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a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 5 

A bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 5 

A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés 
iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/109/2012.) 6 

Egyebek 6 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdenénk a mai közös munkát. A bizottság 8 fővel 
határozatképes, rögtön mondom a helyettesítések rendjét. 

Meggyes Tamás képviselő urat helyettesíti Tóth József képviselő úr. (Megérkezik az 
ülésre Németh Szilárd István.) Ó, most már minden megoldódott. Móring József képviselő 
urat helyettesíti Gulyás Gergely alelnök úr. 

A bizottság nem is 8, hanem most már 9 fővel határozatképes, és ha polgármester úr is 
helyettesít, akkor már 10 fővel határozatképes a bizottság. Köszönöm szépen. 

A kiküldött napirend: Magyarország 2013. évi központi költségvetése, a 
Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti 
kérelem és az egyebek. 

Kérem, hogy aki egyetért a napirenddel, a helyettesítésekre is figyelemmel, 
szavazzon! (Szavazás.) 10, egyhangú. 

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám) 

Meg is adnám az 1. napirendhez a szót helyettes államtitkár úrnak a 
Belügyminisztérium részéről, és főosztályvezető úrnak a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről, ha kívánnak szólni. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Én a második 

napirendre jöttem. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, ha helyettes államtitkár úr nem akar előzetesen szólni, akkor 

majd csak mint előterjesztő kérdezzük a véleményét. 

A bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Elsőként a 200/1. számú javaslatról döntünk, amely dr. Dorosz Dávid képviselő úr 
javaslata, amelyről összefüggésében döntünk T/7655/245. számon. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatják-e a javaslatot. 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki 

támogatja a javaslatot. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 
Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. 

Akkor 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta, és természetesen az egyharmadot 
sem kapta meg. 

A 200/2-es dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr T/7655/192. számú kapcsolódó, 
összefüggésében szavazandó javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki 
támogatja. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nincsen. 

8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta, értelemszerűen nem kapta meg az 
egyharmados támogatást sem. 

Köszönöm szépen. Ez a kettő volt a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslat. 
Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak, hogy ennél a napirendnél jelen volt. 

A Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/109/2012.) 

Ha képviselőtársaimnak más javaslata nincsen ehhez a napirendhez, akkor ezt 
lezárnánk, és áttérünk a 2. napirendre, a Belügyminisztérium által benyújtott, a közbeszerzési 
törvény hatálya alóli mentesítés. Írásban megküldésre került, tartalmazza a szükséges 
feltételeket. Ez az Országos Rendőr-főkapitányságnak az elektronikus házi őrizeti rendszer 
kiépítésével kapcsolatos, egyébként szerény véleményem szerint igencsak támogatandó 
javaslata, mármint nemcsak a mentesítés, hanem maga az alapjavaslat is, hogy ilyen rendszer 
működjön. 

Az összege bruttó 1 milliárd 122 millió 900 ezer forint, tehát ez rendben van, a 2013-
as költségvetési fejezetben benne van. Kérdezem, hogy kíván-e még valamit az írásbeli 
anyaghoz hozzáfűzni? 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Alelnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Miniszter úr anyagában kellő mélységben szerepel az indoklási rész 
véleményem szerint. Két dolgot emelnék ki. 

Az egyik az, hogy a jogi feltételrendszer január 1-jétől biztosításra kerül, vagyis ahogy 
elnök úr is az előbb említette, a kormány döntésének megfelelően a 2013. évi költségvetésben 
ez az összeg a Belügyminisztérium fejezetében biztosításra kerül.  

A másik pedig az, hogy nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg az elektronikus 
házi őrizet bevezetését, mind jogi, mind pedig technikai oldalról, és várunk tőle egy óriási 
megtakarítást, mind a rendőrszakmai, mind a büntetés-végrehajtás szakmai környezetben, 
hiszen azok az erők, eszközök máshová átcsoportosíthatók, akik most jelenleg házi 
őrizeteseket őriznek. Talán nagyon röviden ennyi, ha kérdés van, akkor szívesen állok 
rendelkezésre. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, alelnök urat, hogy van-e 

kérdés, észrevétel a mentesítési kérelemhez. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor felteszem 
szavazásra, hogy ki támogatja a Belügyminisztériumnak a közbeszerzés hatálya alóli 
mentesítés iránti kérelmét. (Szavazás.) 10 igen. Köszönöm szépen, egyhangúlag támogattuk, a 
bizottság megadta a felmentést. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, hogy eljött közénk, további jó munkát 
kívánok! Majd arról, hogy hogyan alakult az összeg felhasználására, arról egy későbbi 
tájékoztatást kérnénk a bizottság részére. 

Egyebek 

Most az egyebeknél tartunk. Alelnök úr jelezte, hogy szót kér. Parancsoljon! 
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Én csak egy rövid bejelentést 

szeretnék tenni, megköszönve itt az elmúlt másfél éves közös munkát. Tekintettel arra, hogy 
ugyan közel áll hozzám a nemzetbiztonság, de azért az alkotmányjog közelebb áll, ezért az 
alkotmányügyi bizottságba történt megválasztásom folytán itt lemondok a tagságról és az 
alelnökségről, úgyhogy köszönöm az eddigi közös munkát képviselőtársaimnak, a bizottság 
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munkatársainak. Németh Szilárd képviselőtársunk fogja alelnökként folytatni a bizottságban a 
kormánypártok képviseletét. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak, hogy segítette a Magyar Országgyűlés és 

az ország nemzetbiztonságának a munkáját. Akkor új alelnök lesz. Ez már hivatalos? (Dr. 
Gulyás Gergely: 12-én lesz választva.) 12-én, tehát csütörtökön lesz választás. Köszönöm 
szépen. Akkor ennek majd lesznek technikai feladatai, kérném a titkárságot, hogy akkor 
alelnök urat abba a közvetlenebb munkakapcsolatba és a véráramba bekapcsolni szíveskedjen 
majd. Alelnök úr, búcsúztatót nem tartunk, de sajnálom… (Dr. Gulyás Gergely: Könnyes 
szemmel!) 

Köszönöm szépen. Ha nincsen más bejelentenivaló, és nem történik – és bízzunk 
benne, hogy nem történik – olyan, ami miatt rendkívüli bizottsági ülést kellene tartani, elvileg 
ez nem kizárható, akkor a szeptemberi parlamenti hétig elméletileg nincsen bizottsági ülés. 
Természetesen még csütörtökön plenáris ülés van, de ha ott nem lesz alkalom, akkor 
mindenkinek kellemes nyaralást, jó pihenést kívánok munkatársaim nevében is. 
Szeptemberben találkozunk, akkor immáron egy másik felállásban. Azt most nem mondta 
alelnök úr, de ha jól számolom, akkor új képviselő is kell a Nemzetbiztonsági bizottságba. 
Arról még nincsen döntés? (Dr. Gulyás Gergely: Nincsen.) Csak arról, hogy ki lesz az 
alelnök. 

Köszönöm szépen. Ha nincsen más egyebek, akkor a mai bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm szépen a megjelenést. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 14 perc)  
  

Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


