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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit köszöntök a mai bizottsági ülésen. Nacsa Lőrincet külön, aki az 
előterjesztő nevében vesz részt a bizottsági ülésen. 

Először a határozatképességet kell megállapítani: 6-an vagyunk, és ráadásul 
Móring Józsefet Simon Miklós képviseli, tehát igazából 7-en. Ezzel megállapítom, 
hogy határozatképesek vagyunk. 

Mielőtt a napirend elfogadására teszek javaslatot, szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy Demeter Márta képviselőtársunk, alelnöknőnk négy napirend-
kiegészítési javaslattal kereste meg a bizottságot, erről kell vita nélkül döntenünk a 
házszabály 15. §-ának (6) bekezdése alapján. (Demeter Márta jelentkezik.) Sőt, az a 
helyzet, hogy míg nincsen napirendünk, addig nem is lehet napirend előtt szót adni. 
(Demeter Márta: Akkor ügyrendi!) Ügyrendben sem, mert ez a műfaj a 
házszabályban nem ismert. Tehát akkor tudom megadni, amikor majd a napirendről 
döntünk. Ez van a házszabályban, nem tehetek róla. (Demeter Márta: Elnök úr, az 
előterjesztőnek egy indokolásra lehetőséget kell biztosítani, ez nem vita.) Nem, a 
házszabályban az van határozottan, azért idéztem be, olvassa el, hogyha nem hisz 
nekem, 15. § (6) bekezdés: vita nélkül döntünk a napirend-kiegészítésről. A vita 
nélkül az azt jelenti, hogy vita nélkül, tehát senki sem szólal meg, hanem kénytelen 
leszek… (Demeter Márta: Ez nem is vita, hanem az indokolása az 
előterjesztésemnek.) Házszabályszerűen kell eljárnunk. (Demeter Márta: Ez a 
házszabály, elnök úr!) 

Tehát például a napirend megállapításánál a parlamentben sem szokott az 
előterjesztő külön indoklást adni. 

Tehát erről vita nélkül döntünk, és utána a napirendről, utána lehet 
napirenden kívül, pontosabban ügyrendi kérdéssel fordulni a bizottsághoz. 

Tehát az első: Tájékoztató a Magyar honvédség számára történő Airbus H145M 
típusú helikopter vásárlásáról, a beszerzés teljes folyamatáról, az ehhez kapcsolódó 
piackutatásról, a pontos pénzügyi konstrukcióról és a teljes költségvetési 
finanszírozásról szóló és minden más kapcsolódó információ ismertetése mellett. 
Támogatja-e a bizottság, hogy ez napirendre kerüljön? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Nem vettük napirendre. (Demeter Márta: 
Megígérték ősszel, elnök úr!) 

A következő: Tájékoztató a Honvéd Kórházban kialakult, az egészségügyi 
intézmény működését alapjaiban befolyásoló helyzetről. Ki az, aki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Akkor 
ez sem kerül fel a napirendre. 

A következő: Tájékoztató a letelepedési kötvényprogram révén - szó szerint 
idézem, tehát hogyha értelmetlen lenne a szöveg, akkor kérem, nézzék el nekem - 
orosz államhoz köthető orosz állampolgárok részére kiadott élethosszig tartó 
letelepedési engedélyekről. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ez sem került napirendre. 

Az utolsó: Tájékoztató a magyar kormány 1698/2013. (X. 04.) számú  
kormányhatározattal elfogadott migrációs stratégiájának végrehajtásáról. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Köszönöm szépen. 
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Most pedig a napirendről kell döntenünk a kiküldött meghívó alapján, ez pedig 
egy nagyon rövid napirendi pont, ami a Sargentini-jelentés részletes vitájához való 
rácsatlakozásról szól. Tehát nem a részletes vita, csak arról, hogy a bizottság, mint 
érintett bizottság a részletes vitát szeretné lefolytatni az általános vita után a 
határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. Ki az, aki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Köszönöm szépen. 

Akkor viszont megkezdjük a munkát, és hogyha jól értem, most Demeter Márta 
ügyrendi kérdésben kér szót? Vagy már nem. 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Hát, elmondom. 
 
ELNÖK: Ne, ne, Isten őrizz, nem akarnám én ezt erőltetni, csak gondoltam, 

hogy megkérdezem. (Demeter Márta: De, természetesen.) Igen, tessék! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Tehát ahogy ön említette, 

elnök úr, a házszabály szerint a bizottság vita nélkül határoz, ám az előterjesztőnek, a 
napirend-kiegészítés indítványozójának ez a fajta felszólalása indokolás, nem pedig 
vita.  

Tehát semmi mást nem mutat ez az egész, minthogy nem hajlandóak sem a 
Honvéd Kórházban kialakult helyzetről beszélni itt, az Országgyűlés Honvédelmi és 
rendészeti szakbizottságában, sem a Magyar Honvédség 100 milliárd forint értékben 
tett helikopter-vásárlásáról, sem a letelepedési kötvényprogramnak a brutális 
biztonsági kockázatairól, hiszen itt már hetente derül ki több emberről, hogy bűnözők 
kaptak így letelepedési engedélyt Magyarországra, sem pedig - ami egészen 
elképesztő, még az eddigieknél is - a kormány által 2013-ban elfogadott migrációs 
stratégia végrehajtásáról. 

Tehát ezek szerint a szakbizottságnak ezekhez semmilyen hozzáfűznivalója 
nincs, és ön, elnök úr, nem várja el a bizottság elnökeként, hogy a kormány képviselői 
beszámoljanak ezekről a honvédelmi és biztonsági szempontból nagyon is releváns és 
sürgető ügyekről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a napirendi kiegészítést. Nem erről van szó. Tehát a 

képviselőtársam téved. Azt gondolom, hogy most, amikor a parlament 13 órakor 
megkezdi a munkáját, akkor, ha bizottsági ülést tartok, csak abban az esetben lehet, 
amikor tervezhetően a bizottság véget ér a parlament üléséig, tehát kifejezetten rövid, 
velős bizottsági ülésre kerülhet sor. A hétfői nap az tipikusan nem alkalmas arra, hogy 
olyan napirendeket tárgyaljunk meg, amelynek adott esetben a tájékoztatása is 
legalább félórás lesz.  

De természetesen szándékomban áll - mert ez fontos - a helikopter-
beszerzésről szóló tájékoztatót meghallgatni, és ezt már kértem is a honvédelmi 
minisztertől, hogy erre készüljenek fel. Valószínűleg, miután az olyan kérdéseket is 
tárgyal, zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Hasonlóképpen a letelepedési 
kötvény állásáról - ugye, tudjuk, hogy ez a program kifutóban van, mert a kormány 
lezárta ezt a programot - szintén szeretnék egy beszámolót meghallgatni, tekintettel 
arra, hogy ott is olyan igények vannak, amelyek a letelepedési kötvényekkel 
kapcsolatos biztonsági problémákra is rákérdeznek, és ott olyan információk vannak, 
ami szintén zárt körben tárgyalandó meg, valószínűleg az is zárt körben 
megtárgyalandó, és természetesen a migrációs stratégia végrehajtásáról, sőt az 
időközben - mert ez ’13-as - eltelt változásokról is tervezek napirendet. Az is egy jó 
hosszú napirend lesz, úgyhogy ezeket most készítjük elő. 
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Ezzel kapcsolatban csak szeretném elmondani, hogy helyesebb, hogyha a 
tényekre alapozunk, és a sajtóértesüléseket nem emlegetjük úgy, minthogyha tények 
lennének, mert adott esetben jártak már úgy látszólag a kérdéshez értő képviselők, 
hogy hatalmas palávert rendeztek annak kapcsán, hogy T72-es harckocsikat adtunk el 
Ukrajnának, aztán egy szó sem volt igaz belőle, csak felültünk egy orosz 
provokációnak. (Megérkezik az ülésre dr. Vadai Ágnes.) 

Tisztelt Bizottság! (Demeter Márta jelentkezik.) Tessék! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Elnök úr, csak akkor 

szeretném önnek javasolni, hogy úgy legyenek meghirdetve a bizottsági ülések, tehát 
ne plenáris üléskezdés előtt közvetlenül, hogy eleve behatárolt időrendben… 

 
ELNÖK: Úgy lesz természetesen. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Ezekről a fontos kérdésekről 

beszélni kell. Szerintem a Bevándorlási Hivatal főigazgatója nem sajtó, tehát így, mint 
sajtóértesülés, amire ön utal, eléggé furcsa lenne a dolog. Azt pedig végképp 
furcsállom, mint ügyrendit, hogy a NATO Parlamenti Közgyűlés delegációját miért 
nem fogadja a honvédelmi bizottság, főleg, ha ülésezik, és ön, mint a honvédelmi 
bizottság elnöke, akár itt az ülés keretében. Hiszen most volt egy ilyen delegációs 
megbeszélés, amin a bizottság tagjai nem vettek részt rajtunk kívül, Vadai Ágnes 
képviselő asszonnyal voltunk mi ketten ott a honvédelmi bizottságból. 

Tehát hogyha ilyen fontos delegáció érkezik, akkor azt gondolom, hogy az 
lenne a minimum, hogy ön meghívja őket ide, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottságba. Most nyilván itt egy propagandaanyagról lesz szó, tehát gondolom, ez 
kínos lett volna előttük, de javasolnám, sőt kérem, hogy elnök úr, figyeljünk oda 
ezekre a dolgokra, és ön is, mint elnök. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen konzultáltam a NATO-delegáció 

érkezése kapcsán a Külügyi bizottság elnökével, és megbeszéltük, hogy milyen 
munkamegosztásban találkozunk a NATO-delegációval. 

De most akkor visszatérnénk a napirendre, mert mégiscsak a napirendnél 
tartunk. 

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) 

Tisztelt Bizottság! A napirend az a kérdés, hogy rájelentkezünk-e, mint 
bizottság a Sargentini-jelentéssel kapcsolatos parlamenti határozattervezetnek a 
részletes vitájára. Én azt gondolom, hogy miután a Sargentini-jelentés jelentős része a 
mi munkánkat is érinti, ezért teljesen kézenfekvő, hogy a honvédelmi bizottság is 
jogot formálna arra, hogy a részletes vita lefolytatására bejelentkezzünk a 
házelnöknél. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor 
szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. Itt most nem a 
részletes vitát kell lefolytatni és nem a jelentésről kell beszélni, csak arról, hogy a 
honvédelmi bizottság tárgyaljon a parlamenti határozati javaslatról a részletes vita 
kapcsán. (Demeter Márta: Mikor fogja tárgyalni?) 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
2 nem. 
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Megállapítom, hogy a honvédelmi bizottság úgy döntött, hogy a Sargentini-
jelentés részletes vitáját a bizottság is lefolytatja. 

A részletes vita időpontja csak akkor derül ki, amikor tudjuk, hogy az általános 
vita mikor zárul le. A tervek szerint szerdán, ami azt jelenti, hogy akkor jövő héten 
szerdán tartunk erről részletes vitát a bizottsági ülésen. 

Nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 15 perc)  
  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 
 
 


