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Napirendi javaslat

1. Albizottságok megválasztása
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Borbély Lénárd (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 
Göndör István (MSZP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Básthy Tamás (KDNP) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Lázár János (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) megérkezéséig Csampa Zsoltnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára
Ácsné Kovács Katalin munkatárs
Csengeriné Török Györgyi főelőadó
Homola Csaba dandártábornok, szakértő

További résztvevők

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntöm a honvédelmi és rendészeti bizottság alakuló ülésén megjelenteket.

Elnézést a kis, tízperces késésért, de a határozatképességünk korábban nem volt meg.
Szeretnék bemutatkozni: engem Kocsis Máténak hívnak, az Országgyűlés döntése

értelmében a következő, illetve az előttünk álló ciklusban én fogom vezetni ezt a bizottságot,
és őszintén bízom abban, hogy a bizottság kevésbé színtere a politikai villongásoknak vagy
szerepléseknek, mint maga a parlament plenáris ülése, inkább egy szakmai munka, amelyben
mindannyiuk produktív együttműködésére számítanék, és bízom abban, hogy egy
eredményes, jó négy évet tudhatunk majd magunkénak.

Szeretném bemutatni a bizottság alelnökeit is, már aki jelen van: elsősorban Csampa
Zsolt urat, akit már jól ismerhetnek az előző ciklusokból. Különösebben nem is kell róla szót
váltani, hiszen hosszú évek óta tagja és zászlóvivője ennek a bizottságnak. Másrészt Básthy
Tamás urat, aki jelen pillanatban nincs jelen, a KDNP részéről, és Iváncsik Imre urat, aki
szintén nincs jelen, de ennek van egy technikai és gyakorlati oka is, hiszen ő csak június 2-
ától tölti be az alelnöki posztját.

Tájékoztatom arról önöket, hogy az Országgyűlés döntése értelmében a Fidesz
12 fővel képviselteti magát a bizottságban, az MSZP 3 fővel, a Jobbik 3 fővel, a KDNP
2 fővel, az LMP pedig 1 fővel. 21 fős a bizottságunk tehát.

A tagok nemzetbiztonsági ellenőrzése nagyrészt lezajlott, az erről szóló
visszaigazolást sokan már átvették, sőt, mi magunk is megkaptuk. Még várjuk egy fideszes és
három jobbikos képviselőtársunk ellenőrzésének végeredményét, ők ezt követően vehetnek
csak részt a munkában. Ezzel összefüggésben kérném a frakciókat, hogy rövid időn belül
adják meg a frakciószakértőjüknek a nevét annak érdekében, hogy az ő nemzetbiztonsági
ellenőrzésüket is kezdeményezhessük, hiszen ez is szükséges, tehát nemcsak a képviselő

tagoknak, hanem a szakértőknek is nemzetbiztonsági ellenőrzésen kell átesniük, ez
előfeltétele a bizottsági munkájuknak.

Kérem, engedjék meg, hogy a további technikai tudnivalókról adjak számot, sőt,
először személyzeti kérdésekről. Hadd mutassam be a bizottság munkatársait. A bal kezemnél
Laban János főtanácsadó urat, akit szintén már jól ismerhetnek, hiszen nagyon régóta
szolgálja a honvédelmi és rendészeti bizottság munkáját, Ácsné Kovács Katalin főelőadót, az
ajtónál, szeretettel köszöntjük, Csengeriné Török Györgyi főelőadót, aki kint van, de mindjárt
bejön, és akkor láthatják. Nekem is kell még egyébként arcról memorizálnom majd a neveket.
(Csengeriné Török Györgyi belép az ülésterembe.) Kezét csókolom, szeretettel köszöntjük! És
Homola Csaba dandártábornok urat, aki szakértőként segíti majd a bizottság munkáját.

További technikai kérdés, hogy kiosztásra került egy adatfelmérő lap, amelynek
kitöltését és ellenőrzését kérném, hogy végezzék el, és ülésünk végén Laban főtanácsadó
úrnak legyenek szívesek átadni.

A határozatképesség megállapítása

A határozatképességet kellene megállapítanunk. Személyesen 7 bizottsági tag van
jelen. Helyettesítési megbízás érkezett: Lázár János képviselőtársunkat én magam fogom
helyettesíteni, Tóth Gábor bizottsági tagunkat Csampa Zsolt, Básthy Tamás urat Mátrai Márta
doktor, Simon Miklóst pedig Borbély Lénárd úr fogja helyettesíteni. Ekképpen megállapítom,
hogy a bizottságunk 11 fővel határozatképes.
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A napirend elfogadása

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás, a helyszínen nem érkezett javaslat.

Kérdezem, ki az, aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslattal egyetért.
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a mai
napirendjét egyhangúan elfogadta.

Albizottságok megválasztása

A mai napirendünk egy napirendi javaslatból áll, az albizottságok megválasztása. A
Házszabály elrendeli, hogy minden állandó bizottságnak létre kell hoznia egy albizottságot,
amely a bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását
figyelemmel kíséri, rövid nevén az ellenőrzési bizottságot.

Kiosztásra került a javaslat, amelyet én jegyzek, és amelyből kiderül, hogy két
albizottság létrehozását kezdeményezem: elsőként az elmúlt nyolc év kormányzati
intézkedéseit vizsgáló albizottság, másodikként pedig az előbb említett, úgynevezett
ellenőrzési albizottság, pontos nevén a bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását,
társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság.

A kiosztott tervezet tartalmazza az albizottságok kormányoldali feltöltöttségét. Kérem,
hogy a bizottság ellenzéki képviselői tegyék meg javaslataikat az albizottságokban való
részvételük mikéntjére. Elöljáróban jelzem, hogy az ellenőrzési bizottságnál annak az
előírásnak, mely szerint ellenzéki bizottsági elnöke kell hogy legyen, igyekeztünk láthatóan
eleget tenni ennek. Érkezett egy igény, illetve egy javaslat az MSZP részéről, dr. Harangozó
Tamás.

(Tóth Gábor megérkezik a bizottsági ülésre.) Tisztelettel köszöntjük!
Mielőtt a napirendi pont vitájának nekikezdünk, egy ügyrendi javaslatom lenne, hogy

a jelen lévő, de még „C” típusú nemzetbiztonsági átvilágítással nem rendelkező jobbikos
képviselőtársaink is hadd vegyenek részt tanácskozási joggal az ülésen, és erről a bizottságnak
szavaznia szükséges. Kérdezem tehát, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Egyhangúan, úgyhogy ha van javaslatuk vagy hozzászólni kívánnak, akkor azt
jelezzék.

Ekképpen a napirendi pont vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás, javaslat öltet,
vagy az eddig elhangzottakat el tudják fogadni? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor arra tennék
javaslatot, hogy tekintettel arra, hogy egy kicsit felemás most még a bizottságunk, hiszen
nincsenek még teljes jogú tagjaink, sőt, az MSZP bizottsági tagjaiban is lesz változás
tudomásom szerint, akkor mind a két bizottságnál a bizottsági tag, tehát az utolsó helyen jelölt
bizottsági tag személyét hagyjuk függőben, legfeljebb abban kellene döntésre jutnunk, hogy
melyik képviselőcsoport tagjai tehetnek majd erre javaslatot, azzal, hogy az ellenőrzési
bizottságnál dr. Haragozó Tamás az albizottság elnöke.

Van-e kérdés, javaslat, ötlet? (Balla Gergő jelentkezik.) Parancsoljon!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Mivel még mi nem vagyunk tagok, mert a „C” típusú
vizsgálatunk nem zajlott le, nem tudjuk, hogy mikor végződik, de szeretnénk, ha ennek az
ellenőrző albizottságnak egy jobbikos képviselő lehetne az elnöke. Hiszen, már az MSZP-vel
volt nekünk egy vitánk egy másik bizottsági elnöknél, akkor szeretnénk, ha ennél az
albizottságnál legalább most érvényesülhetne ez a dolog, hogy legyen így legalább a
Jobbiknak egy lehetősége.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdésem most nekem lenne akkor. MSZP?
(Dr. Harangozó Tamás jelentkezik.) Parancsoljon, Harangozó Tamás!
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Mi ragaszkodnánk ehhez az
ellenzéki jogosítványhoz, hogy mi személyesen, illetve én személyesen töltsem be ezt az
ellenőrzési albizottsági helyet, már csak azért is, mert meggyőződésem szerint akár az elmúlt
nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságban is szerencsésebb lenne, ha minden
ellenzéki frakció részt tudna venni, de látszik, hogy ez nem fog sikerülni.

Egyrészt az, hogy ezt most itt kaptuk meg és így került elénk, nyilván senkinek nem
jó. Én inkább azt javaslom, ha ezt el tudják fogadni, hogy akkor a másik két személyi
javaslatot a következő bizottsági ülés előtt az ellenzéki frakciók legalább egymással valami
szót váltva el tudjunk ide jönni, mert ez ezt szüli, ha így kapjuk meg az anyagokat.

Tehát még egyszer mondom, ahhoz, hogy az ellenőrzési albizottságot az MSZP
vezesse, mi ragaszkodnánk, a másik kettőben pedig nyitottak vagyunk arra, hogy
egyeztessünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tennék egy javaslatot, némiképp a helyzet feloldására, és
követve Lázár frakcióvezető úrnak a házbizottsági és egyéb egyeztető üléseken tanúsított
magatartását, hogy az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság még egy
ellenzéki taggal bővüljön ki, hátha oldjuk ezzel a feszültséget. Sőt, javasolnék most akár egy
rövid szünet keretében is a két frakció között egy egyeztetést a másik, az ellenőrzési bizottság
tekintetében. Ha személyben nem is, de legalább a pártban, a frakcióban meg tudnának
állapodni, azt megköszönnénk.

Ekképpen tehát úgy nézne ki, hogy az ellenőrzési bizottság 6 tagú, 1 elnököt és
1 bizottsági tagot adhat az ellenzék, ebben kellene döntenünk, és az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság pedig 5 tagú, 2 bizottsági tagot adhat az
ellenzék.

Egyetértenek-e azzal, hogy most egy néhány perces szünet keretében egyeztessenek?
(Göndör István jelentkezik.) Göndör képviselő úr, parancsoljon!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az első kérdésben, a
nyolc év vizsgálatra vonatkozó albizottság esetében az elnök úr javaslatát nagyvonalúnak
tartom, de figyelemmel arra, hogy ezek az albizottságok csak a főbizottságon keresztül tudnak
megjelenni, tehát bármilyen javaslatuk van, bármilyen eredményre jutottak, azt csak a
bizottság tájékoztatását követően hozhatják nyilvánosságra, ezért én azt javasolnám
megfontolásra, hogy az ellenőrzési albizottságban is nyissunk helyet. Itt nincs akkora szerepe
annak, hogy milyen létszámarányok vannak, mint a főbizottságokban, és ha ott még egy
ellenzéki tagsági helyet létrehozunk, még mindig 4:3 arány van, tehát még mindig többsége
van a kormánypártnak. Tehát én azt javasolnám, hogy ezt fontoljuk meg.

És talán még érvet szeretnék tenni, mert az furcsa, hogy Tamás saját maga mellett
szólt. Azt gondolom, hogy az ellenőrzési albizottságot, mivel ennek a tárgya az, hogy a
jogszabályok megvalósulását ellenőrzi, célszerű egy olyan valakinek vezetni, irányítani,
akinek van már némi gyakorlata a parlamenti munkában, a jogalkotásban, a
törvényalkotásban, és Tamás ilyen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Balla Gergő képviselőtársunk, parancsoljon!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Jó ötletnek tartom én is, hogy nyissunk még egy helyet
ebben az albizottságban, mindazok ellenére azt szeretném kifejteni, hogy – ahogy hallottuk is
– legyen parlamenti munka már mögötte, de azért ne felejtsük el, hogy ennek a bizottságnak
mi is lesz a feladata. Ha az elmúlt nyolc évet vizsgáljuk, akkor inkább szerencsésebbnek
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tartanám, ha olyan valaki lenne ennek az albizottságnak az elnöke, aki éppen nem az elmúlt
nyolc évnek volt esetleg a tagságában.

ELNÖK: Igen, most két dologról beszél a képviselő úr, Balla képviselőtársunk.
Az lenne akkor a javaslatom, hogy az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit

vizsgáló albizottságban is nyissunk még egy ellenzéki helyet, és az ellenőrzési bizottságban is
nyissunk még egy ellenzéki helyet. A két bizottságban éppen 5 ellenzéki hely nyílik. Szerény
személyem azt javasolná, hogy 2 MSZP-s, 2 jobbikos, 1 LMP-s. Azon túl, hogy nem
szeretnék pártok belügyeibe beavatkozni, de így tartanám ésszerűnek, azzal, hogy az
ellenőrzési bizottság elnöki tisztében kellene mindenképpen megállapodniuk, hogy melyik
frakció képviselője töltse be. Én ebbe nem szeretnék különösebben belefolyni, és igazságot
tenni, meg semmi ilyesmit, úgyhogy továbbra is az lenne a javaslatom, hogy ha lehetne
kezdeményezni egy néhány perces szünetet az önök számára, hogy meg tudják vívni ezt a
csatát, azt különösen értékelném.

Egy kis ügyrendi problémám van, nem tudom, hogy a szünet elrendeléséhez kell-e a
bizottságnak szavaznia, vagy az elnök rendeli el. (Laban János: Az elnök úr elrendelheti.)
Akkor én elrendelném ezt a három-öt perces szünetet a két frakció képviselői számára.
Köszönöm szépen. (Rövid szünet.)

Tisztelt Bizottság! A szünet végeztével, meghallgatva a javaslatokat, ha jól értesültem,
nincs megjegyezés a Jobbik és az MSZP között.

Akkor még további feloldó javaslatokat hadd tegyek erre. Létezik albizottságoknál a
társelnöki intézmény, tehát gyakorlatilag két elnöke van az ellenőrzési bizottságnak. Nem
tudom, hogy ez mennyire lenne esetleg elfogadható. A magunk részéről teljesen nyitottak
vagyunk rá, hogy inkább a munka irányába meg a megegyezés irányába menjünk, mintsem a
szünetelrendelések hosszú sorát nyissuk meg. Ekképpen az lenne a javaslat, hogy az elmúlt
nyolc évet vizsgáló albizottság 3 kormánypárti képviselőből álljon, 1 MSZP-s képviselőből,
és 1 jobbikos képviselőből, az ellenőrzési albizottság pedig 1 MSZP-s társelnökből,
1 jobbikos társelnökből, 4 kormánypárti tagból, és 1 LMP-s tagból, aki kizárásos alapon
dr. Dorosz Dávid lesz.

Elfogadható-e ez így a frakcióknak, vagy túl puhának tartják? (Göndör István: Igen.)
Van-e igényük további egyeztetésekre? Ha elfogadható… Az MSZP részéről elfogadható?
(Göndör István és dr. Harangozó Tamás nemet intenek.) Nem.

Akkor az lenne a javaslatom, hogy az albizottságoknak csak az előterjesztett tagjairól
történjen szavazás, és azt kérném, hogy a csütörtöki ülésünkig szülessen valamilyen
megállapodás. Jelezni szeretném, hogy bármire a magam részéről teljesen nyitott vagyok, ami
a megoldások irányába visz, tehát ha esetleg van olyan ötlet, ami eddig nem merült föl, azt is
szívesen és szeretettel várom, csak kérném, hogy legkésőbb csütörtökig ezek történjenek meg,
és jelezzék az igényeket.

Elfogadható-e az, hogy akkor csak az előterjesztett bizottsági tagokról szavazunk a
mai napon, és csütörtökön folytatjuk?

Szavazás

Kérdezem akkor, hogy ki az, aki a határozati javaslatban foglaltakkal az albizottságok
teljes feltöltése nélkül egyetért az albizottságok megalakulásával. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Megállapítom, hogy az albizottságokat, a részbeni albizottságokat a bizottság
egyhangúan megszavazta.

Egyebek napirendünk nem volt, ekképpen nagyon szépen köszönöm a munkát.
(Dr. Harangozó Tamás jelentkezik.) Parancsoljon, Harangozó Tamás képviselő úr!
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Kérdésem lenne, hogy a miniszterek
meghallgatása, Hende úr meghallgatása…

ELNÖK: Igen, ezt a tájékoztatóban zárásként terveztem elmondani. Nagyon
köszönöm a mai munkájukat, és tájékoztatom a tisztelt bizottság tagjait, hogy a bizottságunk
soron következő ülése május 27-én 11 órakor lesz, akkorra hívom össze, és a napirendi
javaslatunkban a miniszterjelöltek meghallgatása lesz. Ennek a pontos időbeni beosztását ma
már tudjuk, 11 órakor Hende Csaba honvédelmi miniszterjelölt úr, és 13 órakor Pintér Sándor
belügyminiszter-jelölt úr meghallgatása történik.

Azt javaslom egyébként, hogy az akkori bizottsági ülésünknek az első napirendi pontja
legyen ez a mostani albizottsági döntés, essünk azon túl, mert nyilvánvalóan a miniszterek
meghallgatása minden szempontból egy nagyobb falat lesz, és kérném, hogy addigra
próbáljanak meg valamilyen egyezségre jutni, vagy a ma el nem hangzottakon túl alternatív
javaslatot tenni, amire nyitottak vagyunk.

Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, a megjelenésüket. Elnézést még egyszer a
késésért, és elöljáróban szeretném jelezni, bár nem önöknek szól pont, akik itt vannak, hanem
mindenki másnak, hogy nálam a 9 óra az mindig 9 lesz, tehát akárhányan is vagyunk, mindig
el fogjuk kezdeni, kivéve, ha nem vagyunk határozatképesek.

Köszönöm szépen a mai munkájukat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 34 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz


