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Napirendi javaslat 

1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/7556. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdése alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. A belügyminiszter, a Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke által benyújtott, a 

közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem 
megtárgyalása (BM/16149-2/2019.)  
(Zárt ülés!) 

 
3. Az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról szóló határozati 

javaslat (H/6309. szám)  
(Székely Sándor (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

 
4. Egyes törvényeknek a legsérülékenyebb menedékkérők szabadítása és a 

fogvatartottak éheztetésének megszüntetése érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6493. szám)  
(Dr. Szél Bernadett és Szabó Szabolcs (független) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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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  
Dr. Vadai Ágnes (DK), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Hubay György (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kósa Lajos (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívottak 

Megjelentek 

 Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-
helyettes (Országos Rendőr-főkapitányság) 
Dr. Magyar Zsóka (Belügyminisztérium) 
Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

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

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság megjelent tagjait, 
vendégeinket. A bizottság ülését megnyitom. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítünk sort. Személyesen 7 
képviselő van jelen, Kósa Lajos elnök urat Simon Miklós helyettesíti. Tehát ilyen 
formán 8 fővel vagyunk jelen. 

A futárpostában kiküldött napirendi javaslathoz képest annyi a változás, hogy a 
4. napirendi pont előterjesztői, dr. Szél Bernadett és Szabó Szabolcs képviselők 
házszabályszerűen, írásban kérték a tárgysorozatba-vételi döntés elhalasztását. 
Kérdezem, ki az, aki az így három pontra csökkentett napirendi javaslattal egyetért. 
(Szavazás.) Hat igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő.  

Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot elfogadtuk. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! 1. napirendi pontunk keretében a 2018. évi zárszámadás 
részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységeiről kell döntenünk.  

Kiosztásra került a bizottsági jelentéstervezetünk. Javaslatom szerint abban a 
törvényjavaslat 1-22. §-ait, az 1-5. mellékletet, azaz a törvényjavaslat egészét jelöltük 
meg. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem 
látok. Kérdezem, ki az, aki a határozati házszabály 92. § (4) bekezdése szerinti 
bejelentéstervezetünkkel egyetért. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Hét igen. Tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
részletes vita lefolytatásáról szóló bejelentéstervezetünket elfogadta.  

Tisztelt Bizottság! 2. napirendi pontunk keretében mentesítési kérelemről kell 
döntenünk. A „Nem nyilvános!” jelzéssel ellátott mentesítési kérelmet 
képviselőtársaim a bizottság titkárságán tanulmányozhatták.  

Köszöntöm az előterjesztőt, Kovács István rendőr vezérőrnagy urat, gazdasági 
országos rendőrfőkapitány-helyettest.  

Mivel a mentesítési kérelem „Nem nyilvános!” jelzésű, az Országgyűlésről szóló 
törvény 58. § (1) bekezdése és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény 27. § 
(5) bekezdése alapján zárt ülést kell tartanunk. Kérdezem, ki az, aki egyetért a zárt ülés 
elrendelésével. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem szavazat? (Szavazás.) Kettő.  

Megállapítom, hogy a zárt ülést elrendeltük.  
 
(A bizottság 11 óra 04 perc és 11 óra 25 perc között zárt ülésen tárgyalt,  

melyről külön jegyzőkönyv készült.)  
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Az újonnan alakuló félkatonai szervezetek elutasításáról szóló 
H/6309. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a 3. napirendi pontunk tárgyalására. Székely 
Sándor képviselő önálló indítványának, H/6309. számú határozati javaslatának 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk.  

Elsőként kérdezném az előterjesztőt… De miután nincs itt, ezt nem tudom 
megtenni.  

Határozathozatal 

Kíván-e még valaki hozzászólni az előterjesztéshez? (Nem érkezik jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor határozathozatal következik. Kérdezem, hogy ki az, aki a 
H/6309. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét támogatja. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem.  

Megállapítom, hogy a határozati javaslatot nem vettük tárgysorozatba.  

Az ülés berekesztése 

Képviselőtársaimnak köszönöm a munkát, az ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 26 perc. 

 
  

Dr. Simon Miklós 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 
 
 
 


