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Napirendi javaslat 
 
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7655. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  
Meghívottak: 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői  
Belügyminisztérium képviselői 
Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bíró Márk (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Sulyok János dandártábornok, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 57 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén.  

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. Tizenhatan személyesen 
vannak jelen, egy fő pedig helyettesítési megbízást adott. 

Napirendi javaslatom a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
T/7655. számú törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendünket egyhangúan elfogadtuk. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)   

Rá is térünk megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, a 
Belügyminisztérium részéről dr. Tóth László helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről dr. Haág Tibor főosztályvezető urat, és a Honvédelmi Minisztériumból 
Sulyok János dandártábornok urat, a gazdasági, tervezési és szabályozási főosztály vezetőjét. 

Tisztelt Bizottság! A feladatkörünkbe tartozó fejezetekhez benyújtott módosító 
javaslatokat kell megtárgyalnunk, a június 29-i ajánlásból fogunk dolgozni. Ez az ajánlás 
tartalmazza a feladatkörünkbe tartozó ajánláspontokat. A megszokott rendnek megfelelően 
elsőként a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően szavazunk. Ha kérdés merül 
föl, akkor kérem, azt a szavazás előtt jelezzék. Természetesen az összefüggő ajánláspontokról 
együttesen fogunk dönteni. 

Tisztelt Bizottság! Elsőként a 7. ajánláspontról döntünk, melyben Schiffer András 
képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen szavazattal, 14 ellenében a bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot sem kapta meg. 

Tisztelt Bizottság! A 8. ajánláspontban Dorosz Dávid képviselő úr javaslata található. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 

igen szavazattal, 14 ellenében a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 9. ajánláspontban Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. A kormányálláspontot 

szeretném. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 

igen, 14 ellenében, tartózkodás nélkül az egyharmadot sem kapta meg. 
A 188. ajánláspontban Németh Zsolt képviselő úr javaslata található. Kérdezem a 

kormányt. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 

igen, 14 ellenében, tartózkodás nélkül egyharmadot sem kapott. 
Tisztelt Bizottság! A 189. ajánláspontban dr. Nyikos László képviselőtársunk a XIV. 

fejezet főösszegét módosítja. A Házszabály 121/A. §-ának (1) bekezdése értelmében ezt csak 
a költségvetési bizottság nyújthatná be. A házszabályszerűségéről a javaslatnak az első helyen 
kijelölt költségvetési bizottság a holnapi ülésén dönt, ezért javaslom, hogy az ajánláspontról 
ugyan szavazzunk és döntsünk, majd az első helyen kijelölt bizottság határozatának 
függvényében kerül be az ajánlásba. Ekképpen kérdezem a kormányt a 189. pontban található 
ajánláspontról. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 

igen, 14 ellenében, tartózkodás nélkül egyharmadot sem kapott. 
A 190. ajánláspontban dr. Tilki Attila képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 

A 191. pontban Magyar Zoltán javaslata található. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 

igen, 14 ellenében, egyharmadot sem kapott. 
A 192. ajánláspontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 

3 igen, 14 ellenében, egyharmada sem támogatta a bizottságnak. 
A 193. pontban szintén Magyar Zoltán javaslata található. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen szavazattal, 14 ellenében, egyharmadot sem kapott. 
A 194. pontban szintén Magyar Zoltán képviselő úr.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 195. pontban szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 igen, 14 ellenében, 

a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 196. ajánláspontban Szávay István képviselő úr javaslata található.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 197. pontban Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kormányálláspont? 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki az, aki nem? 

(Szavazás.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 198. pontban szintén Magyar Zoltán képviselő úr.  
  
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 199. pontban szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, egyharmadát sem bírja a 
bizottságnak. 

A 200. pontban Szávay István és Farkas Gergely képviselő urak javaslata található.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 201. pontban Bödecs Barna és Magyar Zoltán képviselő urak tesznek javaslatot.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 

igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 202. pontban Dorosz Dávid képviselő úr. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 203. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 204. pontban Dorosz Dávid és Szabó Timea javaslata.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, támogató 
szavazat nélkül a bizottság elutasította.  

A 205. pontban Dorosz Dávid képviselő úr javaslata található.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nulla igen szavazattal, 14 ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 206. pontban Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki igen? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.) Igen szavazat nélkül, 14 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A 207. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nulla igen szavazattal, 14 ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 208. ajánláspontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, igen szavazat 
nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 209. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nulla igen szavazattal, 14 ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta.  

A 210. pontban szintén Dorosz Dávid.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nulla igen, 14 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta.  

A 211. pont, Dorosz Dávid.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, igen szavazat 
nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 212. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, igen szavazat 
nélkül a bizottság egyharmada sem.  

A 213. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki igen? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül a 
bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 214. ajánláspontban szintén Dorosz Dávid. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, igen szavazat 
nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 215. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontját kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 
tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 216. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr javaslata található. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett, igen szavazat 
nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 217. pontban szintén Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. A kormány álláspontja? 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki igen? (Nincs jelzés.) Aki nem? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással, 14 ellenszavazattal és nulla darab igen 
szavazattal a bizottság tehát egyharmadával sem támogatta.  

A 218. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata található. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 3 igen, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 219. pontban Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők tesznek javaslatot. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás, 14 ellenében, 
igen szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 224. ajánláspont Jávor Benedek részéről. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki igen? (Nincs jelzés. - Közbeszólás: Ugrottunk, nem?) Egybefüggő 

ajánláspontokon túlvagyunk. Elnézést a képviselő uraktól, mert én nem mondtam be.  
A 224. ajánláspont, ami rendszerűen következik, Jávor Benedek képviselő úr részéről.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás, 14 
ellenszavazat és nulla igen szavazat mellett a bizottság egyharmada sem támogatta.  

Ajánláspontjaink végére értünk. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e olyan 
módosító javaslat, amelyről nem tárgyaltunk, de kellett volna. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs ilyen, megköszönjük az előterjesztőknek a megjelenést. 

Egyebek híján az ülést bezárom, azzal, hogy a következő ülésünkre holnap 10 órakor 
kerítünk sort. Megkérem a tisztelt képviselőket, hogy a napirendi pontok fontosságára való 
tekintettel lehetőleg igyekezzenek megjelenni. 

Ezzel megköszönöm mai napi munkájukat.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 10 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


