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Napirend

1. A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és
gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság tagjainak megválasztása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke

Demeter Ervin (Fidesz), a bizottság alelnöke
Lezsák Sándor (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kövér László (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) megérkezéséig Móring József Attilának (KDNP)

A bizottság titkársága részéről

Cserháti Tiborné dr. főosztályvezető-helyettes
Kiss Erika Gabriella munkatárs
Tóth-Győrvári Erzsébet munkatárs

Meghívottak részéről

Megjelentek

Fráter Olivér (Védelmi Kabinet, Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
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(A bizottság 10 óra 07 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről külön
jegyzőkönyv készült - folytatása.

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc)

A Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását,
társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság tagjainak megválasztása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Mostantól
nyílt ülésen folytatjuk a munkát. Soron következik a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe
tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő

albizottság tagjainak megválasztása. A legutóbbi bizottsági ülésen abban állapodtunk meg,
hogy háromtagú lesz a bizottság, egy ellenzéki tagja lesz, aki a bizottság elnöke lesz - ha jól
emlékszem -, és két kormánypárti tagja lesz.

Kérdezem a kormánypárti oldalt, hogy van-e javaslat. (Nincs jelzés.) Vagy alelnök
úrnak lesz javaslata? (Meggyes Tamás: Várjuk meg alelnök urat. - Pillanatnyi szünet. - Lezsák
Sándor távozik az ülésről. - Demeter Ervin belép az ülésterembe.)

Áttértünk a következő napirendi pontra. A legutóbbi bizottsági ülésen abban
állapodtunk meg, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozó törvények
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottságnak egy
ellenzéki elnöke és két kormánypárti tagja van. A két kormánypárti tagra van-e javaslata a
kormánypárti oldalnak? Alelnök úr?

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tekintettel arra, hogy a
bizottságból egy ellenzéki és egy kormánypárti képviselő hiányzik még, maximum egy hetet
várjunk, remélem, hogy az alatt a bizottság ki tud egészülni.

ELNÖK: Én azt gondolom, hogy ahogy a legutóbbi ülésen, bár egy kormánypárti és
egy ellenzéki képviselő hiányzott, mégis megválasztottuk az ön által javasolt albizottság
tagjait, azt gondolom, azzal a kompromisszummal, amit legutóbb hoztunk - hogy ha az új
bizottsági tagok bekerülnek a bizottságba, akkor újra átnézzük ezeket az albizottsági
jelöléseket -, én nem látnám annak akadályát, hogy most ezt a jelölést megtegyük. Az
ellenzéki oldal megállapodott abban, hogy Mile Lajos képviselő urat, az LMP tagját fogja
jelölni elnöknek ebbe a bizottságba. Alelnök úr?

DEMETER ERVIN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A javaslatunkat éppen az indokolja,
amit az elnök asszony mondott, hogy már egy bizottság esetében döntöttünk, tehát hagyjuk
nyitva a kérdést a két új tag megérkezéséig, mert aztán akkor gyakorlatilag lezárul az
albizottságokba való delegálás lehetősége.

ELNÖK: Akkor vegyem úgy, hogy a kormánypárti képviselők nem delegálnak addig
ebbe az albizottságba? Az ellenzéki képviselők jelen állapot szerint megállapodtak, tehát a
delegálásukat meg tudják tenni, hiszen alelnök úr legutóbb is azt vetette oda nekünk, hogy az
ellenzéki képviselők állapodjanak meg, hogy kiket kívánnak delegálni a bizottságba. A
bizottság jelenlegi ellenzéki képviselői megállapodtak abban, hogy Mile Lajos képviselő urat
delegálják alelnöknek. Amíg a kormánypárti képviselők úgy nem döntenek, hogy delegálni
kívánnak ebbe az albizottságba, addig egy elnökkel funkcionál ez az albizottság, és tagokat
pedig majd a kormánypárti képviselők akkor delegálnak, amikor úgy gondolják, hogy
delegálnak.
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Egyebek

Az 5. napirendi pont az egyebek. Mivel nem érkezett más jelzés a múltkor említett
zágrábi konferenciára, ezért én képviselem ott a bizottságot, és tartok előadást arról, hogy
hogyan működik a rendszer. Más napirendi pont az egyebekben nincsen.

Alelnök úr, van-e valami? (Demeter Ervin nemet int.) Másnak van-e? (Nincs jelzés.)
Ha nincs, akkor annyit szeretnék mondani, hogy a Demeter alelnök úr által

kezdeményezett albizottság a mostani bizottsági ülés után ülésezik. Akik delegáltak - Mile
képviselő úr, Molnár képviselő úr, Móring képviselő úr és az albizottság elnöke, Demeter
Ervin képviselő úr -, ebben a teremben tudnak maradni.

Elnöki zárszó

A mai bizottsági ülést lezárom. Kívánok szép napot mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


