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megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Simon Miklós (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János, főtanácsadó, a bizottság titkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

 

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Szeretném ellenőrizni a határozatképességet. Szerintem határozatképesek 
vagyunk. (A képviselők egymás között egyeztetnek a helyettesítésekről.) 
Megállapítom, hogy Simon Miklóst Firtl Mátyás, Ágh Pétert pedig Bíró Márk 
helyettesíti, tehát határozatképesek vagyunk. 

A napirendet kell elfogadnunk. A napirend az, hogy kötelező érvénnyel meg 
kell tárgyalnunk a 2013. évi zárszámadásról szóló törvényt és annak a részletes 
vitáját. Ez a napirendi javaslat. Tisztelt Bizottság! Elfogadjuk-e a napirendet? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság elfogadta a napirendet. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat  

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Akkor a szerkezeti egységekről kell dönteni, ugye? Igazából ennek csak a 
honvédelmi része az, ami részletes vitában ránk vonatkozik. Melyekről döntünk? 
(Jelzésre:) Az 1-től 25-ig tartó pontokról. Tehát azt javaslom, hogy a zárszámadási 
törvényjavaslat 1-től a 25. §-áig történő részletes vita fejezetet tárgyalja a bizottság. 

Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nincs hozzászóló, akkor 
tisztelt bizottság, a vitában elhangzottakra a következőt válaszolom. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. (Derültség.) 

Határozathozatal 

Tehát megállapítom, hogy nincsen vita, így kérdezem a bizottságot, miután a 
vitát lefolytatta - ki van osztva egy bizottsági bejelentés a részletes vitára való 
bejelentkezésről -, hogy elfogadja-e a bizottság azt, hogy bejelentsük, hogy a részletes 
vitát lefolytattuk. (Jelzésre:) Ja, még nem folytatjuk a részletes vitát, csak fogjuk. 
Akkor rájelentkezünk, bejelentjük az 1-25. §-ra az érdekeltségünket. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik. (Nincs jelzés.) Nincs. Nagyon szépen 
köszönöm a részvételt, tisztelt bizottság.  

Az ülés berekesztése 

Egy órakor találkozunk, a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm 
képviselőtársaimnak a mai munkát és a megjelenést. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc) 

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 
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