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(A bizottság 9 óra 04 perctől 10 óra 48 percig zárt ülést tartott, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.  

Szünet: 10.48-11.03 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek 
egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági 
ellenőrzése érdekében szükséges módosításáról szóló T/3316. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Folytatjuk a Nemzetbiztonsági bizottság munkáját a 7. napirendi ponttal, ami 
tárgysorozatba vétel. Közben a jegyzőkönyv kedvéért jelzem, hogy Hubay György 
képviselő úr személyesen van jelen, megérkezett, Móring József képviselő úr pedig 
távozott, és őt Hubay képviselő úr fogja helyettesíteni. Ennyit a jegyzőkönyvről.  

Most pedig tárgysorozatba vétel következik, a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló törvény egyes fontos tisztséget betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzése 
érdekében szükséges módosításáról T/3316. számmal egy törvényjavaslat fekszik 
előttünk. Köszöntöm az előterjesztők képviselőjét, Demeter Márta képviselő asszonyt. 
Megadom a szót, ha kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy elnézésüket kérjem, amíg egy kis időbe tartott, 
hogy átérjek a Parlamentből. Az egészen elképesztő, hogy a mai napon 9 országgyűlési 
bizottság ülésezik, és lényegében mindegyik bizottság rendkívül fontos, a társadalom 
számára meghatározó törvényjavaslatokat tárgyal, de itt vagyok, és nagyon örülök, hogy 
a bizottság elé ismét bekerülhet ez a javaslat, ez nem először fekszik a Ház előtt.  

Az egész javaslatnak az a lényege, hogy egy olyan bizalmatlansági válság alakult ki 
Magyarországon, amely mindenféleképpen igényli azt, hogy a közbizalom helyreállításra 
kerüljön. Ez egy olyan feladat, ami egyébként nem tűr halasztást, éppen ezért nagyon 
fontos, hogy a fontos állami tisztségeket betöltő és a közjogi tisztségeket, 
közméltóságokat betöltő személyek nemzetbiztonsági átvilágítás alá essenek.  

A jelenlegi törvény nem teszi kötelezővé az ő nemzetbiztonsági ellenőrzésüket, így 
például a miniszterelnök esetében, a köztársasági elnök esetében, az alkotmánybírók 
esetében és még számos tisztség betöltőjénél. Viszont világosan látszik, hogy az elmúlt 
évtizedek gyakorlata teljesen megváltozott, és az elmúlt években egy teljesen más 
politikai környezet alakult ki, egy olyan környezet, amelyben a magyar állampolgároknak 
igenis több garanciát kell arra kapniuk, hogy csak és kizárólag olyan személyek tölthetnek 
be Magyarországon fontos állami tisztséget vagy közjogi tisztséget, akik nem 
befolyásolhatóak, nem zsarolhatóak, és nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot.  

Éppen ezért a törvényjavaslatom arra vonatkozik, hogy az a kör, amelyik jelen 
pillanatban nem esik ezen vizsgálatok alá, hozzáteszem, a törvény nem tiltja meg az ő 
esetükben sem ezen vizsgálatok elvégzését, de az én törvényjavaslatom kötelezővé tenné 
ezeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéseknek az elvégzését, és a tisztség betöltésének a 
feltételéül szabná azt, hogy az adott illető ne jelentsen nemzetbiztonsági kockázatot.  

Pár konkrét ügyet engedjenek meg, hogy felsoroljak, hogy melyek azok, amelyek 
nagyon is csorbították a közbizalmat. Nem kell messzire mennünk, itt van például Nikola 
Gruevszki ügye. Például a magyar miniszterelnök volt az, aki meghívólevelet küldött egy 
jogerősen börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnöknek, hogy ide szökhessen 
Magyarországra, és sajnos a magyar külügyi hálózat végig segítette azt, hogy idekerüljön 
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Magyarországra, elszökve a börtönbüntetés elől. De ide lehet hozni az orosz 
fegyverkereskedők ügyét is, illetve akár az azeri baltás gyilkos kiadatását. Nagyon sokáig 
lehetne ezeket az ügyeket sorolni. 

Azt gondolom, hogy a magyar társadalom számára garanciákat kell adni, és 
biztosítani kell azt, hogy senki ne titkolózhasson. Biztosítani kell azt, hogy olyan 
személyek töltsenek be fontos tisztségeket, akik nem jelentenek nemzetbiztonsági 
kockázatot. Köszönöm, elnök úr. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 
látok. 

A magam részéről természetesen, mivel egy fontos ügyről van szó, a 
tárgysorozatba vételt támogatom, bár annak néhány elemével a jelenlegi viszonyok 
között nehezen tudok azonosulni. Én azért elképzelem, hogy történik egy kormányváltás, 
és mondjuk a kormányváltást megelőző kampányidőszakban egy adott titkosszolgálat 
már dolgozhat a miniszterelnök-jelöltekre, majd annak a következő lépcsőfoka egy 
átvilágítás. Na, mindegy, szerintem arra jó a történet, hogy beszéljünk róla, akár 
parlamenti keretek között is, de szerintem nagyon-nagyon a valósághoz kell ezt igazítani.  

Kérdezem tehát képviselőtársaimat. (Senki sem jelentkezik.) Nincs kérdés, 
észrevétel. Amennyiben nincs… (Jelzésre:) Képviselő asszony, tessék, ha még van 
kiegészítenivalója. 

Demeter Márta reflexiója 

DEMETER MÁRTA (LMP): Igen, köszönöm. Azzal mindenféleképpen 
kiegészíteném, hogy a jelenleg regnáló miniszterelnök még soha nem esett át 
nemzetbiztonsági átvilágításon, minden más ilyen tisztséget korábban betöltő személy 
Magyarországon átesett valamilyen formában ezen az ellenőrzésen. Azt pedig szeretném 
kiemelni elnök úr számára is és képviselőtársaim számára is, hogy ez a javaslat korábban 
volt a Ház előtt, és éppen a hasonló észrevételeket, amiket most elnök úr említett, 
beépítettük a törvényjavaslatba, tehát kifejezetten a választásukat követően, ámde a 
tisztségre jelölés előtt történik meg ez a fajta nemzetbiztonsági átvilágítás, amelyet 15 
napon belül kezdeményeznek, 30 nap alatt szükséges lefolytatni és ezt követően a 
házelnök, köztársasági elnök részére is 3 napos határidőt szab. Ezt kiegészítésként 
mondom. Nyilvánvalóan a törvényjavaslatnak az a lényege, hogy helyreállítható legyen a 
közbizalom Magyarországon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem ismételten a bizottság 

tagjait, kérdés, észrevétel, vélemény van-e. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor a 
tárgysorozatba vételről szavazunk.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Tehát 2 igen szavazattal, 4 
nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság a tárgysorozatba vételt 
elutasította.  

Egyebek 

A mai ülésünket az utolsó napirendi ponttal zárjuk, ez pedig az „Egyebek”, ahol 
annyit szerettem volna elmondani, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, akkor nem lesz 
rendkívüli esemény, és ma találkoztunk ezen keretek között utoljára. Bízom benne, hogy 
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semmi olyan esemény nem történik a hátralévő hetekben, amely indokolná a 
Nemzetbiztonsági bizottság ismételt vagy rendkívüli összehívását.  

Az ülés berekesztése 

Én mindenkinek köszönöm szépen az éves munkát, a jelenlétet. További szép 
napot, jó munkát mindenkinek, és áldott karácsonyi ünnepeket! Ezen keretek között 
pedig a jövő évben fogjuk folytatni.  

Az ülést ezennel bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc) 
 

  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


