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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1673.

szám)

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben

történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1674. szám)

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.

szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. Zárószavazások előkészítése
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Haág Tibor (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Bejelentem az eddig beérkezett helyettesítéseket:
Horváth Zsolt helyettesíti Dorkota Lajost, Kozma Péter Kovács Ferencet, Szakács Imre
Kerényi Jánost, Vas Imre Papcsák Ferencet, Cser-Palkovics András Bohács Zsoltot, én pedig
Salamon László elnök urat.

A kiküldött napirendhez képest egyszerűsödött a helyzet, ugyanis az 1. szám alatt a
büntető törvények módosítását javasolták levenni; és a zárószavazások előkészítése sincs.
Tehát a 2. szám alatti naptári napos törvényjavaslat és a 3. számú költségvetési kapcsolódó
módosító javaslatok vannak napirenden. Kérdezem, ezt így elfogadja-e a bizottság.
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.

Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1674. szám); döntés bizottsági módosító javaslat
benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként

Rátérünk a naptári napos törvényjavaslat bizottsági módosító javaslatára, amelyet mi
adnánk be. Itt szövegpontosítások vannak, nem akarom most felolvasni. Az 1. pontban
szövegpontosítás van; a 2. pontban új bekezdésekkel egészülne ki, 15 nap helyett 20 nap,
különböző határidő-módosulások vannak; a 3. pontban szintén korábbi számok
megváltoztatásával módosítás van; a 4. pontban a konzuli védelemről szóló jogszabállyal
kellett összhangban hozni; s van még egy hatályba léptetés az 5. pontban.

Kérdezem ezzel kapcsolatban a kormány képviselőjét.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztést támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Ki támogatja, hogy
benyújtsuk? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a
bizottság benyújtja a javaslatot.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám); a
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Áttérünk a költségvetés kapcsolódó módosító javaslataira. Van egy feljegyzésünk,
hogy miket fogunk tárgyalni: a 22/1-28/1., a 43/1-44/1. pontokat, az 52/1. pontot a bírósági
fejezetből, valamint a 138-193. pontokat a KIM fejezetéből. Ezeket fogjuk tárgyalni.

Ennek megfelelően rátérünk az Országgyűlés fejezetre, ahol is Rogán Antal képviselő

úr a 22/1. pontban módosítást javasol az Országgyűlés hivatali szerveihez kapcsolódóan a
dologi kiadásokhoz kapcsolva; ez összefügg a 27/2. ponttal is. Kérdezem a kormány
képviselőjét.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 22/1. számú
javaslatot.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 3-
an. Elfogadtuk, köszönöm.

A 23/1. pont Vágó Gábor képviselő úr javaslata, kiegészítést javasol egy fűtés-
korszerűsítéssel kapcsolatosan. Kérdezem a kormányt.
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HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.
A 27/1. pontban Rogán Antal különböző módosításokat javasol az Országgyűlés

fejezetben. Kérdezem a kormányt.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-
en. Elfogadtuk.

A 28/1. pont szintén Vágó Gábor képviselő úr javaslata, az Országgyűlés feladatait
szeretné kibővíteni. Kormány?

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
18-an; egyharmadot sem kapott.

A 43/1. pont Nyikos László képviselő úr javaslata, aki a Számvevőszékkel
kapcsolatban kíván átcsoportosítást tenni. Kormány?

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) Nem kapott támogatást, így
egyharmadot sem.

A 44/1. pont Vágó Gábor képviselő úr javaslata, szintén a Számvevőszékkel
kapcsolatosan tesz bővítési javaslatot.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.
Az 52/1. pont Répássy Róbert képviselő úr javaslata, különböző kiegészítésekkel 3

milliárd forinttal a bíróságok fejezetét támogatná, tehát ennyi pluszköltséggel. Kérdezem a
kormányt.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk,
köszönöm.

A következő a 138/1. pont, Rogán Antal javaslata a KIM fejezetével kapcsolatosan.
Különböző bővítéseket fogalmaz meg a megyei közigazgatási hivatalok kapcsán.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-en.
Elfogadtuk, köszönöm.

A 183/2. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-en.
Elfogadtuk, köszönöm.

A 138/3. pont szintén bővítené ezeket az összegeket. Kormány?

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-en.
Elfogadtuk, köszönöm.

A 139/1. pont Vágó Gábor képviselő úr javaslata.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Harangozó Tamás kért szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Már több
alkalommal szerettem volna tartózkodni, és hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsük, úgyhogy
legyen kedves úgy szavaztatni, hogy tudjunk tartózkodni.

Köszönöm.

ELNÖK: Tehát akkor kik támogatják Vágó Gábor javaslatát? (Szavazás. – Nincs
ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18-an. Nem kapott
szavazatot, így egyharmadot sem.

A 145/1. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 2-en. Elfogadtuk, köszönöm.

A 156/1. pont Ipkovich képviselő úr javaslata.

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18-an;
egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Bizottság! Ezzel a napirendi ponttal végeztünk, és meg is vagyunk mindennel.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Van egypár dolog, amit szeretnék az „egyebek” között elmondani.
Az egyik az, hogy szerdán szeretnék ülést tartani. A pontos időpontot azért nem tudom

megmondani, mert a napirend előtti felszólalásokat és néhány szavazást követően olyan fél 11
körül lesz. Polt Pétert mindenképpen szeretnénk meghallgatni, úgy gondolom, ez mindenkit
érdekel. Az a kérésem, hogy minél nagyobb számban legyünk itt, nyilván jelentős
sajtóérdeklődés lesz. Ez egyébként különbözik a miniszterjelöltek meghallgatásától, inkább
szokásjogi alapon történik; még Vastagh elnök úr vezette ezt be, és Polt Péter természetesen
szívesen eleget tesz – beszéltem is vele – ennek a meghívásnak.

S ugyanígy tervezünk még egy-két dolgot, hogy ne legyen annyira üres a bizottsági
ülés, néhány törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatait kell megtárgyalnunk, és két
induló új törvényjavaslat – kormány-előterjesztésekről van szó – általános vitájáról kell majd
tárgyalnunk.
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Szeretném bejelenteni, hogy a médiatörvényt – szívós munkámnak köszönhetően –
nem fogjuk tárgyalni első helyen kijelölt bizottságként; 180 szakaszból áll. Úgy gondolom, ez
az eddigi munkám eddigi csúcspontja. (Derültség.)

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy december 6-án az Európai Parlament
jelentős delegációval érkezik hozzánk; ott két bizottság is van, alkotmányügyi is meg
igazságügyi is. Szeretném a tisztelt bizottsági tagok figyelmét felhívni, hogy ebédet kívánnak
a tiszteletünkre adni; ez tehát 6-án van. 9-én pedig 14-16 óra között összevont bizottsági ülést
tartunk az ő részvételükkel, részünkről három vagy négy bizottság vesz majd részt, többek
között a miénk. Köszönöm szépen.

Szerdán tehát találkozunk. Be fogjuk majd mondani, közvetlenül a szavazás után
tartjuk a bizottsági ülést. Jelenleg 10.30-ra hívtuk Polt Pétert, nem akarjuk várakoztatni,
úgyhogy ha előbb érkezik, akkor vele kezdünk. Ha viszont nem, akkor a többivel. Még a mai
napon kiosztjuk a végleges napirendet a plenáris ülésen.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


