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megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizenketten személyesen, nyolcan helyettesítéssel 
vannak jelen, a bizottság határozatképes. 

Az eredeti napirendi pontokhoz képest nincs módosítás, tehát a három napirendi 
pontunk van a mai napra, plusz az Egyebek. Aki el tudja fogadni a napirendi pontokat, kérem, 
kézelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk a napirendet. Köszönöm. 

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

1. számú napirendi pontunk a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
T/7655. számon.  

A Nemzetgazdasági Minisztériumból Berczik Ábel főosztályvezető urat köszöntjük 
újra. Szeretném megkérdezni, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog mondani nekünk 
főosztályvezető úr. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Tárcaálláspontot tudunk képviselni, a holnapi 
kormányülés tárgyalja majd. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspont, kiváló. Akkor, ha megteszik az ellenzéki kollegáim, akkor 

nem egyenként, hanem csomagban szavaznánk aszerint, hogy támogatott, nem támogatott. 
Látom, hogy Pál képviselő úrnak rosszul esik ez, de végigmehetünk egyenként is. (Pál Tibor: 
Nagyon együttműködőek vagyunk, elnök úr, elfogadjuk ezt az ajánlatát, de azért pontosabb 
lenne, ha egyenként szavaznánk.) Nagyon kedves, köszönöm szépen. Nagyvonalúak velem. 
Visszakapják még ezt a nagyvonalúságot, ezt ígérni tudom. 

Kezdjük azzal, amely ajánlási pont hozzánk tartozik, és egyetért vele az előterjesztő, 
ha én jól tudom, de majd a főosztályvezető úr meg fog erősíteni. Ez a 40., az 50., az 56., a 60., 
a 63., a 251. és a 255. ajánlás. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, ezeket támogatjuk. 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ezt a sort tudja-e támogatni 

a bizottság. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16-an támogattuk. Aki 
nem támogatta? (Szavazás.) 4-en nem támogatták. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A 2. számú csomag, amellyel az előterjesztő nem ért egyet, olvasnám: 37., 38., 39., 
42., 43., 44., 45., 47-51., 53., 55. - az 57-est kiveszem ebből a csomagból, bár nem ért vele 
egyet, de az 57-esről is külön szavazást fog kérni Bóka képviselő úr -, 61., 65., 66., 67., 248-
250., 252., 257. és 261. Ezek azok, amelyekkel nem ért egyet az előterjesztő, ha én jól értem, 
de főosztályvezető úr megerősíti. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, ezekkel nem ért 

egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Akkor meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy aki egyetért ezzel a 

számsorral, amit fölolvastam, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyharmad sem 
értett egyet, kizárólag Pogácsás képviselő úr értett egyet az egésszel, de ez egyharmad sem. 
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A 3. számú csoportban vagyunk, bizottsági tag nyújtotta be, de nem értett egyet az 
előterjesztő, ezeket szeretném végigszavaztatni a bizottsággal. Van egy olyan sor, amely 
Hegedűs Lorántné képviselő asszony nevéhez fűződik, ez a 13., 35., 36., 41., 46., 52., 54., 64., 
246., 247., 593. és 594. Ha jól tudom, akkor ezzel nem ért egyet az előterjesztő. Ugye jól 
tudom, főosztályvezető úr? 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot és Pogácsás képviselő urat, ki az, aki ezzel 

egyetért. (Szavazás.) Egyharmad sem értett vele egyet. 
Vannak a Bóka képviselő úr által benyújtott 57., 58. és 59. pontok. Ezzel kapcsolatban 

egyetért-e vele az előterjesztő? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 57-essel meg az 58-assal 

nem ért egyet az előterjesztő, az 59-essel viszont egyetért. 
 
ELNÖK: Most mondja nekem itt a titkár úr, hogy az 59-est a 40-essel együtt már 

megszavaztuk. Tehát akkor én az 57., 58. pontokat teszem fel szavazásra. Még egyszer, a 
jegyzőkönyv kedvéért, az előterjesztő nem ért vele egyet. Viszont kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) 18 igennel egyetértett ezzel. 

Szilágyi Péter úrnak volt még a 9. pontja. Ha jól tudom, azzal se ért egyet a tárca, de 
főosztályvezető úr mondjon valami bölcset. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szilágyi Péter képviselő úr 

javaslatával nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki egyetért vele. (Nincs jelzés.) 

Egyharmad sem értett egyet. 
Végére is értünk. Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető úrnak az 1. napirendi 

pontnál való részvételét. 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely a T/7858. számú, ez pedig a központi 
költségvetés 2011. évi törvényének módosításáról szóló törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban 
akkor elindulnánk, és szintén megkérdezném, hogy tárca- vagy pedig kormányálláspontot, de 
szerintem tárcaálláspontot fog mondani főosztályvezető úr. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: 1. számú, Bóka István. Tárcaálláspontot kérnék. Támogatja az előterjesztő 

vagy sem? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak az egyértelműség 

kedvéért. Ez a T/7858/3-as? 
 
ELNÖK: Így van. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a tárca. 
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ELNÖK: Ehhez külön gratulálunk Bóka képviselő úrnak. Aki ezzel egyet tud érteni, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igennel egyetértettünk vele. 
Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, bár nagyon fog hiányozni, de el kell búcsúzni 

öntől, mert vége a napirendi pontnak. További szép napot kívánok! Ha lehet, kíméletesek 
legyenek az önkormányzatokkal, az a kérésem. 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A 3. számú napirendi pont a rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről 
szóló T/7772. számú törvényjavaslat. 

Köszöntöm Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt. A módosítókról 
fogunk beszélni, szeretném megkérdezni, hogy államtitkár asszony tárca- vagy 
kormányálláspontot fog velünk ismertetni. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Akkor fussunk is bele. Kezdjük az 5-össel, ami Dorosz Dávid képviselő úr 

módosítója. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottság? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatta. 
6., Kiss Sándor, Gyenes Géza. A tárca? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
7., szintén Kiss Sándor, Gyenes Géza. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem.  
A következő a 24-es az én papírom szerint, Dorosz Dávid és Szabó Rebeka 

módosítója. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, tudja-e támogatni. (Nincs jelzés.) Nem 

támogatta egyharmad sem a bizottság részéről. 
Készen is vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, helyettes államtitkár asszony. 
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Egyebek 

Köszönöm szépen a bizottság munkáját. Annyit szeretnék mondani az Egyebek között, 
hogy ha módosító javaslat érkezik még a rendészeti törvényhez, akkor pénteken fél 9-kor, 
tehát a szavazások előtt tartanánk egy gyors bizottsági ülést, de úgy néz ki, hogy elvileg nem 
érkezik, és akkor nem lesz, de erről ki fog értesíteni a titkár úr mindenkit. Ez rajtatok múlik, 
Tibor, hogy érkezik-e vagy nem. Ha érkezik, akkor péntek fél 9. (Pál Tibor: Most, hogy 
mondja, elnök úr!) Nem tudunk a Parlamentben ülni, mert minden terme foglalt, mi ilyen 
száműzött bizottság vagyunk, tehát kénytelenek leszünk itt, és akkor innen át kell menni, 
sajnos így jártunk. 

Köszönöm szépen a mai munkát. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


