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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm minden képviselőtársamat és a kedves vendégeket. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését 
megnyitom. Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítek sort. Személyesen 
6 fő jelen van, helyettesítési megbízást adott 3 fő. Kósa Lajost Simon Miklós, Bíró 
Márkot Bartos Mónika és Móring József Attilát pedig Hubay képviselő úr helyettesíti. 
Ilyenformán megállapítom, hogy helyettesítésekkel együtt 9 fővel a bizottság 
határozatképes. A futárpostában kiküldött napirendi javaslatról kérdezem, ki az, aki 
egyetért azzal. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 
1 tartózkodással a napirendi javaslatot elfogadtuk. 

Döntés bizottsági felhatalmazásról 

Az 1. napirendi pontunk a dr. Vadai Ágnes által kezdeményezett felkérés arra 
vonatkozóan, hogy kaphasson ismét bizottsági felhatalmazást az Országgyűlésről szóló 
törvény 98. § (3) bekezdése szerint minősített iratokba való betekintéshez. A 
kezdeményező levelet a képviselőtársaim a futárpostában megkapták. A most kiosztott 
bizottság határozattervezet elfogadásával megadjuk a felhatalmazást ahhoz, hogy a 
bizottság döntése alapján eljárva alelnök asszony minősített adatot használhasson fel. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki elfogadja a határozattervezetünket, amivel felhatalmazzuk 
alelnök asszonyt, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 98. § (3) bekezdésében 
rögzítettek szerint minősített adatot ismerhessen meg. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük! (Szavazás.) 9 egyhangú szavazattal a felhatalmazást megadtuk. Köszönöm 
szépen. 

Mielőtt rátérnénk a 2. napirendi pontunk tárgyalására zárt ülés keretében, 
felkérem a technikus kollégát, hogy a közvetítés kimenő jelét kapcsolja le. 

 
(Szünet: 10.06-10.09 

A bizottság 10 óra 09 perctől zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 

Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc) 

  Dr. Simon Miklós 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


