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J e g y ző k ö n y v ∗∗∗∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 12 óra 01 perckor kezdődően, 

a Parlament földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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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  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Csampa Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Tóth Sándor (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Nyolc fő személyesen van jelen, négyen pedig helyettesítési megbízást adtak. A 
bizottságunk 12 fővel határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. 
számú törvényjavaslat az egyetlen napirendi javaslat. Kérdezem önöket, hogy ki az, aki ezzel 
egyetért. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag 
elfogadta. 

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

Rátérünk ennek megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőjét, 
Juhász Máriát a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és dr. Tóth László helyettes 
államtitkár urat a Belügyminisztériumból.  

Tisztelt Bizottság! A július 6-i kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni, illetve dönteni a 
kapcsolódó módosító javaslatokról. A feladatkörünkbe tartozó fejezetekhez benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk meg. Szokás szerint elsőként a kormány 
álláspontját fogom kérdezni és ezután következik a szavazás, illetve ezt megelőzően - ha van 
rá igény - a képviselői kérdéseket, hozzászólásokat hallgatjuk meg. 

Tisztelt Bizottság! Elsőként a 200/1. számú, dr. Dorosz Dávid által jegyzett 
módosítóról kérdezem a kormány képviselőjét, amely összefügg a 93/1. számú ajánlásponttal. 
Parancsoljon, főosztályvezető asszony! 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
13 nem szavazattal, igen és tartózkodó szavazat nélkül egyhangúlag elutasította, így 
értelemszerűen az egyharmad támogatást sem kapta meg. 

Következik a 200/2. számú, dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr által jegyzett 
módosító indítvány, amely összefügg a 15/2. ajánlásponttal. Erről kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a képviselők közül? (Szavazás.) Ki nem támogatja? Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül nem támogatta a javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! Ajánlásunk végére értünk. Megkérdezem, hogy van-e valakinek 
tudomása olyan javaslatról, melyről nem döntöttünk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor a napirendünket azzal zárnám le, hogy amennyiben semmilyen nem várt esemény nem 
történik, a mai ülésünk volt a tavaszi ülésszak utolsó bizottsági ülése, eképpen mindenkinek 
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kellemes nyaralást kívánunk és egy kis regenerálódást a tavasz után. Köszönöm szépen a mai 
megjelenésüket.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


