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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Kedves Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársak! A 
Nemzetbiztonsági bizottság mai ülését megnyitom. Tisztelettel köszöntök mindenkit, 
aki az ülésünkön megjelent.  

Tájékoztatom önöket arról, hogy Mirkóczki Ádám elnök urat Eger 
polgármesterévé választották, erről értesültünk. Emiatt összeférhetetlen helyzet 
keletkezett, mert az elnök a képviselői jogait nem tudja gyakorolni az önkormányzati 
választás eredményének jogerőssé válásának időpontjától. Ez Egerben már 
megtörtént, jogerőssé vált az önkormányzati választás, a polgármester-választás 
eredménye, így aztán a házszabályi rendelkezések szerint a bizottság alelnöke jogosult 
akadályoztatás esetén helyettesíteni az elnököt. Ennek alapján hívtam össze a mai 
bizottsági ülést. Ezt jogi nyelven így mondják, hogy akadályoztatás. Nem tudja 
gyakorolni a jogait az elnök, bár még tag.  

Elnök úr nyilván megszünteti az összeférhetetlenséget. Harminc napja van erre. 
Én beszéltem elnök úrral; le fog majd mondani a mandátumáról, és akkor a Jobbik 
parlamenti képviselőcsoportja a képviselőcsoportok közötti megegyezés alapján 
jogosult jelölni elnököt, a parlament pedig majd erről szavazni fog. Ez még mindig 
előttünk áll, mint ahogy előttünk áll a mai ülés is.  

A jelenléti ív tanúsága szerint hatan személyesen vagyunk jelen, a bizottság 
létszáma egyébként az előbb említett helyzet miatt most 6 fő. Így aztán megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslatot előzetesen bizonyára mindenki megkapta. Egyetlen 
napirendi pontot tartalmaz; ez egy technikai ülés tulajdonképpen. A zárszámadási 
törvényjavaslat részletes vitájának megtárgyalandó szerkezeti egységeiről kell 
döntenünk. Majd egy későbbi ülésen fogjuk lefolytatni magát az érdemi vitát a 
témában. Azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki az, aki egyetért a napirendi 
javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a mai 
napirendünket. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  

Tisztelt Bizottság! A most elfogadott napirendnek megfelelően soron következik 
a T/7556. számú törvényjavaslat részletes vitájában megtárgyalandó szerkezeti 
egységről szóló vitánk. A házszabályi rendelkezések értelmében a bizottság a részletes 
vitát az általa megjelölt szerkezeti egységekben folytatja le. Ezt kellene megtennünk. 
Van egy javaslatom. Az a javaslatom, hogy a bizottság ennek a törvényjavaslatnak a 1-
21. § 1-5. számú mellékletére, azaz a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassa 
majd le a részletes vitát. 

Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjainak egyéb javaslata, ami a szerkezeti 
egységekre vonatkozik. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Ezért kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottság a részletes vitát a 
törvényjavaslat egészére, az 1-21. § 1-5. számú mellékletére vonatozóan folytassa majd 
le. Ki az, aki egyetért ezzel. (Szavazás.) Négy igen. Kit tartózkodott? (Szavazás.) Két 
tartózkodás. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot elfogadta. A bizottság döntéséről az 
Országgyűlés elnökét tájékoztatjuk majd, és a részletes vita lefolytatására a következő 
ülésünkön, várhatóan október 29-én, kedden kerül sor.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm mindenkinek a mai munkát. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc)  

 

 

Halász János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


