoztatást a Belügyminisztérium a törvény erejénél fogva nem adhat nekünk. A helyzet 
az, hogy beszélhetünk erről a dologról, de itt a Nemzetbiztonsági bizottságban előrébb 
így, ilyen felállással nem jutunk. Ha meg akarjuk őrizni - és ez nagyon helyes, hogy így 
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legyen - a Belügyminisztériummal való töretlen és jó együttműködésünket és a bizottság 
méltóságát, akkor járunk el helyesen, ha ebben az ügyben nem rángatjuk össze a 
bizottságot rendkívüli ülésre, hanem megbeszéljük azt, hogy miről is volt itt szó, akár 
időtávlatban hogy történtek a dolgok, például tegnap, és utána mindenki nyugodtan 
foglalkozhat valóban a nemzet biztonságával, és egy későbbi ülésen akár ennek az ügynek 
a tapasztalatairól is beszélhetünk. Az már egy másik kérdés. Ez elől nem zárkózunk el, de 
az elől feltétlenül, hogy rendkívüli ülésen, maguknak felületet biztosítva asszisztáljunk az 
önök politikai bolhacirkuszához. Ezt nem szeretnénk. De sok mindent szeretnénk, a 
nemzet biztonságát mindenképpen megőrizni. És ezen bizottság keretein belül, én 
remélem, hogy önök megnyugszanak, és ezután lesz is rá lehetőségünk minden 
ülésünkön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Én teljesen nyugodt vagyok, hiába 

gondolja azt, hogy politikai bolhacirkuszt szeretnék. Nem, én behoztam, hogy mi miatt 
szeretnék erről az ügyről beszélni… 

 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: De, elnök úr, egy újságról ne 

tárgyaljon már a Nemzetbiztonsági bizottság! 
 
ELNÖK: Bocsánat, ha egy újság olyan ügyeket hoz részletességgel, amit a 

nemzetbiztonsági átvilágításon átesett képviselők – pártállástól függetlenül – zárt ülésen 
sem kaphatnak meg, én azt gondolom, hogy ott van feladatunk, és lehet róla beszélni. 
Miniszter úr mondott egy lehetséges forgatókönyvet erre, nem kétlem, hogy akár így is 
történt, de szerintem ezt majd valahogy megnyugtató módon kell kezelnünk.  

Döntés a napirendi javaslatról  

Tekintettel arra, hogy mindenki elmondott mindent, amit előzetesen, a napirend 
megszavazása előtt gondolt, akkor én most szavazásra teszem fel az egyetlen napirendi 
pontra vonatkozó javaslatot, hogy tárgyaljunk a bizottság tegnapi, november 20-i ülésén 
elhangzottakról vagy el nem hangzottakról. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
ezzel a napirendi ponttal egyetért. (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem ért egyet? 
(Szavazás.) Kettő nem. Így megállapítom, hogy 2 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül napirendünk nem lett elfogadva. 

Az ülés berekesztése 

Nincs más feladatom, mint hogy a mai ülést bezárjam. Az előzetesen tervezettek 
szerint minden bizonnyal december 4-én találkozunk ismét ebben a teremben.  

Miniszter úr pedig, sajnálom, hogy nem tudott nekünk részletesen beszámolni. 
Köszönöm szépen a jelenlétet. További szép napot és jó munkát! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 27 perc) 

 
  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 
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