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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés a honvédelmi miniszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelemről (M/287/2017.)  
(Zárt ülés!) 

2. Döntés a honvédelmi miniszter által benyújtott, a közbeszerzési törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelemről (BM/1/362-1/2017.)  
(Zárt ülés!) 

3. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Simon Miklós (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak 
 
Hozzászólók 

  
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 
 

Jelenlévők 
 
Dr. Madarasi Szilvia szakértő (Fidesz)  
Dr. Kovács Zoltán (Miniszterelnökség)  
Boros István (Honvédelmi Minisztérium)  
Szőke Irma (Belügyminisztérium)  
Orosz Edina (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Pusztai Adél (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Asztalos Dávid szakértő (Fidesz-KDNP) 
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 14 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 
megjelenteket. Elnézést kérek, a Nemzetbiztonsági bizottság ülése 13 óra 07 perckor 
fejeződött be, ennyi idő alatt tudtam átérni, közben parkoló sem volt még a 
parkolóházban, tehát ott is kellett keringeni, és még be is zártak egy ficakba. 
Szerintem ehhez képest elég jól teljesítettem. 

Tisztelettel köszöntök még egyszer mindenkit. Megnyitom a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság rendkívüli ülését és megállapítom, hogy 5 bizottsági tag 
részvételével és 2 helyettesítéssel határozatképesek vagyunk. 

Szeretném bejelenteni, hogy dr. Simon Miklós képviselő urat Firtl Mátyás 
alelnök úr, Ágh Péter képviselő urat Bíró Márk képviselő úr helyettesíti, tehát 7 fővel 
szavazóképesek vagyunk. 

Szeretném azt is bejelenteni, hogy eredetileg kettő, majd módosítva három 
napirendi pontra tettem javaslatot. Ez a napirendi javaslat mindegyike önök előtt 
található, ebből kettő zárt ülés. Most szeretnék még egy napirendi pontra javaslatot 
tenni, mégpedig Harangozó Tamás képviselő úr október 17-én és 25-én is hasonló 
tartalmú, de más időpontot megjelölő - illetve az elsőben nem jelölt meg időpontot - 
kérést fogalmazott meg, hogy legyen egy napirend-kiegészítésünk. Én javasolni 
szeretném, hogy első napirendként a képviselő úr által javasolt tájékoztatót 
hallgassuk meg az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonai kontingens biztonsági 
helyzetéről, amihez Kovács József tábornok urat tudtam a mai napra meghívni. Ezt 
hallgassuk meg, illetve vegyük fel napirendi pontként. 

Van-e a napirendhez valakinek kérdése, javaslata? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 
akkor az általam előterjesztett és kiegészített napirendekkel, tehát az 1., 2., 3. 
napirendről egyben szavazunk, arról is, hogy zárt ülést rendelünk el, külön kell 
szavaznunk vagy pedig szavazhatunk így egyben? (Laban János: Külön.) Akkor arról 
majd külön szavazunk, és a negyedik napirendi pontunk Magyarország 2016. évi 
költségvetésének a végrehajtásáról pedig egy nyílt ülés lesz. 

A napirendről döntünk most. Úgy látom, hogy a helyettesítésekkel együtt 7 
igen szavazattal, egyhangúlag támogattuk. 

Javaslom, hogy az 1., 2. és a 3. napirendben zárt ülést rendeljünk el. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. Zárt 
ülést rendelek el. 

 
(A bizottság 13.17 órától 14.00 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

ELNÖK: Nyílt ülés következik. Ha a sajtó szeretne vágóképeket, akkor bejöhet. 
Tisztelt Bizottság! Nyílt ülésen folytatjuk munkánkat. Tisztelettel köszöntöm az 

előterjesztő képviselőit, a Nemzetgazdasági Minisztériumból érkeztek hozzánk. Ez a 
napirendi pontunk a 2016. évi zárszámadás részletes vitája, amelyet kapcsolódó 
bizottságként a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytatunk le. 
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Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a HHSZ 

44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát, és 
kérdezem, hogy van-e az előterjesztőknek kiegészítenivalójuk. Parancsoljon! 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A T/17578. számon benyújtott 
törvénytervezet, a zárszámadás megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illetve illeszkedik a jogrendszeri egységbe, mert törvényként lett 
benyújtva, és az államháztartási törvény által előírt pontos határidők betartásával. 

Nem sérti a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeket. Megfelel a jogalkotás szakmai követelményének, tekintettel arra, 
hogy a 61/2009-es IRM-rendelet előírásainak betartásával készült, melyet a 
törvénytervezet közigazgatási egyeztetése során az igazságügyi tárca ellenőrzött. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy valaki kíván-e a vita e 

szakaszában részt venni, hozzászólni. (Nincs jelzés.) Mivel jelentkezőt nem látok, 
ezért javaslom, hogy bizottsági jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a T/17578. 
számú törvényjavaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy 
azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Mivel a 
törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, és nem kezdeményezünk 
bizottsági módosító javaslatot sem, a részletes vita utolsó szakaszába érkeztünk. 
Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról. 

Elsőként kérdezem, hogy egyetértenek-e a bizottság tagjai a vita lezárásával. 
Most szavazzunk! (Szavazás.) 6 igennel, egyhangúlag döntöttünk arról, hogy a 
részletes vitát a bizottságunk lezárja. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés tervezetét. Most döntünk! (Szavazás.) Ez is 6 igen, egyhangúlag 
elfogadtuk és döntöttünk arról, hogy benyújtjuk és én erről gondoskodni is fogok. 
Köszönöm szépen. 

A napirendi pontot lezárjuk. Nagy tisztelettel köszönjük a türelmüket, de ez 
már egy ilyen világ. Minden jót kívánok! Viszontlátásra! 

A bizottság tagjainak is köszönök mindent, kérem, hogy egy pillanatra a 
frakcióm itt jelen lévő tagjai és a bizottsághoz tartozó szakemberek maradjanak itt. 
Köszönöm szépen. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 14 óra 20 perc)  

 
 

  

Németh Szilárd István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva 


