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(A bizottság 11 óra 04 perckor megkezdett zárt ülésének 
 - melyről külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc) 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Soron következik a 4. napirendi pontunk. A házszabályi rendelkezések értelmében a 
bizottság a részletes vitát az általa megjelölt szerkezeti egységekre folytatja le, így a 
jelenlegi napirend célja, hogy erről döntést hozzon a bizottság. Nem mondtam, de 
nyilvánvaló, a 2019. évi központi költségvetésről szóló javaslat következik T/503. 
számon.  

Javaslom, hogy a bizottság 1-78. §, 1-9. mellékletig, a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan folytassa le a részletes vitát.  

Az 1. melléklet 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, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ és a Terrorelhárítási Központ költségvetését tartalmazza, valamint a XVIII. 
fejezet a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül az Információs Hivatal 
költségvetését tartalmazza.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e egyéb javaslata, mely szerkezeti 
egységekre jelentkezzen be a bizottság. (Nem érkezik jelzés.) Ilyen javaslatot nem 
látok.  

Határozathozatal 

A T/503. számú törvényjavaslat részletes vitájában a 1-78. §, illetve az 1-9. 
számú mellékletekre vonatkozóan folytassuk le a részletes vitát. Kérdezem, ki az, aki a 
bizottság tagjai közül ezzel egyetért. (Szavazás.) Egyhangú igen, értelemszerűen nem 
és tartózkodás nélkül.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal támogatta a javaslatot.  
A bizottsági döntésről az Országgyűlés elnökét tájékoztatjuk.  
A költségvetés részletes vitájára a július 3.-ai, 4.-ei, 5.-ei napok egyikén kerül 

majd sor.  
Ezzel a 4. napirendi pontunk végére értünk.  

Egyebek  

Következik az egyebek. Az egyebek napirendi ponton belül tájékoztatom a 
bizottság tagjait arról, hogy a bizottsági részletes vita során tárgyalandó saját 
módosítási szándékok jegyzőkönyvhöz csatolását a határozati házszabály 134. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a ciklus egészére vonatkozóan elrendelem. Ez a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy a bizottságunk által tárgyalandó saját módosítási 
szándékokat - a jelenléti ívhez és a képviseleti megbízásokhoz hasonlóan - a bizottsági 
ülés jegyzőkönyvéhez fűzzük. 

Most pedig átadom a szót alelnök úrnak.  
 
VARGHA TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Egy bizottsági határozatot szeretnék előterjeszteni. Azt kérem a bizottságtól, hogy a 
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módosítási kezdeményezések benyújtásának határidejéről fogadjon el egy 
határozatot, amely szövegszerűen a következő: 

„A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24) OGY 
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 43-45. §-a szerinti eljárása során - a bizottsági vita 
során felmerült problémák kezelésére a bizottsági tagok által az ülésen közvetlenül 
kezdeményezett, valamint a kizárólag a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek való megfelelés biztosítására irányuló javaslat kivételével - csak 
azt a HHSZ 45. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a bizottságnak elfogadásra javasolt 
módosítási kezdeményezést tárgyalja, amelynek szövegszerű javaslatát a 
kezdeményező legkésőbb a bizottsági ülést megelőző munkanapon a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő végéig 
a bizottság titkársága részére eljuttatja.” Ez a határozati javaslat szövegszerűen.  

Arra kérem tisztelettel a bizottságot, hogy ezt fogadja el. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Akkor az alelnök úr által elmondottakról szavazunk. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Jelzésre:) Molnár Zsolt képviselő úr! 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kicsit sommás ez az 

eljárás, tisztelt elnök úr. Elnök úr, tájékoztatna minket az ön álláspontjáról, mert ön 
vezeti ezt a bizottságot. Értelmezzük ezt egy kicsit közösen, hogy mit jelent ez, 
segítsen nekünk, legyen szíves, és akkor utána térjünk vissza, mert kicsit sommás 
volt. Pontosan kettő perce lett kiosztva ez az anyag úgy, hogy napirenden nem 
szerepel egyébként ilyen ügy. 

 
ELNÖK: A képviselő úrnak meg egyébként mindenkinek elmondom, hogy az 

előző ciklusban ugyanez történt, minden bizottság ugyanezt elfogadta. Én nem látok a 
technikai részletein túl semmilyen tartalmi problémát ebben a kérdésben. Nem 
tudom, van-e még ezzel kapcsolatban valami. (Jelzésre:) Szél Bernadett! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Azért a Nemzetbiztonsági bizottságban 

történtek olyan dolgok, amelyek más bizottságban nem történtek, meg amúgy is egy 
különleges bizottságról van szó, tehát azért én szeretném, ha nem az egyebek 
napirendben kapnánk meg hirtelen olyan indítványokat, amelyek bármilyenfajta 
változást jelentenek a bizottság életére vonatkozóan. Kicsit tényleg pikánsnak is 
érzem, hogy egy olyan szigorító intézkedést, amit itt az alelnök úr benyújtott, és ami 
egyértelműsíti azt, hogy milyen határidővel kell bármilyen változást benyújtani, azt itt 
kvázi kész tényként kapjuk meg az egyebekben. 

Úgyhogy szeretném kérni, hogy legyen időnk ezt átolvasni, értelmezni, és a 
következő ülésen szavazzunk erről. Remélem, ennek nem lesz akadálya! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az indítványt vagy a javaslatot. Értem is meg talán 

egyet is értek, de én tényleg csak ezt a technikai részét látom benne, hogy a munkaidő 
végéig a bizottsági titkárság részére érkezzenek meg ezek az információk. Az alelnök 
úr kérésére most szavazunk erről a javaslatról, hiszen itt van előttünk. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért az alelnök úr 
indítványával. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Tájékoztatom önöket arról, hogy a bizottság következő ülésére várhatóan 
június 28-án, csütörtökön 12 óra 30 perckor kerül sor. Ez a honvédelmi miniszter úr 
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javaslata, a KNBSZ 2017. évi beszámolója lenne napirenden. Közben azért az alelnök 
úr is jelezte, hogy ebben lehet változás. Mi nem kívántunk partizánkodni, tehát 
egyenesen a HM-et kérdeztük meg, hogy mi lenne az alkalmas, és a miniszter úr adta 
meg a június 28-át. Akkor én azt kérném tisztelettel a kormánypárti képviselőktől, 
hogy egy-két napon belül ez az egyeztetés önök és a minisztérium között történjen 
meg, és mielőbb értesüljünk arról, hogyha nem június 28., akkor mi lesz a dátum. 
Jelen állás szerint én még erről tudok beszámolni. 

Az Információs Hivatal 2017. évi beszámolójának tárgyalására, a 
Külügyminisztériummal folytatott egyeztetés alapján, várhatóan július 11-én, szerdán 
délután kerülne sor. Ez sincs még kőbe vésve, de minden bizonnyal ez lesz a 
megfelelő időpont.  

Az OGY-törvény alapján az állandó bizottságoknak létre kell hoznia egy 
albizottságot, egy úgynevezett ellenőrzési albizottságot, amely a bizottság 
feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, 
valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kíséri. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy a következő ülésre tegyenek javaslatot ezzel kapcsolatban, figyelembe véve azt 
is, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság egésze a nemzetbiztonsági törvény értelmében 
ellenőrzési feladatot lát el. Tekintettel arra, hogy összesen heten vagyunk, nem 
tudom, hogy itt a hétfős bizottságon belül egy ellenőrző albizottságot technikailag 
hogyan tudunk létrehozni. (Dr. Molnár Zsolt: Hatfőst javasolok!) Majd valahogy a 
következő ülésre ezt akkor megoldjuk, lehet a javaslatokon gondolkodni. Köszönöm 
szépen.  

Kérdezem, hogy az egyebeken belül van-e még bárkinek bármilyen javaslata. 
(Jelzésre:) Szél Bernadett képviselő asszony! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Kérdezni szeretném, 

hogy az általam kezdeményezett és még a nyár előtti időszakra előirányzott paksi 
meghallgatás ügye hogyan áll, sikerült-e kapcsolatba lépni az illetékesekkel. A 
kezdeményezés amúgy levélben érkezett meg a bizottsághoz. Tekintve, mint ahogy a 
költségvetést is láthatjuk, hogy ugyancsak felpörögtek a Paks II.-vel kapcsolatos 
események, indokoltnak tartom, hogy még a nyári szünet beállta előtt a 
Nemzetbiztonsági bizottság egy részletes és csak ennek a dedikált pontnak szánt ülést 
tartson a paksi bővítés témájában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én alapvetően támogatom. Természetesen 

megkaptuk a képviselő asszony javaslatát, és egyet is értek vele, de bevallom őszintén, 
hogy most a kötelező beszámolók, illetve a költségvetés miatt is borzasztó nehéz a 
minisztereket és a szolgálatokat egy dátumra, egy időpontban, egy helyszínre 
csalogatni. Úgy voltam vele, hogy ezt a részét tudja le a bizottság, és aztán legyen 
adott esetben Pakson, az erőműben egy kihelyezett bizottsági ülés. De ha a képviselő 
asszony ragaszkodik hozzá, hogy még most, az ülésszak végéig ez legyen meg, én 
kísérletet teszek rá, de fogalmazzunk úgy, hogy szkeptikus vagyok a sikeres 
lebonyolítás tekintetében. Tudomásul vettem, hogy akkor a képviselő asszony ezt 
mindenképpen most szeretné, akkor megtesszük, és nyilván akár jó, akár rossz hírem 
van, mielőbb fogjuk tájékoztatni a képviselő asszonyt.  
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Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy van-e még bárki részéről az egyebekben bármilyen közlendő. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenteknek a részvételt. Az 
ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)  

  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 


