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Napirendi javaslat  
 

1. Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, 

valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló 

vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/13289. szám)  

(Dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Ahogy jeleztem, 
várható volt, hogy tartanunk kell egy bizottsági ülést. 

A helyettesítési rendről: jómagam Papcsák Ferenc alelnök urat helyettesítem, Mátrai 
Márta képviselő asszony Gruber Attila képviselő urat helyettesíti, Vas Imre képviselő úr 
Székyné képviselő asszonyt, Varga István képviselő úr Vitányi István képviselő urat, Kozma 
Péter képviselő úr Turi-Kovács Béla képviselő urat, Molnár Attila képviselő úr Gulyás 
Gergely képviselő urat, Pősze Lajos képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat, Ipkovich 
György képviselő úr pedig Steiner Pál képviselő urat helyettesíti.  

Napirend-kiegészítésre indítvány nem érkezett. Fölteszem szavazásra a kiküldött 
napirendi javaslatot. Kérdezem, ki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) 17 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint 
a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/13289. szám); döntés bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról 

Rátérünk a napirendi pontunkra: az Európa több országát érintő lehallgatási botránnyal 
kapcsolatos H/13289. számú határozati javaslatra, döntés bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról.  

Az előterjesztő kérésére készült el a bizottsági módosító javaslat, ennek vitáját nyitom 
meg. Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót, 
parancsoljon! 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérdésem lenne. Az 

1. pontban ez a „március 1[8]-ig” ez most 18, 1 vagy 8? Hogyan kell ezt most érteni? 
 
ELNÖK: A módosítás elfogadása esetén 1-je lenne, tehát március 1-je lenne a 

határidő; tehát előbbre jön 8-áról egy héttel.  
További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja a bizottsági 

módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 17 igennel, egyhangúlag a bizottság támogatta a 
módosító javaslat benyújtását. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
„Egyebekben” van-e bárkinek hozzászólási szándéka? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs.  
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom és a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm 

szépen mindenkinek a megjelenést. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 36 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


