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Napirendi javaslat  

 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17188. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
Uniós napirendi pont!  
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Meghívottak 

Hozzászóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

STUMMER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Üdvözlök mindenkit tisztelettel. A Nemzetbiztonsági bizottság 2021. 
október 26-án, 9 órakor kezdődő ülését ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntöm 
körünkben főigazgató-helyettes urat, osztályvezető urakat és minden megjelentet.  

A jelenléti ív tanúsága szerint a Nemzetbiztonsági bizottságnak fizikailag négy 
tagja van jelen, de helyettesítésekre is sor kerül: Halász alelnök urat Móring képviselő 
úr, Hubay képviselőtársamat Lezsák elnök úr, Molnár képviselőtársamat pedig Ungár 
Péter fogja helyettesíteni a mai ülésen. Úgyhogy 7 szavazattal határozatképesek 
vagyunk. Halász János, Hubay György és Molnár Zsolt képviselők írásban előre jelezték 
a távolmaradást.  

Az előzetesen kiküldött napirendi pontról határozunk, a napirendi javaslat 
ugyanis egyetlen napirendi pontot tartalmaz, ez pedig a zárszámadási törvényjavaslat 
részletes vitája. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért ezzel a napirenddel. 
(Szavazás.) 7 igen, egyhangúlag. Köszönöm szépen.  

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A most elfogadott napirendünk szerint következik Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm még egyszer az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviselőit, 
a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium képviselőivel egyetemben.  

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, illetve illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe. Kérem osztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, pár szóban legyen 
kedves összefoglalni az előterjesztés benyújtásának indokait, illetve szabályozási 
megoldásait. Parancsoljon! 

 
TÓTH SÁNDOR LAJOS osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Hadd mutatkozzam be: Tóth Sándor vagyok, a Pénzügyminisztérium 
Védelemgazdasági Osztályának vezetője.  

Amit az elnök úr mondott a házszabály 44. § (1) bekezdésének négy pontjára 
vonatkozóan: a beterjesztett törvényjavaslat megfelel mind az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, mind a jogrendszer egységére vonatkozó 
előírásoknak - szintén az Alaptörvény 36. §-ában szereplő rendelkezéseknek -, 
ezenkívül az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek is, és megfelel a jogalkotás 
szakmai követelményeinek. Az Igazságügyi Minisztérium az egyeztetések során jelezte, 
hogy ez rendben van, és megfelel. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni a részletes vita ezen szakaszában. (Nem érkezik jelzés.) Nem látok 
jelentkezőt.  
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Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal kapcsolatos megállapításainkat a bizottság jelentése tartalmazza, így erről 
döntenünk kell. Kérdezem tehát a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 7 igen, egyhangúlag. Köszönöm szépen.  

A részletes vita ezen szakaszát ezennel lezárom.  
Áttérhetünk a második szakaszra. Tájékoztatom önöket, hogy képviselői 

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

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 7 igen, egyhangúlag. Köszönöm szépen.  

Kérdezem továbbá a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 7 igen, egyhangúlag szintén. 

Az ülés berekesztése  

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai munkát. További szép napot és jó 
munkát kívánok! Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc) 

  Stummer János 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


