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A Magyarország területén tartózkodásra jogosító okmánnyal
rendelkező
nem
magyar
állampolgárok
nemzetbiztonsági
átvilágításának elrendeléséről szóló H/5043. számú határozati
javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Mirkóczki Ádám bevezetője
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Soron következik tehát a 3. napirendi pontunk, melynek keretében a H/5043. számú
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Tekintettel arra, hogy a
határozati javaslat előterjesztője én vagyok, valamint az ülésvezetést is én látom el, így
kérdezem a bizottságot arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy előterjesztőként is én
vezessem az ülést, vagy az a kérés, hogy adjam át alelnök úrnak a bizottsági ülés
vezetését?
Kérdezem a bizottság tagjait az első verzióról. Hozzájárulnak-e ahhoz, hogy
előterjesztőként továbbra is vezessem az ülést? (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen.
Egyhangúlag támogatta a bizottság.
Én pedig ezen bizalommal felruházva csak élnék és nem visszaélnék a
türelemmel, úgyhogy nagyon röviden csak annyit mondanék a javaslatról - közben
köszöntöm a sajtó képviselőit -, hogy azt gondolom, ez a határozati javaslat, amely
lényegében arról szól, hogy a különböző oltalmazotti, menedékügyi és bármilyen
státust Magyarországon megkapott harmadik országból érkezett emberekre
nemzetbiztonsági átvilágítást eszközöljön; nyilván nem megszabva a törvényi
kereteket, hanem sokkal inkább a kormányt felkérve arra, hogy szabja meg azokat a
jogi lehetőségeket, hogy hogyan és miként.
Azt gondolom, hogy az 1. napirendi pont, az aktuális nemzetbiztonsági ügyek
tekintetében a szír terrorizmussal gyanúsítható férfi és más esetek is alátámasztják az
életszerűségét ennek a javaslatnak. Én azt gondolom, hogy a biztonság mindenekelőtt,
és szerintem a tárgysorozatba vétel igenis indokolt ezen esetben.
Nagyon sokan érkeznek a tranzitzónán keresztül, nagyon sokan érkeztek egyéb
jogi megoldásokkal, akár a letelepedési kötvényekkel, akár más formában. Szerintem a
nemzetbiztonsági átvilágítás és a folyamatos ellenőrzés indokolt nagyon sok esetben.
Gondoljunk csak bele, ha egy ember is átesik a szűrőn, mivel 100 százalékos biztonság
sajnos a világon sehol nincs, az milyen problémákat okozhat! Erről szól a határozati
javaslat, amely a kormányt kéri fel arra, hogy ennek a lehetőségét vizsgálja felül és
teremtse meg a jogi feltételeket.
Nyilván nekünk most csak a tárgysorozatba vételről kell dönteni. Van-e kérdés,
észrevétel, hozzászólás a tárgysorozatba vétellel kapcsolatban? (Jelzésre:) Molnár
képviselő úr, tessék!
Hozzászólások
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. A problémát érzékeltük
többen ebben a bizottságban, elsősorban zárt ülésen természetesen. A tárgysorozatba
vételt támogatjuk, támogatom. Nyilván részletkérdésekről lehetne majd a közeljövőben
még pontosítani, vitatkozni, megoldásokat keresni, de maga az, hogy kerüljön
tárgysorozatba, ez helyes.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság többi tagját, van-e kérdés,
észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ebben az esetben szavazni fogunk.
Kérdezem a Nemzetbiztonsági bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a H/5043.
számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy.
A Nemzetbiztonsági bizottság a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 4 nem
ellenében elutasította, vagyis tárgysorozatba vételre nem kerül.
Egyebek
Mi pedig ugrunk a 4., egyben utolsó napirendi pontunkra, ez az egyebek
napirendi pont. Arról tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő ülés időpontjáról tekintettel a hosszabb ülésezési szünetre - emailben küldenék tájékoztatást, bár tudunk
itt beszélni arról, hogy a soron következő ülésünkre két hét múlva nem kerülne sor,
hiszen parlamenti szünet lesz.
Azt gondolom, hogy akkor jó Magyarországnak, ha a következő ülésig nem is
kerül sor a Nemzetbiztonsági bizottság összehívására. Arra teszek javaslatot, hogy
szerintem konszenzussal maradjunk annyiban, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságot az
ülésen kívül csak akkor hívjuk össze, ha valóban, ne adja a Jóisten, valami olyan
történik, ami indokolja ennek a bizottságnak az összehívását, de remélem, hogy ilyenre
nem kerül sor.
Nem tudom, az egyebekkel kapcsolatban, illetve magával a lehetséges üléssel
kapcsolatban van-e bárkinek bármilyen észrevétele vagy javaslata. Azt mondom, ha
indokolt, akkor természetesen találkozunk, de a kampány részévé a bizottsági ülést ne
tegyük, tehát csak politikai ügyek mentén ne hívjuk össze, csak tényleg abban az
esetben, ha nagyon muszáj. Én ezt a módszert pártolom.
Az ülés berekesztése
Kérdezem, hogy van-e bárkinek hozzászólása, észrevétele? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a mai munkát. További szép
napot és jó munkát mindenkinek, a bizottsági ülést lezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

Mirkóczki Ádám
a bizottság elnöke
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