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(A részletes vita folytatása)  
(Kijelölt bizottság) 

 

 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Vadai Ágnes (független) 

 
Helyettesítési megbízást adott 
 

Bíró Márk (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak 
 
Hozzászólók 

  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium)   
 

Jelenlévők 
 
Dr. Konyhás Szilvia (Belügyminisztérium)  
Dr. Pohner Katinka (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy 8 fővel a bizottság 
határozatképes. Vas Imre Bíró Márkot helyettesíti, így meg tudjuk kezdeni a 
munkánkat. Van egy napirend-kiegészítő javaslat Harangozó Tamás úr részéről, aki 
egy „Tájékoztató egyes állami szervek helikopter-beszerzéseiről” című napirendi 
ponttal javasolja kiegészíteni a napirendet. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen.  
(Mirkóczki Ádám: De miért?) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

3 igennel és 5 tartózkodás mellett a bizottság ezt nem vette tárgysorozatba. Így 
a kiküldött meghívó szerinti napirendről kell döntenünk. 

A napirend elfogadása 

Kérem, szavazzanak a napirendről! Ki támogatja? (Szavazás.) 5 támogatja. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem támogatja. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a napirendet elfogadtuk. 

Így megkezdjük a munkánkat. Az első három napirendi pont tárgyalása zárt 
ülés keretében fog megvalósulni, így megkérjük a nagyon kedves sajtó-munkatársakat 
és mindenkit, aki nem jogosult a zárt ülésen bent lenni, hogy hagyja el a bizottsági 
termet, továbbá mindenkit kérek, a bizottság tagjait, hogy pakolja el a csodatokba a 
telefonját. (Dr. Harangozó Tamás: Ügyrendben szeretnék szólni!) 

Tisztelt Bizottság! Ügyrendben Harangozó alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Csak azt szeretném 

kérdezni elnök úrtól, hogy ez a mai szavazási magatartásuk az ügynek szólt vagy az 
időzítésnek? Tehát nem tartja indokoltnak és szükségszerűnek, hogy ez a bizottság 
áttekintse a helikopter-beszerzéseket, miután ugyanez a bizottság nagyon nagy 
örömmel vette 2013-ban, hogy egy koncepcióváltás után nemzeti helikopter-beszerzés 
lesz ötpárti egyeztetéssel, aztán minden lett ebből, csak pont az nem. Tehát ma ott 
tartunk, hogy három különböző területen három különböző kontinensről és két 
különböző katonai szövetségtől vásárolgatunk helikoptereket, meg újíttatunk fel 
helikoptereket. Úgy gondolja, elnök úr, hogy egyáltalán nem kell a bizottságnak ezzel 
foglalkoznia, vagy csak úgy gondolja, hogy ma nem jó? 

 
ELNÖK: Alelnök úr, ilyen napirendünk nincsen, tehát a napirendi 

hozzászólása ilyen értelemben (Dr. Harangozó Tamás: Ügyrendi!) vagy ügyrendi… 
Szavazzunk a kérdésről? Már szavaztunk, nem lesz most ilyen napirend. (Dr. 
Harangozó Tamás: Szerintem normális, emberi módon megkérdeztem öntől 
valamit, elnök úr, semmi mást nem tettem.) 

Ez mind a jegyzőkönyvbe kerül, és akkor valaki szomorúan megállapítja, hogy 
nem vettünk fel a napirendre egy kérdést, de elkezdünk róla tárgyalni, ez olyan 
furcsának hat. De egyébként természetesen egészen biztos, hogy fogunk a helikopter-
beszerzésről több fordulóban is tárgyalni, tehát inkább az időzítésnek szól, hogyha ezt 
kérdezte, mint a témának. 

 
(A bizottság 10 óra 08 perctől 12 óra 40 percig zárt ülést tartott, 

melyről külön jegyzőkönyv készült. 
Szünet: 12.40-13.16 óráig 



6 

A nyílt ülés folytatásának időpontja: 13 óra 16 perc.) 
 

Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények 
módosításáról szóló T/9634. számú törvényjavaslat (A részletes vita 
folytatása)  

ELNÖK: Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy a 
bizottság hat fővel határozatképes.  

A 4. és egyben utolsó napirendi pontunkat tárgyaljuk, ez az egyes migrációs 
tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájának az a szakasza, ami még a múltkori bizottsági ülésen kimaradt. 
Elkészítettük és elküldtük a képviselő uraknak és hölgynek azt az általunk tervezett 
bizottsági módosító indítványt, amiről még döntenünk kell, mert az előzőekben 
végigtárgyaltuk az összes módosító indítványt. Tehát ezzel a bizottsági módosító 
indítvánnyal kapcsolatban kérdezem az előterjesztő véleményét. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Tárcaálláspontot mondok: ezzel a tervezettel a Belügyminisztérium egyetért, illetve 
szeretném jelezni, hogy a bizottsági módosító javaslatban szerepel az OBH két 
javaslata, amit a Belügyminisztérium szintén támogat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az egyik a 11. pont, az önálló, a másik pedig, ha minden igaz, akkor a 

25. pont, a hatályba léptetéssel kapcsolatos intézkedés. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Bocsánat, a 21. pont (6) bekezdése lenne.  
 
ELNÖK: Tehát nem a 25-ös?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ja, bocsánat, ez a hatályba léptetéssel kapcsolatos, csak nem a 25. 

pontban van, hanem a 21. pont (6) bekezdésben. Valóban, a Handó Tünde elnök 
asszony által nekünk megküldött észrevételeket ennyiben szeretnénk beépíteni a 
bizottság módosító javaslatai közé. 

Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Hozzászólása? 
(Nincs jelzés.) 

Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Egyetért-e a bizottság azzal, hogy 
bizottsági módosító javaslatként benyújtsuk az általunk kiosztott tervezetet? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen. Ki nem szavazza meg? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Ezzel végére értünk a módosító indítványoknak és a bizottsági módosító 
indítványnak is.  

Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Hét igennel lezártuk a részletes vitát. 

Elfogadja-e a bizottság a döntéseinek megfelelően elkészített részletes vitáról 
szóló bizottsági jelentést, illetve benyújtja-e? Ki az, aki igen? (Szavazás.) Hat igen. Ki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett 
elfogadtuk a bizottsági jelentést.  
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Most pedig döntenünk kell, hogy állítunk-e bizottsági előadót a vitában. Én azt 
javasolom, hogy állítsunk. (Jelzésre:) Simon Miklós alelnök úr személyében 
bizottsági előadót állítunk. Elfogadja ezt a bizottság? (Szavazás.) Igen. 

Kisebbségi vélemény? (Dr. Harangozó Tamás: Később megmondanám, hogy 
kit…) Jó, akkor kisebbségi vélemény is lesz. Harangozó alelnök urat írjuk be, és akkor 
utána majd, ha csere van, azt jelzitek. Nagyon szépen köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Az ülés végére értünk. További jó napot kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 20 perc)  
  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Pavlánszky Éva és Nánásiné Czapári Judit  
 
 


