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Napirendi javaslat  

 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

 

Helyettesítési megbízást adott 

Csizi Péter (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
 

Megjelentek 

Havasi Zsófia szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
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(A bizottság 10 óra 3 perckor megkezdett zárt ülésének  
- melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 13 óra 33 perc) 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Utolsó napirendi pontunk Magyarország 2014. évi központi költségvetése 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat T/5954. számon, döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján. Nyílt 
ülésen fogjuk ezt megtárgyalni.  

A bizottság a napirendi pont kezdetén a következő tényeket állapítja meg: az új 
házszabályi rendelkezések értelmében a bizottság a részletes vitát az általa kijelölt 
szerkezeti egységekre fogja lefolytatni, így az ülésünk célja, hogy ebben döntést 
hozzon a bizottság.  

A javaslat: a T/5954. számú törvényjavaslat 1-23. §, 1-6. számú mellékletére 
vonatkozóan folytassuk le a részletes vitát. (Dr. Szél Bernadett visszatér a terembe.)  

Az 1. számú melléklet tartalmazza a központi alrendszer kiadási és bevételi 
előirányzatainak teljesítését. A melléklet XI. fejezete a Miniszterelnökség fejezeten 
belül az Információs Hivatal költségvetését, a XIII. fejezet a Honvédelmi 
Minisztérium fejezeten belül a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetését, a 
XIV. fejezet a Belügyminisztérium fejezeten belül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Központ költségvetését 
tartalmazza. A törvényjavaslat normaszövege, illetve további mellékletei ezen 
túlmenően nem tartalmaznak a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e egyéb javaslata, hogy mely 
szerkezeti egységre jelentkezzen be a bizottság a plenáris ülésen. (Nem érkezik jelzés.) 
Ilyet nem látok.  

Akkor a bizottságnak arról kell szavaznia, hogy a T/5954. számú 
törvényjavaslat részletes vitájában az 1-23. §, 1-6. számú mellékletre vonatkozóan 
kívánjon részletes vitát lefolytatni az alábbiak, amit ismertettem, azok szerint, hogy 
mely fejezeteket érintse ez, nyilván, ami a nemzetbiztonsági területre vonatkozik.  

A bizottság döntéséről az Országgyűlés elnökét tájékoztatjuk.  
A vitára várhatóan október 14-én, szerdán tartandó ülésünkön kerül sor.  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ezzel egyetért-e a bizottság. Aki igen, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag ezt az eljárási rendet alkalmazzuk. És 14-
én, szerdán tartandó ülésünkön kerül majd erre sor.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a mai részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 37 perc.) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 


