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Napirendi javaslat 
 
 
1. Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13217. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

  
Meghívottak: 
 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői 

  
2. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 

szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 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  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Kálmán Gergely osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Juhász Edit főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Orosz Edina osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Murányi László ezredes (Honvédelmi Minisztérium)  
 



 6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 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.  

Tizenhárom fő személyesen van jelen, egy személy pedig helyettesítési megbízást 
adott. A bizottság tizennégy fővel határozatképes. 

A kiküldött meghívónkhoz képest nincs változás. Megkérdezem, hogy ki az, aki a 
napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúan elfogadta. 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13217. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az első pont megtárgyalására: az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/13217. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a 
feladatkörünkbe tartozó módosító javaslatok tárgyalása.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Juhász Editet a KIM részéről és Kálmán Gergelyt a 
Belügyminisztériumból. 

Tisztelt Bizottság! A december 3-ai ajánlásból fogunk dolgozni, a bizottság 
feladatkörébe tartozó ajánláspontokról döntünk majd, egész pontosan az 1. és a 2. ajánláspont 
tartozik ezek közé. 

Ennek értelmében megkérdezem, hogy az 1. ajánláspontban dr. Schiffer András 
javaslatáról mi a Belügyminisztérium álláspontja. 

 
DR. KÁLMÁN GERGELY (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot képviselek. A 

tárca álláspontja pedig, hogy nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10. Ki 
az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatta egyharmadában sem a 
javaslatot. (Bíró Márk megérkezik az ülésre.) 

A 2. ajánláspontban dr. Staudt Gábor képviselő úr javaslata található. Megkérdezem a 
Belügyminisztérium álláspontját. 

 
DR. KÁLMÁN GERGELY (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja a módosító 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) A bizottság 
egyharmada sem támogatta az ajánláspontot. 

Tisztelt Bizottság! Van-e olyan ajánláspontunk, amelyről nem döntöttünk és a 
feladatkörünkbe tartozik? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a napirendi pont tárgyalását lezárom. 
Kedves vendégeinknek megköszönöm a megjelenést, és további jó munkát kívánok. 
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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a 2. napirendi pontunk tárgyalására: Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok tárgyalása.  

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről dr. Haág Tibor főosztályvezető urat és Orosz Edina osztályvezetőt. A 
Belügyminisztérium részéről dr. Tóth László helyettes államtitkár urat, a Honvédelmi 
Minisztériumból pedig Murányi László ezredes urat köszöntjük. 

Tisztelt Bizottság! A feladatkörünkbe tartozó XIII. és XIV. fejezethez benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatokat kell megtárgyalnunk és döntenünk róla. Szintén a december 
3-ai ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként természetesen a szokásoknak megfelelően a 
kormány álláspontját fogom kérdezni. 

Elsőként a 17/5. ajánláspontban Szávay István képviselőtársunk javaslatáról kérdezem 
a kormány álláspontját. Főosztályvezető úr, parancsoljon!  

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 14. A bizottság egyharmada 
sem támogatta. Elfelejtettem mondani, hogy a mostani ajánláspont a 17/6. ajánlásponttal 
együtt kezelendő. 

A 25/1. ajánláspontban Dorosz Dávid, Scheiring Gábor, Szabó Rebeka, Szabó Timea 
és Szilágyi László képviselők javaslata található. Kérdezem a főosztályvezető urat az 
előterjesztő álláspontjáról. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 

(Ágh Péter megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: Ez az ajánláspont a 37/1. ajánlásponttal közösen eldöntendő. Megkérdezem a 

bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 15. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 25/2. és a 34/1. ajánláspontról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

13. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta a javaslatot. 
A 25/3. és a 35/1. ajánláspontban Sneider Tamás képviselő úr javaslata található. 

Kérdezem a főosztályvezető urat. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

15. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 33/1. és a 35/1. ajánláspontok tekintetében kérdezem a főosztályvezető urat az 

előterjesztő álláspontjáról. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 15. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatta a 
kapcsolódó módosító javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! Van-e olyan ajánláspont, amelyről nem döntöttünk az önök 
véleménye szerint? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a napirend tárgyalását lezárom. 
Köszönöm a vendégeinknek a megjelenést, a bizottság tagjainak pedig további jó munkát 
kívánok a mai napra. Köszönöm a munkájukat. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc) 
 

 Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


