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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok mindenkinek. Kedves Képviselőtársaim! Az Országgyűlés 
Nemzetbiztonsági bizottságának ülését megnyitom. Tisztelettel köszöntök mindenkit, 
aki meghívottként eljött, itt van körünkben, és az ülésen megjelent és részt vesz. 
Tájékoztatom önöket, hogy Mirkóczki Ádám elnök úr 2019. október 25-én lemondott 
képviselői megbízatásáról, így a határozati házszabályi rendelkezések 109. § (3) 
bekezdése alapján a bizottság alelnöke gyakorolja az elnöki jogköröket, ezen 
rendelkezés alapján vezetem a mai ülésünket. 

A jelenléti ív tanúsága szerint a Nemzetbiztonsági bizottságnak öt tagja 
személyesen jelen van. Molnár Zsolt képviselő úr megbízást adott Ungár Péter 
képviselő úrnak, hogy helyettesítse, így megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítéssel együtt is határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi javaslatról 
kell határoznunk.  

A napirendi javaslat egy napirendi pontot tartamaz, amely az előző ülésünk 
alapján is meghatározottan a zárszámadási törvényjavaslat részletes vitája. Kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Hat igen szavazattal a mai napirendünket egyhangúlag 
elfogadtuk. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

A most elfogadott napirend szerint következik a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő 
lefolytatása. Az előző ülésünkön hozott döntésünknek megfelelően a törvényjavaslat 
egészére vonatkozóan.  

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Haág Tibor 
főosztályvezető urat és Tóth Sándor osztályvezető urat, illetve külön köszöntöm a 
Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium megjelent kedves képviselőit. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe. Kérem főosztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalja össze az 
előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait.  

Haág Tibor bevezetője 

HAÁG TIBOR főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt bizottsági Tagok! A T/7556. számon benyújtott törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi, formai követelményeknek, és illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, hiszen törvényi formában az államháztartási törvény által előírt határidők 
pontos betartásával készítették és nyújtották be. Megfelel a nemzetközi jogból, európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokat nem sérti.  
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Megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, amit az igazságügyi tárca a 
törvénytervezet közigazgatási egyeztetése során ellenőrzött. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Most a vita következik, amennyiben van 

vita. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) 
Úgy látom, nincs. Köszönöm szépen.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal kapcsolatos megállapításainkat a bizottság jelentése tartalmazza, így erről 
döntenünk kell. Kérdezem a bizottságot, egyetértünk-e azzal, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Határozathozatalok 

Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy megfelel. 
Megállapítom, hogy megfelelő szavazati aránnyal elfogadtuk ezt a javaslatot. A 
részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Ezzel áttértünk a második szakaszra. Tájékoztatom önöket, hogy képviselői 
módosító javaslatot nem nyújtottak be a bizottsághoz. A bizottságból saját módosító 
javaslat benyújtására sem érkezett kezdeményezés.  

Így aztán megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk 
dönt a részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Ki az, aki lezárja, 
igennel szavazva? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Négy igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. (Szavazás.) Négy igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. Két tartózkodás 
mellett ezt is elfogadtuk. 

Megállapítom, hogy a bizottság ezzel az aránnyal benyújtja a részletes vitát 
lezáró jelentést. A házszabályban foglaltaknak megfelelően kérem, hogy jelezzék, ha 
kisebbségi véleményt fogalmaznak meg a törvényjavaslat tekintetében. (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok. Köszönöm. 

A kisebbségi véleményeket egyébként az ülés után írásban kell benyújtani a 
titkárságon legkésőbb ma 14 óráig. Még ez sincs kizárva. A bizottsági vélemény a 
jelentés részét képezi, míg a kisebbségi vélemény a jelentés függelékeként jelenik majd 
meg. A törvényjavaslat plenáris tárgyalásakor nincs arra lehetőség, hogy a bizottság 
többségi és kisebbségi véleményét szóban is ismertessük.  

Ezt összegezve, ahogy ez már korábban is szokott lenni, a Költségvetési bizottság 
előadói teszik majd meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy az írásba foglalt vélemény 
csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a vitában elhangzottak, így aztán mivel nem 
hangzott el semmi, ez nagyon egyszerű helyzet. 

Köszönöm az előterjesztő és a meghívottak részvételét, a napirendi pontot 
lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a soron következő ülésünket várhatóan 
november 12-én tartjuk, B-héten kedden. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma. A 
mai ülésünket bezárom.  
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A bizottsági tagokat kérem még, hogy egyeztessük a következő időpontjainkat 
Köszönöm szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 11 perc)  

 

 

Halász János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


