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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat (T/4730. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
 

2. Egyebek 
 



4 
 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke    
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  

 

Helyettesítési megbízást adott 

Csizi Péter (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa 
 

Meghívottak 

Havasi Zsófia szakértő (Fidesz)  
Ágoston Gábor szakértő (KDNP)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk mai nyilvános ülésünket; ezt csak azért, mert ha 
majd szavazunk a napirendről, akkor így kell dönteni.  

A helyettesítések rendje: Németh alelnök urat Móring képviselő úr, Lezsák 
képviselő urat Csizi képviselő úr helyettesíti. A bizottság határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirend annyiban szokatlan, hogy nyilvános ülést 
tartunk, tehát a szavazásnál majd erre legyünk figyelemmel. Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint az egyebek szerepel 
napirenden.  

Kérdezem, hogy van-e ezekhez kérdés, észrevétel, javaslat. (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok. Kérem, a helyettesítésekre figyelemmel döntsünk a mai 
napirendről! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú volt a napirendünk elfogadása. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
T/4730. számú törvényjavaslat  

A költségvetés tárgyalásának új rendszere és egyben új időpontja alapján - 
ezeket valamikor késő ősszel szoktuk vagy kora télen megtenni, most kora nyáron, 
késő tavasszal -, ebben az új rendszerben, az új házszabályi rendelkezések szerint kell 
döntenie a bizottságnak. A bizottság a részletes vitát az általa megjelölt szerkezeti 
egységekre folytatja le, ezzel kapcsolatban kell döntést hoznunk.  

A javaslat szerint a bizottság a T/4730. számú törvényjavaslat 1-74. §-aira és az 
1-10. mellékletekre, azaz a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytatja le a 
részletes vitát. Az 1. melléklet XI. fejezete a Miniszterelnökség fejezetén belül az 
Információs Hivatal költségvetését, a XIII. fejezet a Honvédelmi Minisztérium 
fejezetén belül a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetését, a XIV. fejezet a 
Belügyminisztérium fejezetén belül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Központ költségvetését 
tartalmazza. 

A bizottság tagjainak van javaslatuk ezzel ellentétesen vagy ezt kiegészítően 
ehhez a javaslathoz? (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, akkor arról fogunk dönteni, 
hogy az 1-74. §-okra és az 1-10. mellékletekre, azaz a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan fogunk majd részletes vitát lefolytatni. A bizottság döntéséről az 
Országgyűlés elnökét kell tájékoztatnunk. A részletes vita lefolytatására várhatóan 
június első hetében tartandó egyik ülésünkön - zsúfolt hét lesz, mondtam - kerül majd 
sor. Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Senki sem jelentkezik.)  

Akkor kérném tisztelettel, hogy ennek megfelelően döntsünk. Aki ezzel a 
határozati javaslattal egyetért, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) Egy nem 
szavazat mellett a bizottság támogatta az ezen szerkezeti egységben lefolytatandó 
vitát.  

(Mirkóczki Ádám jelzésére.) Szeretném mondani csak a félreértés elkerülése 
végett, hogy a tartalmi kérdésekről majd akkor kell beszélni. (Mirkóczki Ádám: 
Tisztában vagyok vele.) Értem, csak itt most arról kell dönteni, hogy a költségvetés 
az úgy létezik-e vagy nem. Parancsoljon, képviselő úr! Nem akarom elmagyarázni, 
csak a biztonság kedvéért. 
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Abszolút tisztában 
vagyok vele, csak mondhattam volna 0:0-nál az álláspontot? Nyilván nem. Tehát úgy 
egy költségvetést tárgyalni akár részletes, akár általános szinten, hogy az idei 
költségvetésről se zárszámadás, semmi, agyrém, tehát ez az egész, mind az eljárás, 
akár formai, akár tartalmi szempontból; ez ennek szól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ezzel egyetértek, ezt el is fogjuk mondani, csak ez azon 

nem változtat (Mirkóczki Ádám: Értem.), hogy az ország működése szempontjából, 
ha már ilyen helyzet van, ezen valahogy túl kell menni. Az ön észrevételeit meg fogjuk 
ismételni, nyilván nem önt megelőzve, de önt követően, ezekkel egyetértek.  

Köszönöm szépen, ez a döntés megszületett. Az egyértelmű, hogy nem a 
kormányzat iránti vagy a költségvetés iránti bizalomnak, hanem az eljárásrendnek 
szólt a magam részéről. (Mirkóczki Ádám: Mi azzal se értünk egyet.) Köszönöm 
szépen.  

Egyebek 

Kérném viszont, hogy egy nagyon picit maradjanak még a bizottság tagjai, 
mert néhány dologról tájékoztatnám önöket. 

Egyrészről az alelnök úr jelenléte nélkül a Tettrekész Magyar Rendőrség 
Szakszervezetével kapcsolatos döntést nem kívánjuk megtenni vagy nem javasolnám, 
hiszen az a helyes, ha az elnök úr is részt vesz ebben a döntéshozatalban. Pontot kell 
tenni ennek az ügynek a végére, már ami a nemzetbiztonsági vonatkozását érinti, 
mert itt rengeteg fontos kérdésről van szó, azonban az én álláspontom szerint egyik 
sem a Nemzetbiztonsági bizottság hatásköre. Figyelemmel arra, hogy folyamatosan 
érkeznek beadványok, megkeresések, ezért azt szeretném, ha a bizottság vagy így, 
vagy úgy döntsön. 

Van egy panaszügy - tisztelettel kérném -, amit rövidesen tárgyalni fogunk. 
Arra kérem a képviselő urakat meg a képviselő asszonyt is - egészen biztosan át 
akarták tanulmányozni -, most fokozottan felhívnám a figyelmet erre, hiszen ebben az 
új eljárási rendben a bírói út megnyitásával egyidejűleg olyan ügyről van szó, ami 
bíróság előtt megtámadható. Kérem nagy tisztelettel, hogy fokozottan készüljünk fel 
ebből a dologból, a bizottság döntésének bíróság előtti esetleges megtámadása okán, 
azt gondolom, az eddigieknél is még fokozottabban fontos az, hogy szakmailag olyan 
döntést hozzunk, amelyik utána kiállja majd a nyilvánosság és a bíróság próbáját. 
Ezért kérném, hogy a titkárságon a dokumentumot tanulmányozzák, és június elején 
tárgyalni fogjuk az ügyet. 

Időpontokat mondanék, természetesen körbe fogjuk küldeni. A tervezhetőség 
alapján azt kérném mindenkitől, hogy június első hetében készüljünk úgy, hogy a 
parlamenti ülésszakkal egyidejűleg - nem tudom, hogy ott történik-e valami, de hogy 
a bizottságban nagyon sok minden fog, az egyértelmű. Június 2., kedd. Itt el kell 
térnünk a hagyományos ülésezési rendünktől, tehát vagy a hétfő reggeltől vagy a 
szerda délelőttől, mert miniszteri meghallgatások lesznek. Tehát június 2-a, kedd, 
12 óra, Pintér Sándor belügyminiszter. Június 4., csütörtök, 13 óra, Hende Csaba 
honvédelmi miniszter. És bízunk benne, hogy valamelyikhez kapcsolódóan, tehát a 
kedd-csütörtök valamelyikén Lázár Miniszterelnökséget vezető miniszter urat is meg 
tudjuk hallgatni. Ezek a kötelező részek. 

Ezzel együtt jönni fog a költségvetés, amiről most beszéltünk. És valószínűleg 
az AH, Szakszolgálat beszámolója is. És így természetesen, amit Szél Bernadett 
képviselő asszony javasolt, az is napirendre fog kerülni egyértelműen, hiszen mind 
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Pintér belügyminiszternél, mind az AH-nál - tehát több lehetőség van ennek az 
ügynek a tisztázására, amelyik régóta érdekli a magyar közvéleményt.  

És nyilván Hende miniszter úrnál már lehetőségünk lesz a kurdisztáni 
misszióval kapcsolatosan érdeklődni, hogy hogyan áll a történet, ha esetlegesen ilyen 
felvetések vannak. Ezeket szerettem volna mondani.  

Úgy terveznénk, hogy június utolsó hetéig üléseznénk, és utána már csak 
akkor, hogyha… Nyilván nem kizárható sajnos, hogy olyan helyzet álljon elő, ami 
indokolná a Nemzetbiztonsági bizottság ülésezését, de akkor elméletileg, úgy 
gondolnánk, hogy július-augusztusban csak rendkívüli helyzetben tartanánk ülést. 
Köszönöm szépen.  

Képviselő asszony, képviselő urak, van-e kérdés? Ilyet nem látok. Akkor, 
köszönöm szépen, ebben a menetrendben haladnánk. (Mirkóczki Ádám: Egy 
másodperc!) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Hogyha Lázár miniszter urat nem sikerül 2-ára 

vagy 4-ére behívni, akkor ugyanarra a hétre kell számolni egy pluszdátummal, vagy 
erre még nincs forgatókönyv? 

 
ELNÖK: Én azt szeretném, hogy igen. Tehát az lenne a szerencsés, hogy azt 

megtegyük. De elhamarkodottság lenne a magam részéről bármit ígérni, mert 
kolléganőm két hónapja próbál időpontot egyeztetni. Nyilván senkit nem tartok 
ilyenkor hibásnak, tehát nem akarom azt mondani, hogy mintha miniszter úr nem 
venné ezt komolyan, mert ez így nem lenne igaz, de kétségkívül ott valamiért az 
időpont-egyeztetés megakadt. Tehát ebben, azt mondanám, az a biztos, hogy 
bizonytalan. De én azt javasoltam, és azt kértem, és abban kérném kormánypárti 
képviselő urakat is, hogy próbáljuk meg valamelyikkel összekötni, hogy az önök 
napirendje se boruljon föl, hogy mindennap tartsunk bizottsági ülést, mert 
eljuthatunk oda, hogy mindennap tartunk, mert a költségvetés nyílt ülés, a miniszteri 
meghallgatás nyílt ülés, de viszont az AH, Szakszolgálat beszámolója zárt ülés, 
panaszügy zárt ülés. Tehát eljuthatunk oda, hogy azon a héten mindennap ülésezünk. 
Ezt azért jó lenne elkerülni, tehát egy racionális összevonás megtörténhetne. Tehát ha 
valamelyik üléshez csatlakozna miniszter úr, az lenne a legszerencsésebb. Én azt 
mondom, hogy inkább tartsunk két hosszabb ülést, mint öt rövidebbet, nekem ez 
lenne a javaslatom. De ebben, kérném, hogy segítsenek nekem a képviselő urak, 
különösen a Fidesz-KDNP részéről. Esetleg, ha tud képviselő asszony is segíteni, hogy 
Lázár miniszter úr valamelyikhez csatlakozzon, akkor azt is megköszönöm. 
(Derültség.) De ha ez nem állna elő, akkor a kormánypárti képviselőket kérném.  

Az ülés berekesztése  

Van-e még bármi? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor köszönöm szépen, 
mindenkinek jó munkát! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc) 

 

 

 Dr. Molnár Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 


