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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Kezdjük el az ülést, képviselő urak! Kérem, foglaljanak helyet az asztal mellett! 
Üdvözlök mindenkit nagy tisztelettel, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
rendkívüli ülését ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma 
erre az ülésre.  

Az ülés összehívására a házszabály 108. § (3) bekezdése alapján került sor, 
miszerint ülésszakok között a bizottságok akkor tartanak ülést, ha azt a bizottság 
tagjainak legalább egyötöde írásban kéri. Ez az egyötödös kezdeményezés megtörtént: 
Molnár képviselő úr, Ungár képviselő úr és jómagam kezdeményezésére vagyunk most 
jelen pillanatban itt - mindösszesen hárman - a jelenléti ív tanúsága szerint.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselők, vagyis a helyettesítésekkel együtt 
a bizottságunk jelenleg még nem határozatképes, a határozati házszabály 113/A. § (2) 
bekezdése alapján kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására. És amíg ez a 
kísérlet zajlik - ez most kezdődött el -, addig azért néhány szóban emlékezzünk meg 
arról, hogy miért vagyunk most jelen pillanatban itt, ebben a bizonyos teremben, és 
próbálunk a Nemzetbiztonsági bizottság egy rendkívüli ülésén választ találni arra, hogy 
mi is történt Magyarországon az utóbbi években ezzel a bizonyos Pegasus nevű 
programmal kapcsolatban.  

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném jelezni, hogy amíg mi itt ülésezünk, addig 
kint az ülésterem előterében ott várakozik Magyarország belügyminisztere az 
államtitkárokkal, illetve szolgálatokkal egyetemben, és arra várnak, hogy ez az ülés 
határozatképes legyen, és el tudják mondani azt, hogy ők milyen információkkal 
rendelkeznek ezzel a beszerzéssel kapcsolatban. De mivel a négy fideszes, illetve 
KDNP-s képviselő ezen az ülésen nem vesz részt, ezért erre a mai ülésen nem kerül sor.  

Ellenben, amint a magyar Országgyűlés rendes ülésszaka majd megkezdődik 
2021 őszén, az első adandó alkalommal és lehetőséggel a Nemzetbiztonsági bizottság 
rendes ülését össze fogjuk hívni, ahová a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat beszámolója 
ide fog kerülni az asztalra. Akkor már kutya kötelessége lesz a fideszes többségnek is 
megjelenni ezen az ülésen, és amikor erre sor kerül, akkor fel tudjuk tenni azokat a 
kérdéseket, amelyek az utóbbi 168 órában akár az én fejemben, akár Ungár, illetve 
Molnár képviselő úr fejében felmerültek ebben az ügyben.  

Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e hozzászólni, amíg várakozunk. Ungár 
képviselő úr, parancsoljon! 

Képviselői hozzászólások 

UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Az első dolog, amit el 
szeretnék röviden mondani, hogy ez egy nemzetközi botrány, szinte minden érintett 
országban összeült a szakbizottság, és ezzel Magyarország tulajdonképpen a világban 
egyetlen. Sőt, most már odáig jutott ez a nemzetközi botrány, hogy a francia elnök 
felkérte Izrael államot, hogy indítson vizsgálatot. Ez az egyik része. 

A másik része az, hogy ha igaz lenne az, amit a Fidesz-KDNP állít, hogy ez egy 
álhír, aminek semmi alapja nincs, akkor pont a bizottsági ülés lett volna a megfelelő 
arra, hogy ezt mindenki számára lezárják. Az, hogy ez nem történt meg, egyértelműen 
mutatja, hogy a megjelent sajtóhíreknek van alapja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Molnár képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Én abban a szerencsétlen 

helyzetben vagyok, hogy nem először élem át azt a helyzetet ciklusról ciklusra, amikor 
- különösen az országgyűlési választások előtti időszakban - a Fidesz-KDNP különböző 
ügyrendi trükkel megakadályozza a bizottsági ülés érdemi részét. Ennek sok válfaja 
volt, nem is változtatnak ezen a technikán, hiszen most sem jöttek el, és valóban, amit 
Ungár képviselő úr mondott, az ország határait meghaladó az ügy jelentősége és a 
botrány része is. Nyilván ilyen szempontból ezzel a döntésükkel, hogy nem jöttek el, ezt 
a felelősségüket csak fokozták, hiszen a bizottsági ülés megakadályozása nyilvánvalóan 
még egyértelműbbé teszi azt a felelősséget, ami eddig is kirajzolódott.  

Viszont azt a következtetést is le kell vonni, hogy a következő időszak nagyjából 
ilyen lesz, tehát ügyrendi trükkök és ennek minden olyan válfaja, amivel meg lehet 
akadályozni majd a bizottsági ülés érdemi részét - napirend-összeállítás, mit kell 
levenni, mit lehet napirendre kérni, mi az, amire eljönnek, mit vesznek le -, az így fog 
folytatódni. Tehát erre kell készülnünk. Köszönöm szépen.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének 
megfelelően megállapítom a bizottsági ülésről távol maradó tagok névsorát. Név 
szerint: Halász János, Lezsák Sándor, Hubay György, Móring József Attila. 
Tájékoztatom önöket, hogy Halász János alelnök úr frakciótársai nevében is előzetesen 
jelezte több alkalommal is, hogy távol fognak maradni ettől az üléstől.  

Határozatképtelenség bejelentése, az ülés berekesztése 

Mivel nem sikerült a határozatképességet biztosítani, ezért az ülést berekesztem. 
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc) 

  Stummer János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


