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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló T/5028. számú 
törvényjavaslat  
(Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A menekültekkel szembeni biztonságos és emberséges bánásmódról szóló 
H/6065. számú országgyűlési határozati javaslat  
(Szabó Szabolcs (független) és Szelényi Zsuzsanna (független) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/6629. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
32. § (2) bekezdés alapján) 

5. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 
T/6623. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
32. § (2) bekezdés alapján) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Vadai Ágnes (független) 

 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Ágh Péter (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP) 
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Hozzászólók 
 

Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 
 
Jelenlévők 
 

Szőke Irma helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Orosz Edina osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Zsótér Jánosné ezredes, igazgató (Honvédelmi Minisztérium, 
Védelemgazdasági Hivatal Költségvetési, Számviteli és Ellenjegyzési 
Igazgatósága) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mielőtt megkezdjük munkánkat, szeretném elmondani, hogy a sajtó 
munkatársai kérték, hogy vágóképezni hadd jöjjenek be a bizottsági ülés legelejére. A 
bizottsági ülés legeslegeleje úgyis nyilvános, hiszen határozatképességet ellenőrzünk 
és napirendet fogadunk el. 

Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 6 fő van 
jelen és Firtl Mátyás úr helyettesít, tehát 7-en vagyunk jelen. (Dr. Vadai Ágnes: 6-an 
vagyunk, elnök úr!) Firtl Mátyás úr helyettesíti Ágh Pétert, így a bizottság 
határozatképes. 

A napirend megállapítása, elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Kiküldtük a meghívó szerinti napirendet, amihez képest még 
van két plusz napirendi pont, az 5-ös és a 6-os. Elfogadja-e a bizottság? (Dr. Vadai 
Ágnes: Szabad?) Igen, persze, miután új napirendi pont van, ezért lehet hozzászólni. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen 

támogatom, hogy ezeket vegyük fel a napirendre, mindazonáltal újra szeretném 
jelezni - a múltkori bizottsági ülésen már beszéltünk erről -, hogy halaszthatatlanná 
válik immár a honvédelmi miniszter meghallgatása. Több olyan ügy is van, egyrészt a 
közös határrendészeti hadgyakorlatnak mondott valami a magyar határon, másrészt 
pedig az amerikai csatarepülőgépek Magyarországra telepítésének kérdése, legalább 
egy tájékoztatás erejéig. (Megérkezik az ülésre dr. Harangozó Tamás.) 

Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy nyilván ma már nem, de hogy a 
következő bizottsági ülésre tervezzük már ezt fel, a Gripen-jelentéssel egyetemben, 
amit Harangozó alelnök úr már korábban javasolt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Köszöntöm Harangozó alelnök urat, így 8-an vagyunk a 

bizottság tagjai közül, tehát határozatképesek vagyunk. 
Nyitott kapukat dönget a képviselőtársunk, mert már most is hívtam volna a 

miniszter urat, hogyha nem pont kormányülésen lenne, mert most van kormányülés. 
Ezért azt kérte, hogy a következő bizottsági ülésre tegyük lehetővé, hogy eljöjjön, és 
ezekről a kérdésekről beszámol, ahogy ezt megfogalmaztuk, és ő meg is ígérte, hogy 
mindenképpen eljön. 

Ha nincs más hozzászólás, akkor ki az, aki támogatja a napirendet? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Így megkezdjük az ülést. 

Tekintettel arra, hogy az első napirendi pont zárt ülésen kerül megvitatásra, 
mert a múltkori miniszteri beszámoló kapcsán vetődött fel eleve az, hogy a tömeges 
bevándorlás kezelésével összefüggő aktuális kérdésekről, nemzetbiztonsági helyzetről, 
terrorfenyegetettségről kapjunk egy részletes beszámolót, ezt viszont csak zárt ülésen 
tudjuk megtenni, ezért zárt ülés tartását rendelem el. (Megérkezik az ülésre 
Mirkóczki Ádám.) Megkérem a nagyon kedves munkatársakat, hogy aki nem jogosult 
a zárt ülésen való részvételre, az hagyja el a bizottsági termet. 

Köszöntöm Mirkóczki Ádámot (Mirkóczki Ádám: Én is köszöntök mindenkit.), 
így egyébként akkor 9-en vagyunk jelen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy hozzájárul-e a zárt ülés megtartásához. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangú. 
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(A bizottság 14.08 - 16.56 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

ELNÖK: Folytatjuk a munkát. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit. A 
második napirendi pont a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatnak a részletes vitája. 
Megnyitom a részletes vita első szakaszát. 

Azt kell megvizsgálnunk, hogy a határozati házszabály 44. §-ának (1) bekezdése 
a-d) pontjaiban meghatározott szempontoknak megfelel-e az előterjesztés. Kíván-e az 
előterjesztő szóban kiegészítést tenni? Egyébként köszöntöm Haág Tibor 
főosztályvezető urat, Orosz Edinát, Zsótér Jánosné ezredes asszonyt és Szőke Irmát a 
BM-től. Tessék! 

 
HAÁG TIBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A T/5954. számú törvényjavaslat, 
röviden zárszámadás megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, hiszen az államháztartási törvény zárszámadásra vonatkozó 
előírásainak megfelelő határidőben készült el. Illeszkedik a törvényi jogrendszer 
egységébe, hiszen törvényi formában került benyújtásra, megfelel a nemzetközi 
jogból, az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel a jogalkotás 
szakmai követelményeinek, hiszen a zárszámadás a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009-es IM-rendeletnek megfelelően, annak előírásainak megfelelően készült el, 
amelyet az igazságügyi tárca közigazgatási egyeztetés során vizsgált. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván a részletes vita ezen szakaszához hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Nem. Akkor a döntés következik. Kérdezem, hogy a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot elfogadjuk-e és támogatjuk-e a 
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki 
szavazott nemmel? (Nincs jelzés.) A bizottság ezt elfogadta. 

Mivel azonban az előterjesztéshez nem érkezett olyan módosító indítvány, 
amely a bizottságunkat érintené, ezért nem kezdeményezünk bizottsági módosítót.  
Kérdezem, hogy a részletes vita második szakaszát lezárjuk-e. (Szavazás.) 6 igennel 
elfogadtuk. 

Most a részletes vita utolsó szakaszához érkeztünk, amelyben a jelentésünk 
elfogadásáról kell dönteni. Elfogadjuk-e a bizottsági jelentést? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 6 igennel, egyhangúlag ezt is elfogadtuk. 

Most kérdezem a bizottságot, hogy benyújtjuk-e a részletes vitáról szóló 
jelentésünket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igennel, 
egyhangúlag elfogadtuk, hogy benyújtjuk. 

Köszönjük szépen a türelmet és a kitartást. Nagyjából lehetett sejteni, hogy ez 
ilyen rövidke lesz, de azért kellett előrevenni a másik napirendet, mert nem tudtuk ezt 
máshogy megoldani, elsősorban médiaokok miatt. Köszönöm szépen a türelmüket. 
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Egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló T/5028. számú 
törvényjavaslat (Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pont: Fodor Gábor független 
képviselő az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot 
nyújtott be. Az a kérdés, hogy tárgysorozatba vesszük-e. Az előterjesztő nincs jelen, de 
ettől függetlenül dönthetünk. Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Nincs jelzés.) Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag 
elutasítottuk a tárgysorozatba vételt. 

A menekültekkel szembeni biztonságos és emberséges bánásmódról 
szóló H/6065. számú országgyűlési határozati javaslat (Szabó Szabolcs 
(független) és Szelényi Zsuzsanna (független) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most a menekültekkel szembeni biztonságos és emberséges bánásmódról szóló 
országgyűlési határozati javaslatról kell tárgyalnunk, ami Szabó Szabolcs és Szelényi 
Zsuzsanna képviselők önálló indítványa. Van-e valaki, aki hozzászól? (Nincs jelzés.) 
Kérdezem, hogy tárgysorozatba vesszük-e ezt? Ki az, aki tárgysorozatba kívánja 
venni? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki szavazott nemmel? 
(Szavazás.) 6 nemmel a bizottság ezt elutasította. 

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/6629. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 32. § (2) bekezdés 
alapján) 

A következő az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Itt arról kell döntenünk, hogy a részletes vitában a bennünket érintő 
szerkezeti egységeket tárgyaljuk meg. Én azt javaslom, hogy igennel döntsünk, mert 
korábban is ez volt az a dolog, amit itt kifogásoltunk, ha emlékeztek rá, hogy a 
részleteket akarjuk tudni. Tehát ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igennel 
támogatjuk a jelentés benyújtását, bejelentkezünk erre. 

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 
T/6623. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 32. § (2) bekezdés 
alapján) 

A hatodik, ennek a másik része, az arcképelemzési nyilvántartásról és az 
arcképelemző rendszerről szóló törvényjavaslathoz, a bennünket érintő részekhez a 
bejelentkezésünk. Ki az, aki hozzá kíván szólni? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja, 
hogy jelentkezzünk be? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Senki.  

Tehát bejelentkeztünk. 
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Az ülés lezárása 

Tisztelt Bizottság! Az ülést, tekintettel arra, hogy elvégeztük a mai munkánkat, 
berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 02 perc) 
  

Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
 


