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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Hubay György (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kósa Lajos (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Bíró Márknak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János, bizottsági főmunkatárs  
 

Megjelentek 

 Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
Sziklai Katalin (Fidesz)  
Tóth Szilvia (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Kaizler-Beretzky Ildikó (Honvédelmi Minisztérium)  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén megjelent képviselőtársaimat 
és a vendégeinket.  

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítek sort. Személyesen öt fő 
van jelen, és két fő adott helyettesítési megbízást. Simon Miklós Kósa Lajost, Bíró Márk 
Ágh Pétert helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottságunk a helyettesítésekkel együtt, 
tehát hét fővel határozatképes.  

A futárpostában kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban kérdezem, hogy ki 
az, aki egyetért azzal. (Szavazás.) 7 igen. Egyhangú szavazás volt. (Ágh Péter 
megérkezik az ülésre.) Megállapítom, hogy a napirendünket 7 igen szavazattal 
elfogadtuk. Bejelentem, hogy Ágh Péter alelnök úr megérkezett.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Egyetlen napirendi pontunk keretében a 2020. évi központi 
költségvetés részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységeiről kell döntenünk. 
Kiosztásra került a bizottságibejelentés-tervezetünk. Javaslatom szerint abban a 
törvényjavaslat 1-75. §-át, az 1-9. mellékletét, azaz a törvényjavaslat egészét jelöltük 
meg.  

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok. Ha nincs hozzászóló, javaslom, hogy a kiosztott bizottságibejelentés-
tervezetünkben a törvényjavaslat megjelölt szerkezeti egységeiről szavazzunk.  

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki a házszabály 92. § (4) bekezdése szerinti 
bejelentéstervezetünkkel egyetért. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a részletes vita lefolytatásáról szóló 
bejelentésünket. Köszönöm szépen a részvételüket.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 

  

Dr. Simon Miklós 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


