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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága
Ellenőrző albizottságának

2010. december 16-án, csütörtökön, 10 óra 12 perckor
az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az albizottság munkarendjének és 2011. évi munkatervének megvitatása
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Harangozó Tamás (MSZP), az albizottság elnöke

Dr. Dorosz Dávid (LMP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12  perc)

Elnöki bevezető

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság összes megjelent tagját. A határozatképesség megállapítása
következne. Szeretném jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy az albizottsági ülés határozatképessége
nem áll fönn.

Az ülést megpróbáljuk majd egy következő időpontban összehívni, azonban azt
jegyzőkönyvben is szeretném rögzíteni, hogy azt a munkatervet, amit egyébként helyben
kiosztottam, azt el fogjuk juttatni a képviselőknek is, és elnökként ezt a menetrendet
szeretném a jövő évben tartani. Nagyon remélem, hogy a kormánypárti képviselők
jelenlétükkel tudják majd biztosítani az albizottság működését.

Azért szeretném külön megjegyezni a jegyzőkönyv számára, hogy az itt, az imént
lezajlott bizottsági ülés részvevői közül a kormánypárti képviselők többen nem voltak
képesek és hajlandóak erre a párperces alakuló ülésre itt maradni. Ezt kifejezetten az
albizottság munkája akadályozásának tekinteném. Úgyhogy ilyen tanácskozási szinten
megnyitnám az ülést, és annyit szeretnék elmondani, hogy a kiosztott menetrend és
munkarend tekintetében az egyik javaslat az, hogy, ha egy mód van rá, az  ülésszakhoz
igazodóan havi ülésezést valósítson meg a bizottság. A témaköröket pedig ebből a
szempontból megnyitom, és hogyha a képviselő úrnak van hozzáfűznivalója, akkor megadom
a szót.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elöljáróban annyit,
hogy mi részt fogunk venni ebben az albizottságban és támogatjuk  a havonkénti ülésezést, és
ilyen részről nagyon szomorúak vagyunk, hogy a kormánypárti képviselők a saját maguk által
elfogadott, viszonylag jelentős változtatásokat tartalmazó jogszabályok hatályosulását, illetve
gyakorlatban való megvalósulását nem tartják fontosnak. Reméljük, ez az új évben változni
fog, és új hozzáállást fog produkálni. Másodsorban pedig szeretném elmondani, hogy ugye
nem tudjuk elfogadni ezt a határozatot a létszám hiányában, viszont mi a magunk részéről ezt
a menetrendet, illetve ezt a tematikai felosztást támogatni tudjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit kérnék, hogy a jegyzőkönyvhöz ezt a határozati
javaslatot ilyen formában csatoljuk a tisztelt képviselőtársainknak is, és Dorosz
képviselőtársamnak pedig köszönöm a részvételt.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc)

Dr. Harangozó Tamás
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


