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Napirendi javaslat   
 

1. Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről 

2. A belügyminiszter, a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke által benyújtott, a 
közbeszerzésekről szóló törvény és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről 
szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelmek megtárgyalása (NBB-
41/125-1/2018., NBB-41/127-1/2018., 589/2018.) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mirkóczki Ádám (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)  
Ungár Péter (LMP) 

 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett bizottsági munkatárs  

 

Meghívott 

Jelen volt 

Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő (DK)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés 
Nemzetbiztonsági bizottságának ülését megnyitom, és nagy tisztelettel köszönteném 
államtitkár urakat, főigazgató urakat, a rendőrfőkapitány urat és minden olyan 
meghívott vendéget, akik nem tették tiszteletüket a mai bizottsági ülésen. A bizottsági 
ülés összehívását egyébként a mentesítési kérelmek megtárgyalásának 
vonatkozásában Halász János alelnök úr és Hubay György képviselő úr kérte a 
házszabály 108. §-ának (3) bekezdése alapján, illetve Molnár Zsolt képviselő úr is és 
jómagam is kezdeményeztük az aktuális nemzetbiztonsági ügyek megtárgyalását 
ugyanezen szakasz alapján. 

Tájékoztatom önöket, hogy a mai reggelen kézhez vettem belügyminiszter úr 
levelét, melyben kérte, hogy a mentesítési kérelmeket - szó szerint idézem -: „további 
technikai pontosítása miatt” vegyük le napirendről. Így értelemszerűen az összehívott 
ülés napirendjének tárgya mára nem aktuális. Lenne más aktuális ügy, ahhoz 
azonban értelemszerűen kellene a határozatképesség.  

A határozatképtelenség megállapítása  

Mivel jelenleg a Fidesz képviselőit nem látom a teremben és semmilyen 
meghívott vendéget, így a jelenlét megállapításával kell folytatnunk. A 
Nemzetbiztonsági bizottság 7 főjéből 3-an vagyunk jelen, míg a kormánypárti 4 tag 
hiányzik, így azt kell megállapítanom, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság 
határozatképtelen, tehát a mai bizottsági ülésre nem tudunk sort keríteni.  

Én szomorúan jegyzem meg, hogy lényegében visszatértünk a majdnem egy 
évvel ezelőtti, választások előtti állapothoz, utoljára akkor fordult elő a 
Nemzetbiztonsági bizottságban, hogy határozatképtelenség miatt nem tudtunk fontos 
kérdéseket megtárgyalni. A magam részéről nyilván sajnálatomat fejezem ki, hiszen 
szerintem mind a Belügyminisztérium, mind pedig a kormánypártok részéről fontos 
lett volna ez az ülés, és azt gondolom, hogy elsősorban az ő érdekük lett volna néhány, 
az elmúlt napok legnagyobb figyelme alatt álló kérdéseket megválaszolni. Gondolok 
itt az MTVA-ban történt eseményekre és megválaszolatlan kérdésekre. Nevezetesen, 
hogy a fegyveres biztonsági őrök és az országgyűlési képviselők jogai és hatáskörei 
pro és kontra meddig terjednek. Ki hibázott és ki nem? Fontos lett volna ezekről 
beszélni ezen grémium keretei között is. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
bárkinek hozzáfűznivalója, mielőtt lezárnám a mai bizottsági ülést. Molnár Zsolt 
képviselő úr, tessék! 

Hozzászólások 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, hogy 
azokat az időket idézi meg a mai bizottsági ülés, amelyet az év elején, a tavaszi 
időszakban, télen láthattunk, hogy a Fidesz-KDNP kibújik minden olyan kérdés 
tárgyalása alól, ami számukra kellemetlen ügyek megvizsgálását jelentené. Sajnálom, 
hogy nem tették tiszteletüket, és nem biztosították a határozatképességet. Ez lett 
volna a feladatuk.  

 
ELNÖK: Ungár Péter képviselő úr, tessék! 
 
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Én ugyancsak annyit tennék hozzá, 

hogy ha az ember elolvassa például a vidéki tegnapi lapokat, akkor azt látja, hogy egy 
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világszintű összeesküvés van a kormány ellen, gondoltam, ha ez így van valóban, és itt 
külföldi érdekek vannak, akkor erről beszámolnának a Nemzetbiztonsági 
bizottságnak, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. E helyett ismételten 
megfutamodtak, úgyhogy valószínűleg a saját állításaikat sem tudják a fideszes 
kollégák igazolni. Az pedig, amit a bizottság elnöke mondott az elején, hogy valami, 
ami úgy tűnt - annak ellenére, hogy idén elvileg nem lett volna már ülés -, hogy 
kifejezetten fontos még idén, most hirtelen fontosságát vesztette, ez azért mutatja azt, 
hogy a Fidesz ennek a bizottságnak a munkáját mennyire nem veszi komolyan.  

 
ELNÖK: Szeretném tájékoztatni a Nemzetbiztonsági bizottság jelen lévő 

tagjait, hogy Vadai Ágnes képviselő asszony a házszabály adta keretek között, 
tekintettel arra, hogy nemzetbiztonsági átvilágítással rendelkezik, kezdeményezte, 
hogy tanácskozási joggal részt vegyen ezen az ülésen. Nyilván szavazásra nem került 
sor, hiszen nem vagyunk határozatképesek, de képviselő asszony jelentkezett, 
úgyhogy megadom a szót. Tessék!  

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Aggasztónak találom, hogy az elmúlt 36-48 órában a belügyminiszter nem nyilvánult 
meg sem a Kossuth téren, sem a tévészékház előtt, sem a tévészékházban történt 
dolgokat illetően, eseményeket illetően. Különösen azért, mert azt látjuk, azt 
tapasztaltuk, hogy a házbizottsági ülésen sem történt ezekben a kérdésekben semmi. 
Arra gondoltunk, azt reméltük, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságban, akár zárt 
ülésen is, normális keretek között meg lehet azt beszélni, hogy hogyan lehetséges az, 
hogy országgyűlési képviselőket fegyveres biztonsági őrök bántalmaztak a 
tévészékházon belül, és hogyan lehetséges az, hogy biztonsági őrök képviselőket 
rángattak, kidobtak a tévészékházból. Különösen annak fényében lett volna fontos a 
Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése, hogy azért volt arról információ korábban, 
sajtóinformáció, hogy a tévészékházon belül mindenféle lehallgatási botrányok 
voltak, és ha van valami, ami a Nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartozik, az 
az, hogy mi folyik a tévészékház épületén belül. Ráadásul véget ért az ülésszak, most 
már nagyon nehéz bármilyen bizottságot összehívni. Az ellenzéki képviselőknek 
szinte lehetetlen, és azt látjuk, hogy a kormánypárti képviselők nem fogják magukat 
csipkedni. Ugye, van egy társbizottság ebből a szempontból, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság, akkor én ma megpróbálom elérni azt, hogy a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság valamikor - én azt sem bánom, ha karácsonykor - üljön, tehát 
üljünk, mert ezt muszáj megtárgyalni, hogy mi történt az elmúlt időszakban. 
Valamennyi ellenzéki párt képviselőjét érintette az atrocitás, nagyon sajnálom azt, 
hogy nem lehetett erről érdemben, higgadtan beszélni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Természetesen én egyetértek a 

képviselőtársaim által elmondottakkal, ezért is tartottam fontosnak ezzel a 
napirenddel kiegészíteni a mai bizottsági ülést, de hát jól látjuk, hogy nem az élet, 
hanem a Fidesz felülírta ezen tervünket, ami egyébként a közérdeklődés és a 
sajtónyilvánosság fokozott figyelme miatt is fontos lett volna. Szerintem mindenki 
válaszokat akar, mindenki szeretne megnyugtató, egzakt tisztázást ebben az ügyben, 
hogy valójában ki hibázott, ki nem, és meddig terjednek a korlátok és lehetőségek, 
akár képviselők, akár fegyveres biztonsági őrök tekintetében. Én nagyon nem 
szeretném azt, ha az a kép alakulna ki, hogy van állam az államban, és amit a 
fegyveres biztonsági őr tett az ORFK tájékoztatása szerint, azért arra enged részben 
következtetni, mintha az állam az államban működnének egyes szervezetek. Ezt 
kellett volna tisztáznunk.  
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Tekintettel arra, hogy a bizottság nem határozatképes, így nincs más 
lehetőségem és feladatom, minthogy az ülést berekesszem. (Dr. Vadai Ágnes: Boldog 
karácsonyt!) Azon képviselőtársaimnak mondom, akik vették a fáradtságot, és jelen 
vannak, sajnálom, hát majd valamilyen keretek között nyilván fogjuk folytatni.  

Az ülés berekesztése 

Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, a kormány képviselőinek meg 
boldog karácsonyt, úgyhogy minden jót kívánok, és köszönöm a megjelenteknek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 19 perc) 

 

  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 

 

 

 


