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Napirendi javaslat 
 

 

1. A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni 
rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslat (H/1487. szám)   
(Kocsis Máté, Gulyás Gergely, Böröcz László (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
  

Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz) 
F Kovács Sándor (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) 
Volner János (Jobbik) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Székely Sándor (DK) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Bánki Erik (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz) F Kovács Sándornak (Fidesz)  
Tóth Csaba (MSZP) Bangóné Borbély Ildikónak (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Jó napot kívánok! A mai 
ülést elkezdjük. Köszöntöm a bizottsági ülés résztvevőit. Bánki Erik elnök urat 
alelnökként most én helyettesítem felkérése alapján.  

A határozatképesség megvan a jelenléti ív alapján.  
Az első feladatunk a napirend elfogadása. Új változatban került ki a mostani 

napirendi javaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt az új változatban kikerült napirendi 
javaslatot támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egy szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. A 
napirendet elfogadtuk. 

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a 
Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló 
H/1487. számú határozati javaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A napirendi javaslat szerint ma egy napirendi pontot tárgyalunk, a 
Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni 
rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslat kapcsán tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a házelnök úr a részletes vita lefolytatására az Európai ügyek 
bizottságát jelölte ki. Bizottsági elnök úr azonban úgy ítélte meg, hogy a Gazdasági 
bizottságnak is foglalkoznia kellene a határozati javaslattal és le kellene folytatni majd 
a részletes vitát. Erről a bizottság jogosult dönteni. A házszabályi rendelkezések 32. § 
(2) bekezdése alapján a bizottságnak tehát döntenie kell arról, hogy kíván-e majd 
részletes vitát lefolytatni. Azt javaslom, hogy a bizottság a határozati javaslat egészére 
folytassa le majd a részletes vitát. Kérdezem, kinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, 
tehát azzal kapcsolatban, hogy a bizottság is folytasson le részletes vitát. (Bangóné 
Borbély Ildikó jelentkezik.) Megadom a szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném 
megjegyezni, hogy ha az Európai ügyek bizottsága tárgyalhatja ezt a határozati 
javaslatot, akkor tényleg nem értjük, miért utasították vissza a Házbizottságon azt, 
hogy európai uniós napirendként szerepelhessen majd a plenáris ülésen. Jó lenne, ha 
erre valaki magyarázatot is adna, mert az a magyarázat, amit a házbizottsági ülésen 
kaptunk, szerintem nem volt elég kimerítő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Házbizottság helyett én nem tudok nyilatkozni, 

nem vagyok tagja a Házbizottságnak. Ott született ez a döntés. Kérdezem, hogy van-e 
még valakinek kérdése. (Dr. Mellár Tamás jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azt 

szeretném megkérdezni, hogy mik azok a fontos gazdasági momentumok, amelyek 
ebben az előterjesztésben vannak, és amelyek szükségessé teszik azt, hogy a Gazdasági 
bizottság tárgyalja. Nekem első látásra ez nem nyilvánvaló, de bizonyosan bennem van 
a hiba. Ha erről hallhatnánk néhány mondatot, akkor esetleg megalapozottabban 
tudunk majd véleményt alkotni róla. (Volner János megérkezik.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván mondhatnám azt is, hogy minden ügynek 

van gazdasági vetülete, de konkrétan is tudjuk, hogy a határvédelem költségei például 
gazdasági kérdéseket is felvetnek. Azt gondolom, hogy általában fordítva szokott 
érvelni az ellenzék, azt kérdezik, hogy miért nem tárgyaljuk meg az ügyeket, miért nem 
mondhatják el a véleményüket. Most nem egészen érthető, hogy amikor meg lehet, úgy 
gondolják, hogy elég lenne az Európai ügyek bizottságában ezt lefolytatni. Ha még egy 
bizottságban megtehetik, akkor nem egészen értem, hogy az miért probléma. 
(Bangóné Borbély Ildikó jelentkezik.) Tessék! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): A Sargentini-jelentés nem egy pontból 

áll, hanem 12 pontból. Akkor a Népjóléti bizottságnak is meg kellene tárgyalnia, az 
Igazságügyi bizottságnak is és minden bizottságnak, amely ma a parlament működését 
segíti. Akkor nem értem, hogy miért csak két bizottság és miért nem lehet uniós 
napirendi pontként kezelni ezt az ügyet. Nem értjük. 

 
ELNÖK: Most nem tudom felsorolni, de több bizottság is, úgy tudom, 

megtárgyalja a Gazdasági bizottságon kívül, nemcsak az Európai ügyek bizottsága, 
hanem még más bizottságok is. Azt hiszem, a Nemzetbiztonsági és az Igazságügyi 
bizottság is. Nyilván ez elsősorban jogi kérdéseket vet fel. Tehát azt gondolom, ott is 
van lehetőség az összes pontot, mind a 12 pontot megtárgyalni. (Dr. Mellár Tamás 
jelentkezik.) Alelnök úr! 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Bocsánat, elnök úr, 

valószínűleg rosszul fogalmaztam. Nem azt kérdőjelezném meg, hogy miért tárgyaljuk 
itt, hanem arról szerettem volna információt kapni, hogy mik azok a konkrét elemek, 
konkrét dolgok, amelyeknek a megtárgyalására nekünk fel kell készülnünk, vagy 
amelyeknek a megtárgyalására sor fog kerülni. Tehát abszolút nem vagyok ellene, hogy 
erről a dologról tárgyaljunk, csak nem nyilvánvaló és nem világos, hogy mi is akar 
lenni a mai ülés tematikája gazdasági szempontból tekintve. 

 
ELNÖK: A mai ülésen nem kell ezeket megtárgyalni. Ma arról döntünk, hogy 

kapcsolódunk a részletes vitához, és majd amikor megtárgyaljuk, azt gondolom, a 
részletes vita kapcsán bőven van lehetőség érinteni, és nyilván a téma ismert 
gyakorlatilag. De, azt gondolom, tudunk majd arról beszélni a Gazdasági bizottság 
ülésén is, hogy a Gazdasági bizottságnak elsősorban miről kell részletes vitát folytatni. 
De most a szavazás arról szól, hogy egyáltalán a Gazdasági bizottság megtárgyalja-e ezt 
a témát. Még egyszer: én értem az ellenzéki képviselő felvetését, de azt tudom 
mondani, hogy ezek a kérdések, hogy melyik bizottság fogja megtárgyalni, a 
Házbizottság ülésén dőlnek el. Itt a bizottság arról dönt, hogy ez a bizottság meg fogja-
e tárgyalni.  

Határozathozatal 

Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk! Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
Gazdasági bizottság is folytassa le a határozati javaslat részletes vitáját? Kérem, hogy 
tegye fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Elnézést, csak 
ellenőrzöm. Akkor egyhangúlag elfogadtuk ezt a javaslatot. A napirendi pontot ezzel 
lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

A második napirendi pontban, az Egyebek között van-e kérdése, észrevétele 
valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Még azt a bejelentést teszem, hogy 
bizottsági elnök úr azt tervezi, hogy október 9-én 9 órakor lesz a következő Gazdasági 
bizottsági ülés. Köszönöm szépen a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 

Manninger Jenő 
 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


