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Napirendi javaslat  
 
 
1. A „Hová tűntek és kinél landoltak a pénznyerő automatákból származó 

milliárdok?” címmel benyújtott határozati javaslat (H/13442. szám)  
(Dr. Dorosz Dávid (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről 
Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Mile Lajos (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 

Meghívottak részéről 
Megjelentek  
 

Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
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(A bizottság 13 óra 16 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 15 óra 21 perc) 
 

A „Hová tűntek és kinél landoltak a pénznyerő automatákból származó 
milliárdok?” címmel benyújtott határozati javaslat (H/13442. szám) - Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Áttérünk a 3. napirendre, amely döntés képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről, dr. 
Dorosz Dávid független képviselő indítványa. Kérném képviselőtársaimat, hogy maradjanak! 
Olyan két és egynegyed órája ülésezünk, de még nincs vége a bizottsági ülésnek.  

Kérdezem, hogy Mile képviselő úr esetleg akarja-e dr. Dorosz Dávid képviselő úr 
önálló indítványát indokolni. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyen nincs. Nyilvános ülésen vagyunk, tisztelettel. Itt annyit tájékoztatásul elmondanék, hogy 
a részletes vitája zajlik ennek a kérdésnek ilyen szempontból. 

Ha Dorosz képviselő úr nem jelent meg, akkor kérdezném tisztelettel a bizottság 
tagjaitól, hogy ki támogatja dr. Dorosz Dávid független képviselő önálló indítványának, a 
„Hova tűntek és kinél landoltak a pénznyerő automatákból származó milliárdok?” című önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételét ilyen szempontból. Van-e olyan, aki támogatja?  

(Jelzésre:) Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ha jól értem, ez csak arról szól, hogy az 

Országgyűlés döntse el, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság nyilvánosságra hozza-e azt a 
jelentést, amit mi már olvastunk nem egyszer.  

 
ELNÖK: Lényegében valami hasonló a javaslata ehhez. A tárgysorozatba-vételt 

támogatni lehet. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. Köszönöm 
szépen a képviselőtársaimnak. 

Egyebek 

Fontos még, hogy február 11-én és február 18-án, 13 órakor ülést tartunk, ezek közül 
18-án albizottsági ülés is lesz. Ezek kedd, 13 órás időpontok, tehát meglepő nincs benne. A 
jövő héten folytatjuk az államtitkár úrnak tájékoztatóját az Információs Hivatal 
tevékenységéről, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal… (Közbeszólások.) Így van, ezek 
szokásos kedd, 13 órás időpontok 11-én és 18-án.  

Viszont egy időpont-egyeztetés még majd zajlik, amikor a büntetés-végrehajtási 
intézetben Portik úrnak az első fokú ítélet utáni meghallgatására sor kerülne. Ebben még 
időpont-egyeztetés zajlik, ez van még hátra. 

Mile képviselő úr, parancsoljon! 
 
MILE LAJOS (LMP): Az lenne a tiszteletteljes javaslat, hogy az idővel takarékosan 

bánjunk. Mivel azt kérték, hogy február 13. utánra tegyük Portik Tamás meghallgatását, egy 
napon mind a három úriembert meghallgatnánk. Próbáljuk úgy szervezni, hogy délelőtt 
meghallgatnánk - ez valószínűleg február 18-án lenne - Portik urat és délután a másik két 
úriembert. Tudom, hogy az a nap nagyon megterhelő lehet, de inkább egy nap csináljuk 
végig, mint több napot vegyen igénybe. Nekem ez lett volna a tiszteletteljes javaslatom, ha 
figyelt volna rá valaki, de ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. 
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ELNÖK: Megpróbáljuk, de nem teszek erre ígéretet. Az alelnök úrral meg Kocsis 
képviselő úrral egyeztetni fogunk erről az időpontról. Február 18-án albizottság, a két 
meghallgatás rendben van, bizottsági ülés lesz, Portik urat pedig még egy picit tegyük talonba 
az időpont-egyeztetésig.  

Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 24 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 


