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(A bizottság 9 óra 03 perctől 10 óra 06 percig zárt ülést tartott, 
melyről külön jegyzőkönyv készült. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 
 

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a 
Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló 
H/1487. számú határozati javaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr maradt a körünkben. Folytatódik az ülés az 
eredetileg 4., most pedig a 2. napirendi ponttal a Magyarország szuverenitásának 
megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló 
határozati javaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő 
lefolytatásával.  

Én ezzel a lendülettel megnyitom a részletes vita első szakaszát, a határozati 
javaslat határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatát. Nem mennék bele a részletekbe. Közben köszöntöm 
Böröcz képviselő urat az előterjesztők nevében. Vélelmezem, hozzá kíván szólni, ezért 
is foglal helyet körünkben. Át is adom a lehetőséget, képviselő úr, ha kíván szólni, 
akkor most tegye meg.  

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából, ha 

bármilyen kérdés, észrevétel fölvetődik - mivel az általános vitán részletesen 
beszéltünk erről -, akkor a végén szívesen reagálok rá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, 

észrevétel. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés a múlt héten tárgyalta a 
Sargentini-jelentés elítélésével kapcsolatos magyar országgyűlési határozati 
javaslatot.  

Tudjuk, hogy ez a Sargentini-jelentés büntetni akarja Magyarországot, egy 
vegytiszta politikai nyilatkozat, amely a még most Brüsszelben többséggel rendelkező 
migránspárti elit nyilatkozata. Azért akarnak büntetni bennünket, azért akarnák 
büntetni a magyar embereket, mert mi az elmúlt években többször kinyilvánítottuk, 
hogy meg akarjuk állítani a migrációt, nem kérünk belőle, azt meg is állítottuk. A 
parlamenti vitában sok minden elhangzott, de azt is látni kellett és látnunk kell, hogy 
ez a Sargentini-jelentés nem egyszerűen elítél bennünket, hanem a biztonságunkat, és 
bizonyos értelemben a nemzet biztonságát is kockára teszi, teheti. Ezért kértük azt a 
múlt héten, hogy a Nemzetbiztonsági bizottságban is tárgyaljunk erről a dologról; 
csatlakoztunk a részletes vitához, ez zajlik most itt, a bizottságban.  

Két részletben tettük ezt meg. Azért tettük meg két részletben, mert a múlt 
héten kértünk tájékoztatást a nemzetbiztonsági szolgálatoktól arról, hogy a 
magyarországi határvédelem, a magyarországi kerítés, a határkerítés milyen 
tapasztalatokkal bír, nemzetközi összehasonlításban is mit tudunk mondani róla. Ez 
egy fontos beszámoló és tudás részünkre, amikor erről a kérdésről beszélünk. Mert 
látnunk kell, hogy a Sargentini-jelentés feketén-fehéren a határvédelmünket is elítéli. 
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Ugyanis a Sargentini-jelentésben van olyan pont, amely az Európai Parlamentben 
működő egyik bizottság anyagát tárgyalja és támogatja, ez a Rasszizmus és 
Intolerancia Elleni Európai Bizottság, amely 2018. május 15-én Magyarországról 
közzétett egy jelentést, és ebben bizonyos következtetéseket fogalmazott meg.  

Ezekben a következtetésekben azt mondja, hogy megdöbbentőnek tartja a 
Magyarországon meghozott válaszintézkedéseket. Megdöbbentőnek tartja a 
Magyarországon a migrációval kapcsolatosan meghozott válaszintézkedéseket. Még 
egyszer mondom, Sargentini asszony leírta a jelentésének 65. pontjában, hogy 
megdöbbentő a magyar válaszintézkedés a migrációval kapcsolatosan. A magyar 
válaszintézkedéseknek mi a leglényegibb eleme? A kerítés. Mit tart megdöbbentőnek? 
Azt, hogy mi kerítést húztunk föl. 

No, mi itt, a Nemzetbiztonsági bizottságban zárt ülésen meghallgattuk a 
nemzetbiztonsági szolgálatokat. Alapos tájékoztatást kaptunk a kerítés 
tapasztalatairól. Ezért kellett meghallgatnunk, mert világos támadás érte 
Magyarország biztonságát is, és ezt most már nyugodtan mondhatjuk a bizottsági ülés 
alapján is. A szolgálatoktól alapos tájékoztatást kaptunk. Ez a tájékoztatás igazolta, 
ezzel nem sértünk semmilyen titkot a zárt ülésről, hogy a kerítés hatásos. A lényeg a 
következő, ami teljesen világos, hogy amióta kerítés van, csökkent a nemzetbiztonsági 
kockázat, míg más országoknál ez nincs így. A határzár bevált, világossá tette ezt a 
tájékoztató, és a határzár védi Magyarország biztonságát és az Európai Unió 
biztonságát is. 

Éppen ezért nagyon fontos számunkra a Sargentini-jelentést elutasító 
országgyűlési határozati javaslatnak az a pontja, az utolsó érdemi pontja, amely 
kimondja azt, hogy kijelentjük, hogy Magyarország maga védi a határait, és 
fenntartjuk a kerítést, nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határvédelem jogát. 
Ehhez a bizottság többsége ragaszkodik most is, a bizottsági ülésen kapott 
tájékoztatás mindezt kőkeményen alátámasztotta, ezért nagyon helyesnek tartjuk az 
Országgyűlés határozati javaslatát, ami egy kemény politikai választ ad a Sargentini-
jelentésre. Még egyszer ajánlom mindnyájuk figyelmébe, láthatjuk, hogy amióta van 
kerítés, csökkent a nemzetbiztonsági kockázat, míg más országoknál ez nincs így, és a 
kerítés védi Magyarország biztonságát, a kerítés bevált, és egyúttal Európa 
biztonságát is védjük ezzel. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Annyiban megerősítem és egyben ki is 

egészítem alelnök urat, hogy így van, kaptunk egy tájékoztatást a bevándorlás minden 
aspektusából a magyar határvédelem tekintetében, hogy mi lett volna, ha, és mi van 
jelenleg. Ezt abszolút meg tudom erősíteni és azt is, hogy ezt senki nem is vitatta el, 
hogy erre szükség lenne. Reméljük, hogy majd minél hamarabb Európa-szerte 
szükségtelen lesz, ami azt jelentené normális esetben, hogy megszűnik ez a globális 
probléma, ami az egész bevándorlást illeti. Ameddig pedig szükséges, természetesen 
mi is ezt támogatjuk.  

Azonban a jelentéshez kapcsolódan - hogy a részletes vitához csatlakozzam - a 
magam nevében annyiban vitatkozom vagy ellentmondok, hogy maga ez a brüsszeli 
dokumentum, amelyet egyébként nem támogattunk, nem pusztán a bevándorlásról 
szól és nem pusztán a magyar határvédelemről és nem pusztán a magyar 
határkerítésről, hanem rengeteg, rengeteg dolgot, adott esetben megfontolandó 
problémát, jogi problémát megfogalmaz a magyar politikával, kormánypolitikával 
szemben. Ezekről jó lenne egyszer olyan él nélkül beszélni, hogy aki bármilyen 
pontját jogosnak tartja, az hazaáruló lenne, de ezt a parlamentben szerintem már 
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lefolytattuk. Nem tudom, a bizottság tagjai közül… (Jelzésre:) Akkor jól láttam, 
Molnár Zsolt képviselő úr, tessék. 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Végighallgattam 

volna türelmesen, természetesen. Tisztelt Államtitkár Úr! Alelnök Úr! 
Képviselőtársaim! Bár sajnos nem hallottam a saját hibámból a szolgálatok 
beszámolóját, de kétségtelenül elhiszem, nem is vitatom, hogy a határvédelem része a 
nemzeti szuverenitásnak. Nem is akarja ezt senki elvenni. A Magyar Szocialista Párt 
álláspontja szerint a kötelező betelepítési kvóta nem támogatható, a kerítés a jelenlegi 
viszonyok mellett a helyén marad, nem akarjuk lebontani, mások sem akarják 
lebontani, és fontos, hogy a határvédelem magyar kézben, a magyar szuverenitás 
része legyen. Az egy másik kérdés, hogy az a helyes, ha a határkerítés és a 
határvédelem működtetéséhez európai uniós források is hozzájárulnak, hiszen a 
schengeni határ nemcsak Magyarország, hanem egész Európa határa. 

Elnök úr csak helyesbítette, én vitatkozom viszont azzal az állásponttal, hogy ez 
a jelentés, a Sargentini-jelentés bármilyen módon érdemben akár a kvótáról, akár a 
kerítésről, akár a határvédelemről szólna. Magáról a bevándorlásról is csak 
humanitárius utalások vannak ebben a jelentésben. Ezért azt gondolom, hogy nem 
helyes, hogy ebben a bizottságban tematizáljuk ezt az ügyet és erről beszélünk. A 
parlamentben valóban volt erről egy vita, nem jutottak közelebb az álláspontok.  

Én csak azt kérdezem államtitkár úrtól is és kormánypárti képviselőtársaimtól, 
hogy mit tesznek azért, hogy a többi fejezet, hiszen ez sok fejezetből áll és csak egy 
szól a bevándorlásról és az is érintőlegesen, hogy a magyar jogállamiság helyreállítása 
érdekében mit kívánnak tenni, mondjuk, például az Alkotmánybíróság, a választási 
rendszer, az ügyészségi törvény, a bírósági törvény, a civilekkel kapcsolatos törvény, 
ezekkel kapcsolatosan mi fog történni? Hiszen ez a jelentés, ha már kinyitottuk a 
jelentést, és egyébként véleményem szerint a Nemzetbiztonsági bizottságnak nem sok 
dolga van ezzel, de ha már erről beszélünk, akkor mit kívánunk tenni, önök mit 
kívánnak tenni, hogy helyreállítsuk a működést, és akkor nem kell majd egy ilyen 
szégyenfoltot Magyarország történelmén elviselni, hogy néppárti politikusok, 
mindenféle politikusok elsöprő többséggel szavaznak meg egy olyan jelentést, ami 
alapvetően a magyar belpolitikáról szól. 

Mi nem örülünk egy ilyen jelentésnek. Probléma azzal van, hogy tényszerűen 
igaz az állítások jelentős része, ami benne van. Nem az a kettő, három, amit önök 
kiemelnek, hanem az a nagyon-nagyon sok, amely a magyar belpolitikában 
ellehetetlenítette például az ellenzék működését és jelentős részben például az 
Országgyűlésben. Ezért azt kérdezem, hogy mit teszünk, mit teszünk közösen, hogy 
helyreállítsuk a magyar jogállamiságot. Például támogatják-e önök azokat a 
javaslatokat, amelyeket Tóth Bertalan frakcióvezető és mások nyújtottak be? Jó sok 
ilyen van, a magyar jogállamiság helyreállítása érdekében vívott küzdelemben önök 
tesznek-e valamit, hogy ne kelljen újabb ilyen jelentéseket elviselni az országnak? Ez 
a kérdésem nekem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e más észrevétel, kérdés, vélemény. Az előterjesztők részéről van-e észrevétel? 
(Jelzésre:) Képviselő úr, tessék. 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány gondolattal 

azért reagálnék az elhangzottakra. Egyrészt szerintem mindenki számára egyértelmű, 
aki ezt a jelentést elolvasta és aki ismeri a tartalmát, hogy ennek a jelentésnek a fő 
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mondanivalója a bevándorlásról és a migrációról szól, hogy Magyarország milyen 
intézkedéseket hozott az elmúlt években a bevándorlás megállítására. A Sargentini-
jelentés erről szól. Az összes többi pont, amit e mellé a jelentés mellé csaptak, csupán 
egy jól csomagolt része az egésznek. Egyébként, ha valaki megnézi az összes többi 
jelentést, mert az ellenzéki képviselők gyakran szoktak arra hivatkozni, hogy mi csak 
kizárólag a bevándorlásról beszélünk, ennek a jelentésnek a többi pontja vagy lezárt 
ügyről szól vagy olyanról, aminek a tárgyalása folyamatban van Magyarország és az 
uniós intézmények között, vagy egyszerűen szemenszedett hazugság. Ez a parlamenti 
vitában is elhangzott.  

Tehát sajtószabadság problémájáról beszélni akkor, amikor Magyarországon a 
legnagyobb kereskedelmi televízió és a legnagyobb internetes portál ellenzéki szócső 
tulajdonképpen, azért elég nehéz. Számos olyan pontja van a jelentésnek, amely olyan 
lezárt ügyeket tartalmaz akár a médiatörvény tekintetében, amelyeket az Európai 
Bizottság lezártnak tekintett. Újra és újra hivatkozni olyan dokumentumokra, 
Sargentini asszony ezt tette, amiben lezárt ügyeket feszeget, az azért némi problémát 
felvet azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet komolyan venni a Bizottságnak vagy 
az Európai Unió intézményeinek a korábbi állásfoglalását, mert akkor valószínűleg 
ott van a probléma. 

Tehát azzal kapcsolatban, azzal az ellenzéki érveléssel kapcsolatban, hogy ez a 
Sargentini-jelentés nem a bevándorlásról szól, az egyszerűen nem igaz. Ez kizárólag 
arról szól, és arról szól, hogy Magyarországot meg akarják zsarolni, meg akarják 
félemlíteni abban a tekintetben, hogy az Európai Bizottság által meghatározott 
kötelező kvótákat meg be akarnak vezetni, ebben az ügyben ne gördítsen több 
akadályt az Unió elé. Az pedig, hogy az ellenzéki politikusok per pillanat 
megpróbálnak másképp fogalmazni, megpróbálják azt bizonygatni, hogy ők nem 
támogatják a kötelező betelepítési kvótát, nagyon jól hangzik, de az az igazság, hogy a 
tetteik nem ezt mutják. 

Eddig az ellenzéki európai parlamenti képviselők az elmúlt években több mint 
16-szor szavaztak meg olyan indítványt, amely a betelepítési kvótákat vagy a migráció 
elősegítését szorgalmazta. Úgyhogy itt érdemes arra figyelni, hogy az MSZP, a DK, 
illetve az összes többi ellenzéki párt mit is mond, mit is szavazott meg. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Huh, köszönöm szépen. Államtitkár úr, tessék! (Dr. Molnár Zsolt: 

Bírta a plafon.) 
 
KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Molnár Zsolt 
képviselő úr kérdésére a következőt szeretném elmondani.  

Magyarország demokratikus jogállam, ahol a demokratikus intézmények 
működnek, az Alaptörvényben és más törvényekben biztosított jogokat az 
állampolgárok, a civil szervezetek gyakorolhatják. Én is azt gondolom, hogy ez a 
jelentés, ami teljes mértékben megalapozatlan, valótlan, rágalmakat tartalmaz 
Magyarországgal, a magyar emberekkel szemben, és amely figyelmen kívül hagyja, 
hogy 2018. április 8-án a magyar emberek világos véleményt mondtak az alapvető 
kérdésekről, hogy nem akarunk bevándorlóország lenni, és mi akarjuk eldönteni, 
hogy kivel élünk együtt, és kikkel nem akarunk együtt élni.  

Fontosnak tartjuk azt is leszögezni, hogy ha ezt a határozatot az Országgyűlés 
elfogadja - és arra kérem a tisztelt Nemzetbiztonsági bizottságot, hogy ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot, amelyet a képviselő úr és társai terjesztettek elő, 
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támogassa, hiszen fontos az, hogy Magyarország ne engedjen a zsarolásnak, és jogi 
úton szerezzen elégtételt, forduljon az Európai Bírósághoz ebben az ügyben. Abban 
bízom, hogy Magyarország igazságának teljes mértékben nemzetközi fórumokon is 
érvényt tudunk szerezni, hiszen úgy, ahogy a képviselő úr is elmondta, azért született 
meg ez a jelentés, mert mi nem akarunk bevándorlóország lenni, nem engedjük be a 
bevándorlókat, nem engedjük be az illegális migránsokat, és nem akarjuk átadni a 
kapukulcsot.  

Az elmúlt beszámoló kapcsán világosan kiderült, itt a bizottság tagjai 
meggyőződhettek arról a szolgálatok jelentései alapján, hogy Magyarország, a Magyar 
Honvédség, a magyar rendőrség meg tudja védeni Magyarország határait, ezzel meg 
tudja védeni Európa határait is, a schengeni szerződésnek is eleget tudunk tenni. 
Magyarország demokratikus jogállam, Magyarország erős, büszke európai ország, aki 
képes arra, hogy nemzetközi fórumokon is érvényt szerezzen az igazságának. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Húha, nagyon sok minden 

elhangzott, és nem is tudom, mire reagáljak. Böröcz képviselő úrnak mondom, hogy 
lehet, hogy a János vitézben meg a Toldiban több bevándorlásra vonatkozó passzus 
található, mint ebben a jelentésben - csak a korrektség és a tényszerűség kedvéért 
mondom -, és baromira nem a kvótákról szól. Amikor pedig médiaviszonyokról 
beszélünk, akkor szeretném felhívni a figyelmét, hogy ön mondhat akár hírportálok, 
akár televíziók tekintetében kereskedelmi példákat, de akkor ön nem érti azt, hogy 
egy demokratikus országban a médiaviszonyoknak hogyan kell kinézniük.  

Senki nem vitatja azt, hogy egy kereskedelmi televízió, rádió, hírportál, újság 
milyen álláspontot fogad el, hanem, amikor a médiaviszonyt kritika alá vonják bárki 
által, legyen az ellenzéki párt, európai uniós intézmény, bárki, akkor arról beszélünk, 
hogy a közszolgálatiság hogyan valósul meg. Azt gondolom, hogy a közszolgálatiság 
tekintetében elmondhatjuk, hogy amikor a Magyar Televízió egyévnyi kampány 
közepette öt percet biztosít egy ellenzéki pártnak, ott sok mindenről lehet beszélni, 
csak objektív, kiegyensúlyozott, tényszerű tájékoztatásról nem. Amikor a 
médiaviszonyok kritika alá kerülnek, akkor közszolgálati kritériumokról beszélünk, 
nem pedig arról, hogy a, b, c, d kereskedelmi sajtóorgánum kinek a tulajdona, és az 
miket ír le. Ennyit erről. 

Alelnök úr jelentkezik. Tessék! 
 
HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Nemzetbiztonsági Bizottság! Mi a 
Nemzetbiztonsági bizottság ülésén ülünk, elnök úr. Ön szóvivője a Jobbiknak, én 
szóvivője vagyok a Fidesz-frakciónak. Szerintem ön nem mond igazat, rosszul látja a 
médiaviszonyokat, de ne itt vitassuk meg, elnök úr, megvitatjuk mi ezt máshogy. De 
egyáltalán nincs önnek igaza. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gondolkodom, hogy folytassuk-e, de ne folytassuk. Ne ezen a 

fórumon nyissuk meg a médiatörténelmi pillanatot, mert valóban nehéz lenne 
mindkettőnknek nemzetbiztonsági relevanciát találni abban, hogy a médiatörvényt 
hogyan és miként kellene átalakítani. Szerintem ez a jelentés maga sem idevaló. Az 
előző napirendi pont idevaló volt, amikor a határvédelem mindenféle aspektusból 
megtárgyalásra került, és a szolgálatok által tájékoztatást kaptunk.  

Ez a jelentés inkább egy politikai állásfoglalás. És tényleg, én csak kimondom 
azt, amit önök nem: a kormánypárti képviselők egy nagyon-nagyon nagy köszönettel 
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tartoznak Sargentini asszonynak, hogy ezt a muníciót az önök kezébe adta, és tudnak 
még ezzel kampányolni néhány hónapon keresztül, akár az önkormányzati 
választásokig. Ez az én véleményem. 

Ez a jelentés nem erről szól, de azáltal, amit egyébként önök is jogosan 
mondanak, hogy beletett egyetlenegy passzust a bevándorlásról, máris lehetőség nyílt 
ebből politikai tőkét csinálni. Ezért nem is támogattuk természetesen, de ezt már 
sokszor elmondtuk a parlamentben.  

Még egyszer megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, 
óhaj, sóhaj, panasz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor haladunk 
tovább. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk a második szakaszra.  

Képviselői módosító indítványt, javaslatot a bizottsághoz nem nyújtottak be, 
bizottsági saját módosító javaslat benyújtására nem érkezett kezdeményezés. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a részletes vitát a Nemzetbiztonsági bizottság lezárta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem 
szavazattal és tartózkodás nélkül a bizottság a jelentést elfogadta és benyújtja a 
részletes vitát lezáró jelentést.  

A bizottságnak lehetősége van bizottsági és kisebbségi előadót állítani, akik a 
plenáris ülésen ismertetik a bizottság jelentését, illetve az azzal kapcsolatos 
kisebbségi véleményt. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a határozati házszabály 117. § (1) bekezdése 
alapján kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottság jelentését az Országgyűlés ülésén 
ismerteti. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen igényt nem látok.  

Kérdezem a bizottság kisebbségben maradt tagjait, hogy kívánnak-e kisebbségi 
véleményt előterjeszteni. (Senki sem jelentkezik.) Szintén nem látok ilyen igényt.  

Tájékoztatom önöket, hogy bizottsági és kisebbségi véleményt nem fogunk 
benyújtani és nem fogunk támasztani. Köszönöm az előterjesztő részvételét. Ezt a 
napirendi pontot lezárom.  

 
(A bizottság 10 óra 28 perctől 10 óra 54 percig zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

ELNÖK: Munkánkat a továbbiakban nyílt ülésen folytatjuk, ugyanis még van 
egy, a menetrend szerinti 5. napirendi pont, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, T/1671. 
számon, döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről, nem 
mondom végig a számokat és a paragrafusokat. 
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Tisztelt Bizottság! Haladunk tovább. A házszabályi rendelkezések értelmében a 
bizottság a részletes vitát az általa megjelölt szerkezeti egységekre folytatja le. 
Javaslom, hogy a bizottság a T/1671. számú törvényjavaslat 1-22. § 1-5. mellékletekre 
vonatkozóan folytassa le a vitát. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e egyéb 
javaslata. Nyilván lesz. (Nincs jelzés.) Micsoda meglepetés, nem történt ilyen. 

Határozathozatal 

Ezért kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottság a részletes vitát a 
törvényjavaslat egészére az 1-22. § 1-5. számú mellékletekre vonatkozólag folytassa le. 
Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Hat igen. 

Megállapítom, hogy a bizottság ezt a javaslatot elfogadta. A bizottság 
döntéséről az Országgyűlés elnökét természetesen tájékoztatjuk. A részletes vita 
lefolytatására várhatóan a következő ülésünkön kerül majd sor. 

Egyebek 

Elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz, mely nem más, mint szokás szerint 
az egyebek. Ennek keretében arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy 
a soron következő ülésünkre várhatóan október 25-én, csütörtökön 9 órakor kerül 
sor. Természetesen itt most kérdőjel volt bennem, hiszen az október 23-a alapvetően 
borítja azt a munkahetet. Tehát a megszokott időponttól történő eltérést ez indokolta. 
Október 24-én, szerdán lesz plenáris ülés, így értelemszerűen bizottsági ülést csak 
csütörtökön, 25-én tudunk tartani. Azt javaslom, hogy nem kell most mondanunk 
semmit, hanem alelnök úrral és kollégáival majd egyeztetünk, ha ez így megfelel. 
(Halász János: Ez jó nekünk most. - Dr. Molnár Zsolt: Ez lesz akkor?) Ez a terv, 
aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Csütörtöktől előbb nem fog menni, 23-a a 
nemzeti ünnep, 24-én plenáris ülés, tehát bizottsági ülést csak csütörtökön vagy még 
rosszabb esetben pénteken tudnánk tartani, úgyhogy meglátjuk, de nyilvánvalóan 
egyeztetek a bizottság tagjaival. 

Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a napi munkát. További szép napot és 
jó munkát mindenkinek! A bizottsági ülést lezárjuk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 56 perc.) 

 
  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva és Horváth Éva Szilvia 
 
 


