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NBB-6/2019. sz. ülés 

(NBB-23/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2019. június 17-én, hétfőn 11 óra 02 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet III. számú tanácstermében  
megtartott ülésének nyílt részéről 
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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/6322. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mirkóczki Ádám (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Hubay György (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)  
Ungár Péter (LMP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Imre Bernadett bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Megjelentek 

Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
Gimes Gergely szakértő (LMP)  
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(A bizottság 11 óra 02 perckor kezdődött ülésének - melyről külön jegyzőkönyv készült 
- folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc) 
 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
T/6322. számú  törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Folytatjuk is tovább. A 2. napirendi pont a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat, döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése 
alapján. És mint mondtam, nyílt ülés van. 

A házszabályi rendelkezések értelmében a bizottság a részletes vitát az általa 
megjelölt szerkezeti egységekre folytatja le, így most erről kell döntenünk.  

Javaslom, hogy a bizottság a T/6322. számú törvényjavaslat 1-75. §-ára, 1-
9. mellékletére, a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassa le a részletes vitát. 
Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e egyéb javaslata. (Senki sem jelentkezik.) 
Nézek körbe, de ilyet nem látok.  

Amennyiben nincs ilyen, kérdezem, a bizottság támogatja-e azt, hogy a T/6322. 
számú törvényjavaslat részletes vitájában az 1-75. §-ra, 1-9. számú mellékletekre, a 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassuk le a részletes vitát. Kérdezem, hogy ki 
az, aki ezzel egyetért. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 7 igen, tartózkodás 
és nem szavazat nélkül a bizottság ezt a javaslatot elfogadta. 

A bizottsági döntésről értelemszerűen az Országgyűlés elnökét tájékoztatjuk.  
A költségvetés részletes vitájára június 25., 26., 27., 28. napok egyikén kerül majd 

sor. 

Egyebek  

Áttérünk a 3. napirendi pontra, az egyebekre, egyben az utolsó napirendre. 
Tájékoztatom a bizottságot, amint azt mindenki tudja, hogy holnap 11 órai kezdettel 
tartunk bizottsági ülést. Ennek az egyik legfontosabb napirendje a honvédelmi miniszter 
úr éves meghallgatása és természetesen az aktuális nemzetbiztonsági kérdések 
megtárgyalása lesz. Nem tudom, van-e ehhez bárkinek bármilyen észrevétele, javaslata. 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát. További szép napot és jó 
munkát! A bizottság mai ülését bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc) 

  

Mirkóczki Ádám 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


