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Napirendi javaslat  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Hubay György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vadai Ágnes (DK), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Laban János bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 

Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-
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Szabó Zoltán László r. ezredes, főigazgató-helyettes (Terrorelhárítási 
Központ) 
Dr. Terjék Gábor r. ezredes, kabinetvezető (Terrorelhárítási Központ) 
Dr. Fail Kinga vezérigazgató (Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.)  
Dr. Horváth Nóra parlamenti titkár (Belügyminisztérium)  
Pávai Nándor szakértő (Fidesz)  
Dr. Fodros István szakértő (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a kedves bizottsági tagokat, képviselő hölgyeket és urakat, a tábornok urat, 
a TEK képviselőit, a BM képviselőit.  

Megállapítom, hogy 6-an személyesen vagyunk jelen, Hubay György pedig Bíró 
Márkot, Bartos Mónika Móring Józsefet helyettesíti. Tehát 8-an vagyunk: 6 személyes 
és 2 helyettesítéses megjelenés.  

Először a napirendről fogunk szavazni, az nem lesz bonyolult, és utána egy 
napirend-kiegészítésről. (Jelzésre:) Akkor fordítva szavazunk, először a napirend-
kiegészítésről, és majd utána, a kiegészítéssel együtt, ha elfogadjuk, akkor a 
napirendről.  

Vadai Ágnes alelnöktársunk nyújtott be egy napirend-kiegészítést, amelyben 
arra kér a bizottságtól felhatalmazást, hogy a Honvédelmi Minisztérium, valamint a 
minisztérium tulajdonosi joggyakorlása, felügyelete alá tartozó honvédségi cégek 2010. 
május 29. és 2021. május 31. között kötött, haditechnikai eszközökre és anyagokra, 
valamint a hadfelszerelésekre vonatkozó honvédségi beszerzésekkel kapcsolatos 
szerződéseibe betekinthessen. Az Országgyűlésről szóló törvény szerint ezt a 
felhatalmazást a mi bizottságunk tudja megadni. Ezzel szeretné kiegészíteni a 
napirendet alelnök asszony. (Dr. Vadai Ágnes: Igen.) Erről vita nélkül döntünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ki szeretné egészíteni a napirendet. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, 
aki nem szeretné kiegészíteni a napirendet? (Szavazás.) 6-an nem szeretnék 
kiegészíteni a napirendet. (Dr. Harangozó Tamás: Ennyike! Így!) Így nem egészítjük 
ki a napirendet. (Dr. Harangozó Tamás: Mélyen elkötelezett az ügy iránt, igaz, elnök 
úr?) Parancsoljon! (Dr. Harangozó Tamás: Mélyen elköteleződve az ügy iránt.) A 
legteljesebb mértékben!  

(Dr. Harangozó Tamás: Még a napirendről…) A napirendről döntünk a 
Nemzetbiztonsági Kabinet által benyújtott, közbeszerzésekről szóló törvény hatálya 
alóli mentesítés kapcsán. Ki az, aki elfogadja a napirendet? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, 
aki nem fogadja el a napirendet? (Szavazás.) 2-en nem fogadták el a napirendet.  

Így megkezdjük… (Dr. Harangozó Tamás: Ügyrendi!) Na, ügyrendi! Tessék!  

Ügyrendi vita 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! A napirendi szavazás 
tekintetében, ügyrendileg kérdezném, hogy és akkor most mi van. Tehát most a 
bizottság többsége megakadályozza, vagy szándékosan nem hagyja jóvá, hogy Vadai 
Ágnes bele tudjon tekinteni azokba a szerződésekbe, amit ön meg a fideszes többség 
meg a kormány itt ülő képviselői százhetvenhétszer elmondtak, hogy nézzen meg. Mi a 
teendő?  

 
ELNÖK: Harangozó úr, értelmezzen! Most egyszerűen csak nem egészítettük ki 

a napirendet.  
 
DR HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Tehát csak megakadályozták.  
 
ELNÖK: Nem, csak nem egészítettük ki. Tehát ezt nem tárgyaltuk.  
 



6 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): De mit kell tennie, hogy ezt megtehesse, 
abban segítsen! Ezért kérdezem ügyrendiben, hogy mit kell tennie alelnök asszonynak, 
hogy ezt a döntést meghozza a bizottság.  

 
ELNÖK: Az az igazság, hogy ez a döntés a jelenlegi szabályok szerint 

diszkrecionálisan a bizottság döntése: ha megszavazza, megnézheti, ha nem szavazza 
meg, nem nézheti meg.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Tehát megakadályozta.  
 
ELNÖK: De most nem szavaztunk arról, hogy megnézheti-e vagy sem, hanem 

arról szavaztunk, hogy akarjuk-e ezt tárgyalni vagy sem. Nagy különbség! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem ez volt a kérdés, az volt a kérdésem, 

hogy mit kell tennie alelnök asszonynak vagy bármelyik képviselőnek, hogy ez a 
bizottság dönthessen erről a kérdésről. Mert szerintem formálisan mindent megtett.  

 
ELNÖK: Kérvényt nyújt be, napirendre tűzzük, megtárgyaljuk, megszavazzuk, 

vagy nem szavazzuk meg. Ilyen egyszerű! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): De ez történt! 
 
ELNÖK: Most az történt, hogy nem tárgyaljuk, nem vettük napirendre. Nem 

arról döntöttünk, hogy nem nézheti meg, nem is döntöttünk arról, hogy megnézheti, 
hanem arról döntöttünk, hogy nem tárgyaljuk meg.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Oké, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szintén ügyrendi? (Dr. Vadai Ágnes bólint.) Parancsoljon! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni, hogy 

akkor az önök értelmezésében ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve minden bizottsági 
ülésre felterjeszthetem a közigazgatási államtitkár által kért vagy javasolt utat, és 
egyszer majd csak fölveszik napirendre, és döntenek, mondjuk, amikor már késő 
lesz… - szóval, csináljam-e ezt egyáltalán, elnök úr, vagy az a fixa ideájuk, hogy nem 
tekinthetek bele egyetlenegy szerződésbe sem? Mert én szívesen átküldöm minden 
egyes alkalommal ezt a levelet, minden egyes bizottsági ülésre, sőt kezdeményezek is 
bizottsági ülést ebben az ügyben, de én azt gondolom, hogy egyszerűbb lett volna azt 
mondani, hogy ne, és akkor nem pusztítjuk a fákat azzal, hogy minden alkalommal 
kinyomtatják ezt, és újabb papírdarab kerül majd a kukába. Szóval, ez így, azt 
gondolom, elnök úr, nincsen rendben, mert az én munkámhoz szükséges, és a törvény 
világosan mondja, ha egy képviselő munkájához szükséges, akkor erről dönteni kell. 
Önök ezzel a döntéssel azt mondták ki, hogy önök szerint nekem nem szükséges 
tudnom, milyen szerződéseket kötött a honvédelmi tárca, ezáltal nyilvánvalóan a 
magyar polgároknak sem szükséges tudnia, hogy milyen szerződéseket kötött a tárca.  

Én csak azt szeretném kérdezni, hogy tényleg minden alkalommal küldjem be, 
mert ha igen, akkor azt kérem, ne is nyomtassák ki, hogy az esőerdők ne pusztuljanak, 
vagy felesleges ezt a munkát elvégezni.  

 
ELNÖK: Ennyi?  
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DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Igen.  
 
ELNÖK: Csak, mert általában egy kérdést háromszor szokott feltenni, és arra 

gondoltam, megvárom, mert mind a háromszor megismétli ugyanazt a kérdést… 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Azért, elnök úr, mert önnek 

láthatóan értelmezési gondjai vannak. Úgy olvasási, mind… 
 
ELNÖK: Nincsenek értelmezési gondok. Ön rendkívül fárasztó módon 

háromszor teszi fel ugyanazt a kérdést. Egyszer is meg lehet érteni. (Dr. Vadai Ágnes: 
Csak önnek nem szokott sikerülni!) Csak, úgy látszik, az ismétlés a tudás anyja. Esetleg 
biztos attól fél, hogy elfelejtette közben, hogy mit is akart kérdezni. (Dr. Vadai Ágnes: 
Csengeren van, hogy elfelejtenek dolgokat.) De most még egyszer mondom, ne 
értelmezze félre a döntésünket. Ha jogi segítségre van szüksége, Czeglédy elvtársat 
javaslom (Dr. Vadai Ágnes: Köszönöm, jogász vagyok.), még szabadlábon van, tehát 
szerintem még lehet hozzá fordulni. (Dr. Vadai Ágnes: Nekem van diplomám, több 
nyelven is el tudom mondani önnek.) Azt javaslom, hogy szorítkozzon arra, ami a 
lényeg. Most arról döntöttünk, hogy nem vesszük napirendre ezt a kérdést. (Dr. Vadai 
Ágnes: Tehát nem támogatják.) Ez egyszerű: nem vesszük napirendre ezt a kérdést. 
(Dr. Vadai Ágnes: Tehát nem támogatják.) Úgyhogy megyünk a napirendre.  

Döntés a zárt ülés elrendeléséről 

Most zárt ülés tartását kell elrendelni, bár nem fog kimenni senki sem 
szerintem. Az Országgyűlésről szóló törvény értelmében, illetőleg a Nemzetbiztonsági 
Kabinet által benyújtott mentesítési kérelmekre való tekintettel zárt ülés elrendelését 
javaslom. Ki az, aki támogatja a zárt ülés tartását? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem.  

Zárt ülést tartunk. Kérem, mindenki menjen ki, aki nem jogosult a zárt ülésen 
való részvételre!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc. 

A bizottság 10 óra 21 perctől zárt ülésen folytatta munkáját,  
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  

 Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Horváth Éva Szilvia 
 
 
 


