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Napirendi javaslat  

Döntés a honvédelmi miniszter által benyújtott, a védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentestés iránti kérelemről 
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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  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 52 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, döntés a 
napirendi javaslatról 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A Honvédelmi bizottság ülését megnyitom.  

Megállapítom, hogy hat plusz egy fővel határozatképesek vagyunk. 
Kérdezem, hogy a tisztelt bizottság napirendre veszi-e azt a kezdeményezést, 

amely előzetes mentesítés a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény 
hatálya alól, tehát a napirend: döntés a honvédelmi miniszter által benyújtott, a 
védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti 
kérelemről. Napirendre tűzzük-e ezt a kérést? 

Itt szeretném akkor megjegyezni, hogy nem javaslom, egyeztetve a honvédelmi 
miniszterrel. Ez egy olyan beszerzési kezdeményezés, ami egész egyszerűen 
idejekorán van. Ennek a beszerzésnek semmilyen feltétele nincsen meg, úgyhogy 
abban maradtunk, hogy ezt nem vesszük napirendre. Akár helikopterbeszerzés, akár 
bármi más, akár harckocsi, akár hajó, katamarán vagy vállról indítható rakéta, 
mindegy mi (Mirkóczki Ádám: Dúsított urán!), a múltkori mentesítési eljárás 
tanulságait levonva, megfogadva egyébként azt is, amit most a távol lévő Harangozó 
alelnök úr akkor mondott, szeretném majd azt képviselni, hogy ezeket egy 
nagyságrenddel jobban készítsük elő, mert így nem lehet róluk érdemben állást 
foglalni. Úgyhogy én ezért javaslom, hogy ne vegyük napirendre ezt a kérdést.  

Ki az, aki azt javasolja, hogy vegyük napirendre? (Senki sem jelentkezik.) 
Nulla. Ki az, aki azt mondja, hogy ne vegyük napirendre? (Szavazás.) Hét nem 
szavazattal a bizottság nem tűzte napirendre.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom, mert nincsen más. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 55 perc)  
  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra  
 
 


