
 
Ikt. sz.: Nbb/132-1/2012. 

 
Nbb-18/2012. sz. ülés 

(Nbb-69/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2012. szeptember 12-én, szerdán, 9 óra 32 perckor  

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

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

1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP)  
Mile Lajos (LMP)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott  
  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Harangozó Tamás (MSZP) dr. Molnár Zsoltnak (MSZP)  
Lezsák Sándor (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

A bizottság titkársága részéről:  
 
Dr. Imre Bernadett munkatárs  
Magyar Árpádné titkárnő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai közös munkát. Tisztelettel köszöntöm a főosztályvezető urat. 
Ígérem, hogy gyorsak leszünk. A helyettesítések rendje a következő: Gulyás Gergely alelnök urat 
Kocsis képviselő úr, Lezsák képviselő urat Csenger képviselő úr, Meggyes képviselő urat Tóth 
képviselő úr helyettesíti és Harangozó képviselő urat jómagam helyettesítem. A bizottság 
határozatképes. 

Egyetlen napirendünk két költségvetési módosító javaslat megtárgyalása. Az egyik Szabó 
Timea képviselő asszony 19/20. javaslata, a másik dr. Nyikos László 20/1. javaslata.  

Kérem, hogy aki egyetért a napirenddel, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  
Egyhangú, köszönöm. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Elsőként akkor Szabó Timea T/7655/368. számú módosító javaslata következik, amely a 
Belügyminisztérium fejezetét érinti. Kérdezem tisztelettel a kormány képviselőjét, hogy 
támogatják-e ezt a javaslatot. 

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

(Szavazás.) 1 támogatás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. A bizottság nem 
támogatta, egyharmados támogatást sem kapott. 

Következik dr. Nyikos László T/7655/389. számú kapcsolódó módosítója. A 
Belügyminisztérium fejezetét érinti. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a 
javaslatot. 

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

sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással az egyharmadot sem kapta meg, nem támogatta a 
bizottság. 

Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a jelenlétet. (Mirkóczki Ádám megérkezik a 
bizottság ülésére.) A bizottság hatáskörében nincs több ilyen módosító javaslat. Mirkóczki 
képviselőt tisztelettel üdvözlöm. Most nem támogatta a bizottság Nyikos képviselő úr javaslatát, a 
jegyzőkönyv kedvéért. 

Jövő héten kedden egy órakor találkozunk az államtitkár úr meghallgatásával és más 
napirendekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen a mai munkát. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 35 perc)  

 

 Dr. Molnár Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 


