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műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló beszámoló (J/8238. szám) 
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műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat (H/….. szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
Meghívottak:   
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szám)  
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a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői  
a Belügyminisztérium képviselői  
a Honvédelmi Minisztérium képviselői 

3. A rendőrség hivatásos állományú tagjainak egyszeri kárpótlásáról szóló 
törvényjavaslat. (T/7286. szám) Dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselő önálló 
indítványa 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
Meghívottak: 
a Belügyminisztérium képviselői 
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Meghívottak részéről   

 
Hozzászóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának tagjait és 
valamennyi kedves vendégünket. Elsőként nagy örömmel köszöntöm Mirkóczki Ádám 
képviselőtársunkat, akit a hétfői plenáris ülésen választott meg az Országgyűlés bizottságunk 
tagjává, eredményes és jó munkát kívánok önnek itt nálunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozatképesség megállapítására kell sort kerítenünk. 
14 fő személyesen van jelen, 7-en pedig helyettesítési megbízást adtak, ekképpen 
bizottságunk 21 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest van 
változás, ez pedig a következő. Az eredeti meghívó szerinti 3. napirendi pont, a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló T/7961. számú 
törvényjavaslat a Belügyminisztérium kezdeményezésére lekerül a mai napirendünkről, és 
egy következő bizottsági ülésünkön tárgyaljuk, illetve Harangozó képviselő úr javasolta, hogy 
az eredeti meghívó szerinti 4. napirendi pont 1. napirendként kerüljön megtárgyalásra. Ezt a 
magam részéről támogatom, és ekképpen a napirendi pontok számozása megváltozik. A 2. 
napirend lenne az afganisztáni szerepvállalásról szóló napirend, a 3-as pedig Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló javaslat. Tehát három napirendi ponttal, az iménti 
módosításokkal együtt teszem fel a kérdést a bizottság számára, hogy ki az, aki ezt így 
támogatja. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A rendőrség hivatásos állományú tagjainak egyszeri kárpótlásáról szóló törvényjavaslat 
(T/7286. szám) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita)  
 

Tisztelt Bizottság! Elsőként megadom a szót dr. Harangozó Tamás 
képviselőtársunknak, és megkérem, hogy röviden ismertesse a javaslatot, ezt követően a 
Belügyminisztérium álláspontját hallgatjuk meg. Képviselő úr, öné a szó! 

Dr. Harangozó Tamás (MSZP) szóbeli kiegészítése 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban röviden 
fogom ismertetni, hiszen ez a törvényjavaslat járt már a bizottság előtt másfél évvel ezelőtt, a 
Balsai-jelentés elfogadásakor nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot. A javaslat lényege az, 
hogy a 2006 őszi események során önhibájukon kívül megsérült rendőrök is kapjanak 
egyszeri, egyösszegű kárpótlást az államtól. Azt gondoljuk, hogy ha már a kormány a maga 
részéről a polgári és civil áldozatok kárpótlásáról gondoskodott, talán itt lenne az ideje, hogy 
azon rendőrökről is gondoskodjon, akik ott egyébként önhibájukon kívül ugyanolyan vétlen 
és elszenvedő szereplői voltak ennek a rendkívül sajnálatos eseménysorozatnak, ami akkor 
történt. 

A normaszöveg különösebben nem változott, nyilván az indoklása és az aktualitása 
változott. Egyetlen mondatot szeretnék még itt hozzátenni a végén, ezt akkor is elmondtuk, 
amennyiben a kormánypárti többség ezt nem tartja fontos és támogatandó célnak, a magunk 
részéről, amennyiben a Magyar Szocialista Pártnak lesz parlamenti többsége, az elsők között 
fogja ezt a törvényt elfogadni. Köszönöm. 

 



- 7 - 

ELNÖK: Van véleményünk, de az ügymenetünk szerint elsőként Kontrát Károly 
államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

Dr. Kontrát Károly államtitkár (Belügyminisztérium)  véleménye 

DR. KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi és rendészeti Bizottság! Hölgyeim és Uraim! 
Mindjárt Harangozó képviselő úr utolsó mondatára reagálnék, amiben azt mondta, hogy ha a 
Magyar Szocialista Pártnak lesz parlamenti többsége, akkor ezt majd támogatni fogja. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2006-2010 között a Magyar Szocialista Pártnak volt 
parlamenti többsége, ha komolyan gondolták volna, hogy bármit meg akartak volna tenni 
ebben a kérdésben, akkor megtehették volna.  

Az is többször elhangzott már ezen bizottság előtt is, hogy személy szerint Harangozó 
képviselő úr, aki 2006-2010 között négy akkori igazságügyi és rendészeti miniszter, név 
szerint Petrétei József, aztán Takács Albert, aztán Draskovics Tibor és Forgács Imre politikai 
főtanácsadója volt, abban a helyzetben volt, hogy ha akartak volna tenni ebben a kérdésben, 
akkor tehettek volna. Nyilván politikai haszonszerzés céljából próbálják ezt a javaslatot most 
tárgysorozatba venni. 

Ami pedig a szakmai választ illeti, szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, 
hogy a jelenleg hatályos Hszt., a szolgálati törvény is tartalmazza azokat a lehetőségeket, 
nevezetesen a Hszt. 162. és 165. §-a rögzíti, hogy fegyveres szerv vétkességére való tekintet 
nélkül teljes mértékben felel a hivatásos állomány tagja által a szolgálati viszonyával 
összefüggésben elszenvedett károkért. Ennek a törvénynek a 165. §-a rögzíti, hogy a 
kártérítési felelősség alapján a fegyveres szerv a károsult hivatásos állományú tagjának 
elmaradt jövedelmét, dologi és nem vagyoni kárát, valamint a sérelemmel, illetve annak 
elhárításával való összefüggésben felmerült indokolt költségeit köteles megtéríteni. 

Mindezen rendelkezések alapján látható, hogy a hatályban lévő jogszabályi 
rendelkezések jelenleg is maradéktalanul biztosítják a hivatásos állományú által a szolgálati 
viszonyával összefüggésben elszenvedett kártételekből származó igények és követelések 
rendvédelmi szervvel szemben történő teljes körű - hangsúlyozom: teljes körű - 
érvényesülését. 

Erre tekintettel a kormány a javaslat tárgysorozatba-vételét, illetőleg magát a 
javaslatot sem támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdések, vélemények? Államtitkár úr 

ismertetése után megadom a szót dr. Mátrai Márta képviselő asszonynak. Parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Úr! Mély lélegzetet kell venni, amikor az ember erről az előterjesztésről beszélni akar. 
Úgy, ahogy azt államtitkár úr itt elmondta, egy politikai főtanácsadó terjeszti elő ezt a 
javaslatot, aki 2006-2010 között előidézője volt annak az eseménynek, ami megtörtént 
Magyarországon. 

Mondhatnám azt is, hogy rendkívül szemérmetlenség és pofátlanság, hogy egy ilyen 
dologgal előhozakodik hat év után, talán most támadt fel a lelkiismeretük, gondolom én, ha 
egyáltalán van. 

Én meg vagyok arról győződve, hogy ez az emberek, a jó érzésű emberek, a magyar 
állampolgárok körében is egy ugyanilyen érzést fog kiváltani, hiszen ha csak a Balsai-jelentés 
néhány mondatát, momentumát idézzük fel, azok az emberek, akik jelen voltak ezen az 
eseményen, nagyon jól tudják, hogy ártatlan emberek, gyerekek, fiatalok, magyarok és nem 
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magyarok, külföldi állampolgárok, akik eljöttek ünnepelni, emelkedetten próbálták 
megünnepelni azt az eseményt, esetleg rokkantan vagy rendkívül fájó emlékekkel tértek haza. 

Pont önöknek kéne mélységesen hallgatniuk erről. Ha egy kis tisztesség lenne 
önökben – ami nincs –, akkor ez az előterjesztés soha nem került volna ide az asztalra. 
Mindezek alapján én a magam részéről ezt messzemenően elutasítom.  

 
ELNÖK: Mirkóczki Ádám képviselő úr következik, őt Harangozó Tamás követi.  
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntök mindenkit első ülésemen a Honvédelmi és rendészeti bizottságban. Nagyon 
röviden ismertetem a Jobbik álláspontját a javaslattal kapcsolatban. Azt gondolom, felesleges 
csűrni-csavarni a hátterét ennek az egész javaslatnak, annak, amiről szól és ami mögötte áll. 
Ritkaság az, amikor akár a Nemzetbiztonsági bizottságban, akár a parlamentben vagy itt, a 
Honvédelmi és rendészeti bizottságban egyetértünk a kormány, a Belügyminisztérium és 
Kontrát Károly államtitkár úr minden szavával. Most ez történik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úré a szó.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy 

tisztelt képviselőtársaim nem nagyon tudnak kibújni a bőrükből. Az előterjesztés arról szól – s 
azt gondolom, bizonyos szempontból többek között ez a saját politikai felelősségünk 
elismerése is –, hogy a 2006-ban önhibájukon kívül megsérült rendőröket is kárpótolja 
egyszeri összeggel az állam. Nem azokat, akik a földön fekvő emberek kezét eltörték vagy 
kicsavarták, nem azokat, akik a szolgálati szabályzatot vagy a büntető törvénykönyvet is 
megsértve végezték a tevékenységüket, hanem azokat, akiket vidékről vagy máshonnan 
felhoztak Budapestre, s az őrült és agresszív utcai demonstrációk közepette önhibájukon kívül 
megsérültek.  

Tisztelt Képviselő Asszony! Még valamit szeretnék hozzátenni az ön és államtitkár úr 
szavaihoz – mert ha valaki még nem tudná, államtitkár úr ezt minden bizottsági ülésen biztos, 
ami biztos alapon bediktálja –, hogy törvényt előterjeszteni országgyűlési képviselőként lehet, 
bár Mátrai képviselő asszony ezt biztosan tudja, hiszen jogász, de szerintem ezt egy 
közönséges állampolgár is tudja. A személyes felelősségemről csak annyit, hogy amint 
országgyűlési képviselő lettem, ezt a törvényjavaslatot beterjesztettem. Előtte akármilyen 
politikai tanácsadó is voltam, erre semmilyen lehetőségem nem lett volna.  

Mindazonáltal én – szerintem elég korrekt módon – azt mondtam, hogy önök az 
ártatlan civil áldozatok kárpótlásáról már gondoskodtak, egyébként általam kifejezetten 
támogatott módon. De itt is felsorolhatnánk azokat a jogszabályokat, államtitkár úr, hogy a 
magyar államnak milyen kártérítési felelőssége van az egyszerű állampolgárok tekintetében is 
a meglévő jogszabályok alapján, önök mégis külön törvényt hoztak erre. Azt mondtam, hogy 
a Belügyminisztérium és a kormánypárti többség is túllendülhetne azon, ami a rendőrség 
irányában lévő zsigeri gyűlöletet jelenti, és azoknak az embereknek, akik valóban nem 
tehetnek arról, hogy akkor mi történt, mégis megsérültek, ezt a támogatást megadhatnák. Ez 
semmit nem csorbítana azon, hogy a civil áldozatokkal mit tett vagy mit nem tett a kormány, 
és hogy erről kinek mi a véleménye. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A kormánypárti többség nevében kénytelen vagyok indoklás nélkül 

visszautasítani a rendőrség irányába tett zsigeri gyűlöletre vonatkozó megjegyzését. Nincs 
ilyen, képviselő úr, nem is javaslom, hogy ebbe az irányba elmenjünk.  

Kontrát Károly államtitkár úrnak adom meg a szót.  
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DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Én a kormány nevében 
szeretném ugyanezt megtenni. Visszautasítom képviselő úr megjegyzését, amit 
megalapozatlannak, alaptalannak és minden alapot nélkülözőnek tekintek. Ennek a 
bizottságnak nagy erénye, hogy általában mindig a tárgysorozatba vett napirendekről tárgyal. 
Most nem akarok kitérni arra, hogy a kormányprogramban nemzeti ügyként határoztuk meg a 
közrend és közbiztonság helyreállítását, új rendőrség létrehozását; a rendőrséggel kapcsolatos 
eddigi döntéseink ezeket a célokat szolgálják. A kormány nevében tehát visszautasítom 
képviselő úr zsigeri gyűlöletre vonatkozó megjegyzését.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai részéről van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, a vitát lezárom.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a T/7286. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (3) Ki nem 
támogatja? (17) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 17 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a képviselői önálló indítványt, annak 
tárgysorozatba-vételét elutasította.  

Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr jelenlétét és segítségét.  

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
beszámoló (J/8238. szám)   
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

2. napirendi pontunk az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló J/8238. számú beszámoló általános vitája és döntés az elfogadó 
határozatról. Tisztelettel köszöntöm körünkben a Honvédelmi Minisztérium képviselőit, dr. 
Szarka Gábor kabinetfőnök urat és Wohlram Gyula alezredes urat. Megadom a szót a 
beszámoló rövid kiegészítésére, majd utána képviselői kérdések és vélemények következnek. 
Kabinetfőnök úr, parancsoljon!  

Dr. Szarka Gábor (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. SZARKA GÁBOR kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm elnök urat és a tisztelt bizottságot. A kormány J/8238. számon benyújtotta az 
afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló beszámolóját, amihez 
tisztelettel kérem a bizottság támogatását. Én az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
kívánok tenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről kinek van kérdése, 

megjegyzése? Iváncsik Imre alelnök úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először egy kérdést 
szeretnék feltenni. Tisztelt Kabinetfőnök Úr! Miért szakított a honvédelmi vezetés azzal a 
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korábban minden kormány által kivétel nélkül minden alkalommal követett, egyébként 
nagyon helyes gyakorlattal, hogy az ilyen nagy horderejű döntéseket megelőzően konzultált – 
mondom, tette eddig ezt megelőzően minden kormány, sőt egy korábbi döntésük előtt önök is 
– a parlamenti pártok képviselőivel?  

Úgy gondolom, hogy egy ilyen konzultáció azért is hasznos lehet, mert olyan 
információkról, szándékokról lehet szót váltani, ami elősegítheti, hogy a szakmával 
foglalkozó képviselők támogatása minél mélyebb legyen. Tehát fontos egy ilyen egyeztetés 
akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy ez a kormány kompetenciája, és hogy a jogban előírt 
gyakorlat szerint megfelelően tájékoztatják róla a parlamentet és a köztársasági elnököt. 

A kérdésem tehát arról szól, hogy mi történt, miért maradt most el ezúttal ez az 
egyeztetés? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, kabinetfőnök úr! 
 
DR. SZARKA GÁBOR kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Képviselő úr is tudja, hiszen ön is többször részt vett egyeztetéseken, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium soha nem zárkózott el a parlamenti egyeztetések elől, talán az 
egyik legaktívabb módon kérjük ki az ellenzéki pártok véleményét minden fontos témában. 
Ebben a témában sem gondoltuk megkerülni ezt az utat. 

Tekintettel arra, hogy ez a felkérés és a felkérés körüli egyeztetések eléggé gyorsan 
zajlottak, és a NATO igen erőteljesen kérte tőlünk ezt a szerepvállalást, ennek a tárgyalásnak 
a folyományaképpen kellett gyors döntést hoznia a kormánynak, és elvállalni ezt a küldetést, 
hiszen a váltás aktuális volt. Ennek megfelelően maradt el egyébként a szokásos parlamenti 
egyeztetés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a 

Jobbik álláspontját az afganisztáni misszióval kapcsolatban nem kell különösebben 
részleteznünk, megismételnünk. Ebben a helyzetben, amikor ez az egész térség egyre inkább 
egy fokozott, még inkább fokozott veszélygóccá válik, nem kívánjuk támogatni az 
előterjesztést, hogy hozzájáruljunk, hogy magyar katonák a térségben maradjanak, és örülünk 
annak, hogy várhatóan ez a misszió rövidesen lezárul és a magyar katonák épségben, 
egészségben hazakerülhetnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Ferenc képviselő úr következik. Parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően, mint mindig, 

most is azt mondjuk, hogy a Magyar Köztársaság, ha már egy szövetségi rendszerben van, 
akkor annak a játékszabályai szerint közlekedjen. Ebből adódóan az a fajta elképzelés, amit a 
kormány megfogalmazott egy partnerekkel egyeztetett, ütemezett kivonulásra Afganisztánból, 
az a mi álláspontunkkal megegyezik. Ezt támogatjuk. Egyoldalú lépéseket általában nem, 
mert az összes többit hozzuk nagyon-nagyon nehéz helyzetbe. Éppen ezért nem elfogadható 
az, hogy ha valaki a korábbi álláspontjához képest egyik pillanatról a másikra húzza le a 
redőnyt, mert másik húsz országot hoz nagyon nehéz helyzetbe. 

Éppen ezért az a megoldás, amely lényegében a PRT-t, ahol lássuk be, igazából egy 
völgybe szorult bázison voltunk kénytelen az időnk java részét eltölteni, merthogy sem 
együttműködő nem volt, sem forrás nem volt arra, hogy ott nagyon építkezzünk, ahhoz képest 
ez a fajta szerepvállalás korrekt, és egy olyan szerepvállalás, amit már korábban is végeztünk, 
azaz nem lesz új a Magyar Honvédség számára. 
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Ugyanakkor azt állítom, hogy a NATO ma Afganisztánban és általában mindenütt 
képességhiánnyal küszködik. Azaz nem egyszerűen csak arról van szó, hogy volt egy 
képességhiánya, a kabuli repülőtér őrzése, és mi ezt a képességet most nagy hirtelen adjuk, 
hanem mindenki pontosan tudja, aki egy picit is ennek a felszínén is mozog, hogy mindenütt 
komoly képességhiány van, és a nemzetek komoly egymásra hatása szükséges ahhoz, hogy 
ezeket a képességet berakják, mert ez pénz, paripa, fegyver vállalását is jelenti. 

Éppen ezért az az öntömjén, ami nagyon sokszor kijön a HM-es anyagokból, nekem az 
nem tetszik. Maga az előterjesztés és maga a szerepvállalás korrekt, de az, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium rendszeresen megkoszorúzza magát és a saját szobrát, az inkább a 
PR része, amit hagyni kellene a PR-területre, egyébiránt ilyenfajta előterjesztésekre meg nem. 
Mi az előterjesztést és a határozati javaslatot meg fogjuk szavazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a kabinetfőnök urat, hogy kíván-e 

reagálni. Parancsoljon, öné a szó! 
 
DR. SZARKA GÁBOR kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót. Szeretném megerősíteni, hogy a felkérést a NATO szövetség részéről kaptuk meg. Úgy 
gondolom, hogy ez megfelelő módon elismerés a tárcának és elismerés a Magyar Honvédség 
katonáinak. 

Úgy gondolom, az, hogy ezt megfelelő módon kommunikáljuk és az emberek tudtára 
adjuk, hogy a magyar katona sikeres a világ bármelyik pontján, úgy gondolom, hogy ez nem 
tartozik az öntömjénezés kategóriájába, hanem egy tisztességes, becsületes beszámoló arról, 
hogy mit végez a Magyar Honvédség. 

Egyébként pedig Magyarország NATO-hitelességének és a hitelesség alapja a 
sikeresség, ebben érdekelt, tehát nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy az afganisztáni misszió 
sikeres legyen, ennek megfelelően járulunk hozzá 2014-ig és azután is természetesen a 
megfelelő módon, hiszen az elvet továbbra is tartjuk, hogy együtt mentünk be, és együtt 
fogunk kijönni Afganisztánból. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, 

hozzászólás. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az általános vitára való alkalmasságról 
kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a J/8238. számú beszámolót általános vitára 
alkalmasnak találja. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (16). Ki az, aki nem találja annak? (1) 
Ki tartózkodott? (3)  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Megállapítom, hogy 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett a 
bizottság általános vitára alkalmasnak találta. 

Szavazás az elfogadó határozat benyújtásáról 

Szavaznunk kell az elfogadó javaslat benyújtásáról. Megkérdezem, hogy ki az, aki ezt 
támogatja. (16). Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (4.). 

Megállapítom, hogy 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság az elfogadó határozati javaslatot támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunk szóban hangozzék el. Várhatóan a jövő 
heti plenáris ülésen kerül sorra ennek a tárgyalása. A bizottság előadójának Csampa Zsolt 
alelnök urat javaslom. 

A napirendi pontunk tárgyalásának végéhez értünk. Megköszönöm a Honvédelmi 
Minisztérium munkatársainak és vezetőinek, hogy itt voltak, további jó munkát kívánok 
nekik. (Az MSZP képviselői távoznak az ülésteremből.) 
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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat (T/7655. szám) (Döntés a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatokról) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk utolsó napirendi pontunk tárgyalására, Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslathoz az újból 
megnyitott részletes vitában benyújtott és a feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalására.  

Nagy tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, a Belügyminisztérium részéről dr. 
Tóth László helyettes államtitkár urat, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Haág 
Tibor főosztályvezető urat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A szeptember 11-ei kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni, 
természetesen a feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk meg. 
Szokás szerint először a kormány álláspontját fogom kérdezni a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőjétől, ezt követően szavazunk, és amennyiben kérdésük van, mint azt 
tudják, akkor kérem, hogy jelezzék. 

Az is egyértelmű, hogy az összefüggő ajánláspontokról együtt fogunk dönteni. 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Elsőként a 3/2. számú, Babák Mihály képviselőtársunk által jegyzett kapcsolódó 
módosító javaslatról kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (14) Ki az, aki 

nem támogatja? (3). Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal, 
3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság támogatta. 

A 19/19-es, szintén Babák képviselő úr által jegyzett javaslatról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (4) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 14 
igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatja.  

A 19/20-as, Szabó Timea képviselő asszony által jegyzett javaslatról kérdezem az 
előterjesztő álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 20/1-es, dr. Nyikos László képviselő úr által jegyzett javaslatról kérdezem az 
előterjesztő álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (4) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 4 igen 
szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 21/1-es, Szabó Timea képviselő asszony által jegyzett javaslatról kérdezem az 
előterjesztő álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium: Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 14 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 23/1. pontban Babák Mihály képviselő úr javaslatát találjuk. Kérdezem erről a 
minisztérium álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17) Ki nem 

támogatja? (1) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 17 
igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatja.  

A 23/2. pontban Szabó Timea képviselő asszony javaslata található. Kérdezem az 
előterjesztő véleményét.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 14 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 23/3. pontban szintén Szabó Timea tesz javaslatot. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 23/4. pontban Szabó Timea képviselő asszony tesz javaslatot. Erről kérdezem az 
előterjesztő álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja.  
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A 23/5. pontban dr. Nyikos László képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem az 
előterjesztő álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 3 igen 
szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja.  

A 23/6. pontban Szabó Timea képviselő asszony tesz javaslatot. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját.  

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatja.  

Az ajánlási pontok megtárgyalásának végére értünk. Van-e olyan kapcsolódó 
módosító javaslat, amelyről kellett volna, de nem szavazott a bizottság? (Nincs jelentkező.) Ha 
önöknek sincs ilyenről tudomásuk, akkor a bizottság jól végezte el a mai napi munkáját. A 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Mindenkinek további szép napot és eredményes munkát kívánok. Köszönöm a 
megjelenteknek a jelenlétet.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  

 
 
 

  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Ipacs Tiborné és Soós Ferenc 


