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Napirendi javaslat 
 

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Egyebek 
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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  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Megjelentek! Vendégeket nem tudok mondani, a 
Nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén kizárólag a bizottság tagjai, szakértői, valamint 
a tisztelt média lesz jelen. A bizottság mai ülésére ebben a nem soros rendszerben a 
zárszámadás és a központi költségvetés kérdése miatt kerül sor.  

Ismertetném a jelenlévőket és a jelenléti ív tanúsága szerinti 
határozatképességet: Csizi képviselő urat Móring képviselő úr helyettesíti, Mirkóczki 
képviselő úr késést jelentett. A bizottság határozatképes.  

A kiküldött napirendi javaslat szerint az első a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, döntés a részletes 
vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről vitához kapcsolódó bizottságként, 
valamint az egyebek. 

Azt is tisztelettel elmondanám, hogy ami iránt nagy sajtóérdeklődés van, és 
valóban a bizottság tagjait is rendkívüli módon foglalkoztatja, az úgynevezett SIM-
kártyák kérdése, a rendes, tervezett, jövő szerdai ülésünkön fog szóba kerülni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés a napirendhez. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérném, hogy szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám) 

A központi költségvetéssel és annak végrehajtásával kapcsolatosan van 
valamennyi bizottságnak vitához kapcsolódó bizottságként feladata. (Mirkóczki Ádám 
megérkezik az ülésre.) Az új házszabályi rendelkezések értelmében a bizottság a 
részletes vitát az általa megjelölt szerkezeti egységekben folytatja le, így a jelenlegi ülés 
célja, hogy erről hozzunk döntést.  

A javaslat az, hogy a bizottság a T/12284. számú törvényjavaslat 1-24. §-aira, 
valamint az 1-5. számú mellékleteire vonatkozóan folytassa le a részletes vitát. Az 1. 
számú melléklet tartalmazza a központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak 
teljesítését, a 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. A törvényjavaslat 
normaszövege, illetve további mellékletei ezen túlmenően nem tartalmaznak 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos rendelkezéseket. 

Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjainak olyan javaslata, amely szerkezeti 
egységekre vonatkozó javaslatot tartalmaz. (Jelzés nem érkezik.)  A képviselőtársaim 
nyilván teljesen tudatában vannak a pontos szerkezeti egységeknek, ezért jónak tartják 
az előterjesztést. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Akkor azt javaslom, hogy az 1-24. §-okra és az 1-5. számú mellékletekre 
vonatkozóan folytassuk le a részletes vitát a T/12284. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatosan. Kérem tisztelettel, hogy aki ezzel egyetért, az szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ezt egyhangúlag elfogadtuk. A döntésről az Országgyűlés elnökét 
tájékoztatni fogjuk.  
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Az időpont a jövő hét szerda, amikor a részletes vitát lefolytatjuk sok más 
kérdéssel egyidejűleg. Köszönöm szépen, ha nincs további hozzászólás, akkor ezt 
lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben arról tájékoztatom a bizottságot, hogy jövő szerdán 10 órakor a 
részletes vita és sok más kérdés mellett napirenden lesz a SIM-kártyák ügye is. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Még egy kérdést szeretnék 

napirenden látni. Beszéltünk arról, hogy a Pakssal kapcsolatos iratokat a 
Nemzetbiztonsági bizottságnak a Miniszterelnökség átadja, de ez a mai napig nem 
történt meg, kihelyezett ülésre sem került sor. Szeretném, ha konszenzus lenne a 
Nemzetbiztonsági bizottságban arra vonatkozóan, hogy az ígéreteknek megfelelően ez 
mielőbb megtörténhessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utóbbival kapcsolatban azt a jó hírt tudom 

mondani, hogy novemberre szerveződik a kihelyezett ülés. Az előbbivel kapcsolatosan 
természetesen újra tájékozódni fogunk a Miniszterelnökségnél, magam is egyetértek 
azzal, hogy kerüljenek az iratok megküldésre.  

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a tájékoztatást, elnök úr. A 

kihelyezett ülés akkor Pakson lenne, az atomerőműnél? 
 
ELNÖK: Igen, szándékaink szerint Pakson. Mirkóczki képviselő úrnak is volt 

Pakssal kapcsolatos javaslata, arra is sor kerülne majd ott, viszont az iratok 
megküldéséről keveset tudok most mondani, de természetesen sürgetni fogjuk. 
Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Ha más nincs, akkor mindenkinek további jó munkát kívánok a mai napra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 09 perc) 

 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


