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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése  

STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Tisztelt Képviselőtársaim! Az 
Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának ülését ezennel megnyitom. Tisztelettel 
köszöntök minden meghívottat és megjelentet az ülésteremben.  

Az ülés összehívására a házszabály 108. § (3) bekezdése alapján került sor, 
miszerint az ülésszakok között a bizottságok akkor tartanak ülést, ha azt a bizottság 
tagjainak legalább egyötöde írásban kéri. Ellenzéki képviselőtársaimmal - Molnár 
képviselő úrral együtt - írásban is kezdeményeztük az ülés összehívását, a jelenléti ív 
tanúsága szerint azonban a Nemzetbiztonsági bizottságnak a jelen állás szerint a 
hétből csak három tagja van jelen.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Úgyhogy tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel és a helyettesítésekkel 
együtt a bizottságunk jelenleg még nem határozatképes, a határozati házszabály 
113/A. § (2) bekezdése alapján kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására. 
Ennek érdekében szünetet nem rendelek el, de néhány perc lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy esetleg megérkezzen Halász alelnök úr, illetve mélyen tisztelt 
képviselőtársai, és becsatlakozhassanak a munkába.  

Ameddig várakozunk, addig ismertetném a napirendi javaslatot, illetve annak 
indokait. Kettő ügyben szerettük volna vagy szeretnénk azt, hogy ez a bizottsági ülés 
ma megtartásra kerüljön, hogy önök is elmondhassák az önök által ismert, illetve 
rendelkezésükre álló információkat. Az egyik Sztojka Attila ügye, aki a 
Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságának vezetője. A 
sajtóban megjelent információk alapján ő egy bizonyos beszélgetésen, bizonyos 
beszélgetéseken úgy fogalmazott, hogy állnak bizonyos olyan információk az ő 
rendelkezésére, amelyek alapesetben nem feltétlenül kellene, hogy az ő 
rendelkezésére álljanak. Kérdésként merül fel, hogy ez mennyire csak egy üres 
fenyegetődzés az ő részéről, illetve mennyire megalapozott fenyegetés-e ez. Ahhoz, 
hogy ez kiderüljön, ahhoz nagyon jó lenne - vagy úgy látszik, hogy jó lett volna - , 
hogyha erre önöktől választ kapunk.  

Másrészről pedig a Völner Pál ügyében folyó eljárásról is, amelynek különös 
politikai élt ad az, hogy olybá’tűnik, hogy Völner Pál nem egy magányos elkövető volt 
a magyar kormányban, amikor ezeket a korrupciós cselekményeket elkövette. Ennek 
szerettünk volna a végére járni.  

Nem tudom, van-e valakinek még észrevétele a képviselőtársaim közül ehhez 
az ügycsoporthoz, vagy egyik vagy másik ügyhöz. (Jelzésre:) Ungár képviselő úr, 
majd Molnár képviselő úr. Parancsoljanak! 

 
UNGÁR PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék a 

jegyzőkönyv kedvéért elmondani, hogy szerintem az elmúlt öt évben, vagy legalábbis 
az ukrán-orosz katonai konfliktus óta nem látott mértékben eszkalálódott a helyzet a 
keleti szomszédságunkban, és azért szerintem - nem nehezen - belátható, hogy az 
esetleg a magyar nemzet biztonságát is érinti, hogyha egy szomszédos országban 
katonai konfliktus kezd kialakulni. Úgyhogy nem pontosan értem, hogy mi kell 
történjen még a világpolitikában ahhoz, hogy a fideszes képviselőtársaink szerint 
érdemes legyen ezt az ülést megtartani. Köszönöm. 
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ELNÖK: Molnár képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Ungár képviselő úr 

majdnem okafogyottá tette a hozzászólásomat, hiszen valóban az orosz-ukrán 
konfliktus megismerhetősége fontos, ami talán mélyebb elemzés, mint elolvasni a 
sajtótermékeket. Ennek a kárpátaljai része különösen érdekes lehet, hiszen az már 
nemcsak orosz-ukrán kérdés, meg nem a nemzetközi helyzet fokozódását jelentő 
kérdés, hanem a kinti magyarság, a kárpátaljai magyarság helyzetéről lett volna 
szükség információra.  

Ha meteorológusnak nem is, de politikai jósnak azért alkalmasnak találtattam, 
mert ebben a teremben néhány hónappal ezelőtt mondtam, hogy ez várható. ’14 telén 
és ’18 telén átéltük ezeket - vannak a teremben olyanok, akik pontosan tudják, hogy 
miről beszélek - , hogy ilyenkor a határozatképesség hirtelen meginog, és nagy 
valószínűséggel képviselőtársaim nem a garázsban vannak, nem is a spájzban, hanem 
valószínűleg nem fognak eljönni, és ez így fog maradni a következő hetekben. Én ezt 
a jóslatomat erősítem meg.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a határozatképességet nem 
sikerült biztosítani, így a bizottság továbbra sem határozatképes. Így a határozati 
házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom a bizottsági ülésről 
távol maradó tagok névsorát: Halász János, Lezsák Sándor, Hubay György és Móring 
József Attila.  

Tájékoztatom önöket, hogy egyébként Halász János alelnök úr a frakciótársai 
nevében is előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol fognak maradni.  

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételét. Mindenkinek további jó 
munkát és szép napot kívánok! Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 

 

Stummer János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


