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Napirendi javaslat  
 
1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 

határozathozatal II. szakaszába tartozó - a bizottság feladatkörébe tartozó - 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
 

2. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Móring József Attilának (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója  
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa  

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelentek  
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Sulyok János dandártábornok, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium) 
Orosz Edina referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Gerebics Melinda parlamenti titkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Boér Zoltán szakértő (KDNP)  
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)  
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(A bizottság 14 óra 08 perc és 15 óra 25 perc között zárt ülést tartott,  
melyről külön jegyzőkönyv készült. 

Szünet: 15.25 - 15.36 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 15 óra 36 perc) 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Folytatnánk a munkát, köszönjük szépen vendégeinknek, hogy türelemmel voltak a 
technikai szünet alatt. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és 
a Honvédelmi Minisztérium képviselőit. Majd a hozzászólásoknál kérném tisztelettel, hogy 
jegyzőkönyvbe mondják a nevüket és a tisztségüket. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Folytatnánk a 4. napirenddel nyílt ülés keretében. Szavazati szempontból 11 képviselő 
van jelen. Az alelnök úr elvileg jelen van, gyakorlatilag mindjárt jönni fog, megvárjuk, 
szavazati szempontból majd lesz jelentősége.  

Annyit addig ismertetnék, hogy a kiegészítő ajánlásban szereplő módosító 
indítványokról összefüggésükben fogunk szavazni, ez egyszerűsíti az eljárási procedúrát. Ha 
igaz az az állítás, hogy 11 képviselő van jelen, akkor abból a szempontból 4 képviselői 
szavazat szükséges az egyharmados támogatáshoz.  

Ahogy látom, az ellenzéki pártok közül mindig vagy az egyik, vagy a másik az MSZP-
n kívül nincs jelen, nehogy véletlenül négy szavazat meglegyen. (Mile Lajos: Na-na!) 
Képviselő úr, a múltkor az LMP nem képviseltette magát, amikor négy szavazattal lett volna 
meg az egyharmados támogatás, most a Jobbik nem képviselteti magát ebben a kérdésben. 
(Mile Lajos: Mikor?) Az előző bizottsági ülésen, hétfőn. (Mile Lajos: Brüsszelben voltam.) 
Én most nem azt mondtam, hogy tehet róla, én tárgyilagosan megjegyeztem, hogy az 
egyharmados támogatáshoz valamennyi ellenzéki képviselő úr személyes jelenléte szükséges. 
(Gulyás Gergely visszajön a terembe.) A 12-nek az egyharmada 4, a 11 szempontjából 
szintén, ahhoz valamennyi ellenzéki képviselőnek szükséges, hogy jelen legyen, de ez nem 
jött össze sem most, sem korábban; most a Jobbik képviselője hiányzik a mai bizottsági 
ülésről. Természetesen ez egy elvi lehetőség.  

Elkezdenénk a szavazást, összefüggéseiben szavazunk, az alelnök úr megérkezett, 
nyílt ülésen vagyunk. 

A 45/2. pont Csampa Zsolt képviselő úr javaslata. Kérdezem tisztelettel a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjét mint előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító 
javaslatot. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja 

a javaslatot. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta. 
Az 51/1. pont Szabó Imre, Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor, Pál Béla, Tóbiás József és 

Horváth András képviselő urak javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja 

ezt a javaslatot. (Szavazás.) 1 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Kik nem 
támogatták? (Szavazás.) 8 nem.  

A bizottság nem támogatta, és nem volt meg a javaslat egyharmados támogatottsága.  
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Az 51/2. pont dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy támogatja-e. 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem.  
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatottság. 
51/3., dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 

Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. 
A bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmados támogatottsága.  
66/2., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 

Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
Nem volt meg a támogatása a javaslatnak, és egyharmadot sem kapott. 
66/3., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Egy. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. 
A bizottság nem támogatta, és az egyharmados támogatottsága sem volt meg. 
66/4., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. 
66/5., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem.  
66/6., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatottság sem. 
66/7., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
66/8., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatottsága. 
66/9., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatottság. 
66/10., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
66/11., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 

Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
A bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad. 
66/12., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 

Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
A bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad. 
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66/13., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e.  

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
Nem volt meg az egyharmad, és nem támogatta a bizottság. 
66/14., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 

Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem.  
A bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad. 
66/15., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. 

Ki nem? (Szavazás.) Tíz nem. 
A bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad. 
66/16., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e. 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
A bizottság nem támogatta, és az egyharmados támogatottság sincs meg. 
66/17., dr. Dorosz Dávid és Kaufer Virág javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Egy 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 
A bizottság nem támogatta, nincs meg az egyharmad.  
67/1., dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, a bizottságból ki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 
Nyolc nem. 

A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmad. 
67/2., Csampa Zsolt képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e.  
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HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Nyolc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. 
A bizottság támogatta ezt a módosító javaslatot.  
A javaslatok végére értünk. Köszönöm szépen az előterjesztőknek, hogy itt voltak a 

bizottsági ülésen. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  
Ezt a napirendet lezártuk.  

Egyebek  

Egyebekben kérném még a tisztelt bizottság képviselőinek a rövid jelenlétét. Jövő 
héten 14-én, szerdán, reggel 10 órakor lenne bizottsági ülés. (Németh Szilárd István: Jó 
mindenkinek a szerda délelőtt?) Az a probléma, hogy rettentő nagy mozgásterünk nincs, mert 
hétfőn, kedden nem tudunk bizottsági ülést tartani, mert szavazások vannak, frakcióülések 
vannak... (Németh Szilárd István: A szerda nem jó. Kedden hánykor kezdődik a szavazás?) 
9.50-kor, és délután ötig-hatig van. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mennyit kell jövő héten 

üléseznünk?  
 
ELNÖK: Szerintem egyszer.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Világos, de mennyiről kell 

szavaznunk?  
 
ELNÖK: A módosítókról kell szavaznunk, és meg kell hallgatnunk az összevont 

katonai nemzetbiztonsági… 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor csak szerdán tudjuk.  
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Délután jobb lenne szerdán.  
 
MILE LAJOS (LMP): Nekem is jobb lenne.  
 
ELNÖK: Egy óra? (A bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.) Jó, tizenhárom óra.  
Akkor értesíteni kellene az Alkotmányvédelmi Hivatalt, hogy 14 órától várhatóan, 

hiszen egy meghallgatás, egy közbeszerzés, és csak jól előkészített jöhet ide, tehát ha jól elő 
van készítve, akkor az nem hosszú napirend. Ezenkívül vannak a kapcsolódó módosítók. 
Körülbelül egy óra alatt a tervezett időrendben ez megtehető. És akkor 14 órától lenne az a 
tájékoztató, amire kérném a képviselőtársaimat, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal 
munkatársai a nemzetbiztonsági védelemmel kapcsolatban tartanának tájékoztatót. Tehát 
13 órától lenne bizottsági ülés, és 14 órától a bizottsági tagoknak és a C típusúval rendelkező 
szakértőiknek lenne az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaival egy konzultációs 
együttműködési megbeszélés. Ez nyilván attól függ, hogy az altábornagy urat mennyi idő alatt 
tudjuk meghallgatni.  

Ha ez lesz az utolsó bizottsági ülésünk, akkor lenne (Mile Lajos: Mármint idén.) - 
idén, igen, természetesen - egy évadzáró apróbb, ünnepségnek nem nevezném, de mégiscsak 
karácsony előtti összejövetel. Akkor ezzel együtt tennénk. Ha alelnök úr arról tájékoztat, hogy 
a NIBEK-ben a kormánypártok és a kormány közötti megállapodás létrejön, akkor nyilván 
meg kell hallgatni a NIBEK főigazgató-jelöltjét az azután következő héten.  
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Köszönöm szépen. Ha nincsen más (Nem érkezik jelzés.), akkor véget ért a bizottsági 
ülés.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 49 perc)  

  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 
 

 


