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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

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

szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Mikola Istvánnak (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz) Jánosiné dr. Bene Ildikónak (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Dr. Kovács József (Fidesz) dr. Heintz Tamásnak (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz) dr. Kupper Andrásnak (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Iván Lászlónak (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) megérkezéséig dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)
Tukacs István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Selmeczi-Kovács Zsolt ellenőrzési vezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 50 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot, jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottságon megjelenteket,
képviselő hölgyet, urakat, kedves vendégeinket, és külön kiemelten a Nemzetgazdasági
Minisztérium részéről megjelent Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt tisztelettel
köszöntöm és Selmeczi-Kovács Zsolt ellenőrzési vezető urat is tisztelettel köszöntöm. Minden
vendégünk megértését kérem, elhúzódott a parlament plenáris ülése, úgy gondoltuk, hogy 11
óra, 12 körül vége lesz, de hát most lett vége, úgyhogy most tudjuk megtartani a bizottsági
ülést.

Megállapítom a határozatképességet, és kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
valakinek napirend előtti bejelentenivalója, kérdése, kérése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
kérem, hogy fogadjuk el szavazással az előre kiküldött napirendet, amelyben két lényegi pont
szerepel, az első a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról T/1665. számon benyújtott törvényjavaslat, a 2. napirendi pontban pedig a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amelyet T/1498.
számon nyújtottak be. A 3. napirendi pont a szokásokhoz híven az Egyebeket jelenti.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirendi pontokkal. (Szavazás.)
Köszönöm. Megállapítom, egyhangúlag egyetértettünk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
módosító javaslatok megvitatása)

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. A bizottság az 1. és a 23. ajánláspontokban
illetékes. Az 1. ajánlási pontban Rogán Antal képviselő úr a Fővárosi Munkaügyi Bíróság
kizárólagos illetékessége ügyében nyújtott be egy módosítási javaslatot. Kérdezem a
kormányt, támogatja-e.

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, van-e valakinek kérdése,
megjegyzése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az
1. javaslatot. (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1.
Megállapítom, a bizottság elfogadta a javaslatot.

A 23. ajánlási pontban Mesterházy Attila és képviselőtársai járulékok átrendezése
tárgyában nyújtottak be módosító javaslatot. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e a
kormány.

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a
javaslatot nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e valakinek megjegyzése, kérdése. (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17. Köszönöm szépen.

Van-e olyan módosító javaslat, ami nem került a bizottság látókörébe és amit a
bizottsági tagok tárgyalásra javasolnak? (Nincs jelzés.) Nincs. Megállapítom, hogy az 1.
napirendi pont lezárható.
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a 2 napirendi pont tárgyalására a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetése tárgyában. Mindenki kapott egy sillabuszt, mondja mellettem a jogász
munkatársam. Szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy a bizottság
kompetenciájába eső javaslatok közül az I. kötetben egy darab javaslat van 15. számon, az
összes többi a III. kötetben szerepel, tehát a II. kötetet most félre lehet tenni az egyszerűség
kedvéért.

Az I. kötetben a 15. számú javaslat, előrehozott finanszírozásból labor kivéve
tárgykörben Nagy Kálmán képviselő úrnak a törvénymódosító javaslatáról van szó. Kérdezem
a kormány, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány támogatja a
módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, kinek van kérdése,
megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs senkinek. Kérdezem, ki támogatja a 15. számú ajánlást.
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság a 15. számú javaslatot.

Most következik egy nagy ugrással a III. kötetben a 777. számon benyújtott módosító
javaslat Kaufer Virág és Vágó Gábor képviselők törvényjavaslatáról. NEFMI-igazgatás
terhére ifjúsági referensi hálózat tárgykörben megfogalmazott módosító javaslatról van szó,
amely összefügg a 846. számon nyilvántartásba vett módosító javaslattal. Kérdezem a
kormányzat képviselőit, támogatja-e a kormányzat ezt a javaslatot.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki kíván kérdést feltenni, megjegyzést tenni. (Nincs
jelzés.) Nincs se kérdés, se megjegyzés. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodással. Megállapítom, hogy egyharmad sem. Köszönöm szépen.

A 778. számon nyilvántartásba vett javaslat Ertsey Katalin és Kaufer Virág képviselők
javaslata, a NEFMI-igazgatás terhére munkaügyi kormánybiztos kijelöléséről vagy ennek
igényéről van szó. A javaslat összefügg a 779. számon ugyancsak ezen képviselők által
benyújtott javaslattal. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 778. számú javaslatot.
(Szavazás.) 3. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Egyharmad
sincs.

A 787. javaslat, dr. Gyenes Géza képviselő úr, alelnök úr javaslata, amely összefügg
kiemelten a 789. javaslattal. Ez a rezidensek, sport, Egészségügyi Engedélyezési Hivatal és
egyebek, orvosrezidensek pályán tartása, nagyon sok mindent tartalmaz ez a javaslat.
Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány a
javaslatot.
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kinek van kérdése, megjegyzése. (Jelzésre:) Gyenes
Géza képviselő úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nemcsak azért, mert én terjesztettem be, hanem én
kérdeztem meg a kormány képviselőjét, mert a NEFMI költségvetési helyén egyéb kiadási
költségek címén csupán 7,9 milliárdocska szerepelt, és én megkérdeztem, hogy mire. Válasz:
a rezidensek képzésére. Most természetesen ettől még lehet arra használni, mert én
beterjesztettem egy javaslatot, de nagyon örülnék, ha valóban a kormánynak lenne valami.
Ahogy kérdeztem miniszter úrtól, egy írásbeli kérdésem ment miniszter úrhoz, én szeretném
kérni, hogy ha ezt a rezidensképzésre fordítják, akkor pontosan hány rezidensstátuszt
óhajtanak ezzel támogatni és státuszonként mekkora összeggel, ha így gondolják, hogy ez
valami bérkiegészítés lenne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Valóban 7,9 milliárd forint
áll rendelkezésre, és itt az EEKH-nál kerül betervezésre a rezidensi képzés és ennek a
működtetési rendszere. Lezárultak a pályázati rendszerek, ez már egy új típusú. Ha a pontos
számról kérdez a képviselő úr, akkor ezt írásban tudom megválaszolni, de több mint 1000 fő
van benne a legutóbbi emlékeim szerint, de nem szeretnék inkább félinformációt mondani,
hanem akkor írásban azt megküldjük, hogy hány fő rezidens van.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Hány fő rezidensre óhajtják fordítani, és azt, hogy egy
státuszon mekkora a bérkiegészítés, amennyiben bérkiegészítés. Az se biztos, hogy
bérkiegészítésben gondolkodnak, de mi abban, mert a rezidenseknek volt egy ilyen óhajtásuk,
hogy ők kábé 200 000 nettót akarnak kapni. Én arra számoltam ki az előterjesztésem.
5,5 milliárdból erre terjed ki. Ez még kevesebb, mint a 7,9 milliárd, de szeretném akkor látni,
hogy a teljes összeget költik el, milyen mértékben, vagy ha nem teljes összeget, mármint
bérre, hanem másra is, akkor valamiféle kimutatást erről, mert a költségvetési törvényben is
azért ez a részletesség elvét nem nagyon tartja be, mert azért egy 320 milliós éves
költségvetési intézményre 7,9 milliárdot csak odarakni egyéb kiadásokra, egy picit számomra
nem elfogadható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztályvezető asszony?

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tekintettel arra, hogy az
intézmény működteti, ezért a költségvetési logikában oda tervezzük évek óta. Ez az egyik. A
másik az, hogy a rezidensekre vonatkozóan egy kormányrendelet szabályozza azt, hogy kik a
központi állományba tartozók - és ott nagyobb a bérkiegészítés - és kik azok, akik pedig más
típusú rendszerben működnek. Úgyhogy mondom, azt, hogy hány fő, melyik van, akkor arra a
tárca bevonásával válaszolunk, ha ez így elfogadható.

ELNÖK: Kérem szépen, a bizottság annyi gesztust fog gyakorolni, ha egyetértenek
vele, hogy akkor a bizottság kéri be ezeket az anyagokat. (Dr. Gyenes Géza: Köszönöm.)
Köszönöm szépen.

Kérdezem, hogy van-e valaki másnak még megjegyzése, kérdése. (Nincs jelzés.)
Nincs. Akkor kérdezem, hogy ki szavaz igennel a 787. számú javaslatra. (Szavazás.) 7. Ki
szavaz nemmel? (Szavazás.) 14. Egyharmadot kapott a javaslat, de nem.

A 788. számon benyújtott javaslat Szilágyi László képviselő úr javaslata, amelyben
betegjogi intézet, egészségtudatosság, országos környezet-egészségügyi térkép,
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Egészségbiztosítási Alap átrendezése tárgykörök szerepelnek. Kérdezem a kormányzatot,
támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kinek van kérdése, megjegyzése.
(Jelzésre:) Tessék, Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm. Csak általában és nagyon röviden. Az LMP
egy olyan 60 milliárdos egészségügyi csomagot készített a költségvetés számára, és ennek a
forrása mindenféle ökoadók és környezetvédelmi bírságok, termékdíjak megemelése. Ennyit
szerettem volna hozzátenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiegészítésként értékeljük a megjegyzést. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a 788. számú javaslatot. (Szavazás.) 4. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3. Nem kapott egyharmadot, nem
támogatja a bizottság a 788. számon benyújtott javaslatot.

793. számú javaslat, Hegedűs Lorántné képviselő asszony javaslata, Országos
Mentőszolgálat, mentőkocsik, légimentés, E-alap, szakellátás, valamint a
társadalombiztosítás, szja, vasút, Nyugdíjbiztosítási Alap átrendezésére vonatkozó javaslatról
van szó tehát 793. számon. Kérdezem a kormányzatot, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek kérdése,
megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 793. számú javaslatot.
(Szavazás.) 7. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem
támogatja a bizottság.

A 794. számon benyújtott javaslat Mesterházy Attila képviselő úr javaslata, amely az
Országos Tisztiorvosi Hivatalnak plusz forrás biztosításáról szól. Összefügg az ajánlat több
mint száz ajánlásponttal. Gondolom, nem kívánja a bizottság, hogy fölolvassam a száz
ajánláspontot, annál is inkább, mert nincs is nálam összeírva, nem fért volna bele a rubrikába,
de ha kérdés van, akkor természetesen kitérünk rá. Kérdezem a kormányzatot, támogatja-e a
794. számon benyújtott javaslatot.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, hogy van-e valakinek megjegyzése,
kérdése. (Jelzésre:) Tessék, Hegedűs képviselő úr!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. A nagyszámú összefüggésből is
látszik, hogy ez a pont tulajdonképpen az MSZP alternatív költségvetési javaslatának a része.
Tehát mindamellett, hogy önmagában ezt a célt támogathatónak és jónak tartanánk, az
összefüggései miatt, valamint azért, mert nem kívánjuk támogatni ezt az alternatív
költségvetést, ezért fogunk erre nemet mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más megjegyzés? (Nincs jelzés.) Kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki támogatja a 794. számú javaslatot. (Szavazás.) 4. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatja
a javaslatot, egyharmad sincs.
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795. számon benyújtott javaslat, dr. Szabó Erika képviselő asszony javaslata, amely az
OEP, NEFMI, E-alap, továbbá nyugdíjalap, KIM, FVM, satöbbi terhére a megyei
közigazgatási hivatalok támogatásáról szól. Összefügg jó néhány javaslatponttal, nem
olvasom fel részletesen, ott van a képviselő urak előtt. Kérdezem a kormányzatot, támogatja-e
a 795. számon benyújtott javaslatot.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 795. számú javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki nem
támogatja a 795. számú javaslatot? (Szavazás.) 21. Ellenpróbát kérek. Ki tartózkodott? (Nincs
jelzés.) Megállapítom, egyhangúan nem a javaslatra.

867. javaslat, a 318. oldalán található a III. kötetnek, Zakó László képviselő úr
törvényjavaslata, a 865. javaslattal áll összefüggésben. Oltóanyag-beszerzés terhére
otthonteremtés támogatásáról szól a javaslat. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, kinek van kérdése,
megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2. Ki
nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1. Egyharmad sincs,
nem támogatja a bizottság a javaslatot.

868. számú javaslat, Z. Kárpát Dániel képviselő úr javaslata, ami összefügg a 368.,
952. számon benyújtott javaslattal, terhességmegszakítás, oltóanyag-beszerzés terhére
tanyafejlesztés. Kérdezem a kormányzat képviselőjét, támogatja-e a javaslatot.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt képviselő asszonyt, urakat, kinek van kérdése,
megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem a tisztelt képviselőket, ki támogatja ezt a
javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3.
Egyharmad sem, a bizottság nem támogatja a javaslatot.

869. számon benyújtott vagy regisztrált javaslat, Burány Sándor képviselő úr javaslata,
melyben a Miniszterelnökség terhére Kispest szakrendelő támogatását javasolja a képviselő

úr. Kérdezem a kormányzat képviselőjét, osztályvezető asszonyt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Jelzésre:) Tessék, Szilágyi
képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Megint csak egy mondat. Általában nemmel fogunk
szavazni, amikor ilyen típusú módosítók vannak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja ezt a
javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.)
Egyharmad sincs, nem kapta meg a támogatást a 869. számon benyújtott javaslat.

870. számon regisztrált javaslat, amely összefügg a 188. ajánlati ponttal, a KIM
terhére a jászberényi kórház támogatásáról van szó. (Dr. Puskás Tivadar megérkezik az
ülésre.) Kérdezem osztályvezető asszonyt, támogatja-e a kormány.
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SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Jelzésre:.) Tessék, Kovács
Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak szeretném megjegyezni, elnök úr, hogy ettől kezdve
a 878-asig ezek mind olyan módosító indítványok, amelyeket képviselőtársaink nyújtottak be,
azonos módosító indítványokról van szó, mint amit a Fidesz képviselői nyújtottak be egy
évvel ezelőtt a költségvetési törvényjavaslathoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, egyetért-e azzal, hogy
ezeket az ajánlati pontokat… (Jelzésre:) Kupper András képviselő úr!

DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm. Én most a mai bizottsági ülésen Szabó
Tamás doktort helyettesítem, és ő a lelkemre kötötte, hogy külön a jegyzőkönyv számára is
rögzítsünk pár mondatot. Tehát itt Szekeres Imre módosító indítványáról van szó a 118-as
számon, ehhez kapcsolódik.

„Az indokolásban megfogalmazott véleményt, mely szerint Jászberény Város
Önkormányzatának fideszes többsége felelőtlen módon alakította át a kórház gazdálkodását,
visszautasítom, mert a valóságot szándékosan félremagyarázó, politikai célzatú, hamis
állításnak tartom. A valóság ezzel szemben az, hogy a jászberényi kórház egyébként az
önkormányzat által bepótolt működési hiánya a szocialista-liberális kormányok egészségügyet
sújtó finanszírozási intézkedései következtében alakult ki. Ezen az alapon egyébként
valamennyi kórház igényt tarthatna költségvetési támogatásra. Jászberény Város
Önkormányzata a kórházak tartozásállományának felmérése során az említett bepótlás
mértékét a kompenzáció igényével együtt az egészségügyért felelős szakállamtitkárság felé
jelezte. Mindezeket figyelembe véve a módosító indítványt nem támogatom.”

Ennyi volt tehát Szabó képviselőtársunk rögzíteni kívánt megjegyzése.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt jegyzőkönyvbe vesszük. (Jelzésre:) Kovács Tibor
képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak nekem is egy megjegyzést engedjen meg, elnök úr.
Egy évvel ezelőtt nem ezt mondták.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez is jegyzőkönyvbe került. Kérdezem, van-e valakinek
még megjegyeznivalója. (Nincs jelzés.) Megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyetért-e
azzal, hogy a 870-878. ajánlati pontokat viselő, Kovács Tibor által is az előbb
összefüggéseiben hangsúlyozott javaslatokat együtt tárgyalja a bizottság. Kérem, aki egyetért
vele, kézfelemeléssel jelezze. Együtt is szavazunk, ez azt jelenti. Ki ért egyet vele? (Dr. Kiss
Sándor jelentkezik.) Ügyrendi. Tessék!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A 878-ig szavaznánk, ugye? (Elnök: Igen, azzal
bezárólag.) Előtte van a 877-es és a 876-os, azok nem olyan javaslatok.

ELNÖK: Igen. Tisztelt Bizottság! Akkor javaslom, hogy egyenként szavazzunk.
Egyszerűbb lesz a kérdés. Tehát felteszem a kérdést, a 870. pontban szereplő javaslattal ki ért
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egyet. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.)
Egyharmad sincs.

Kérem, menjünk tovább. 871. számú, Gúr Nándor úr és képviselőtársa, dr. Varga
László úr, rendkívüli kormányzati intézkedések terhére kisforgalmú gyógyszertárak
támogatásáról szóló javaslatot nyújtott be. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, van-e valakinek megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem, ki támogatja a 871. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 7. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatja, az
egyharmadot megkapta.

A következő a 872. számon benyújtott javaslat, ami Gúr Nándor és dr. Varga László
képviselő urak javaslata. Ebben a javaslatban a Miniszterelnökség terhére Pálháza
rendelőintézet támogatása szerepel. Kérdezem a kormányzat képviselőjét, támogatja-e a
kormány.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van megjegyzése, kérdése? (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem, ki támogatja a 872. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 16. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Nem támogatja a bizottság a 872.
számon benyújtott javaslatot.

873. számon Gúr Nándor és Varga László képviselő urak javaslatot nyújtottak be
ugyanúgy a Miniszterelnökség terhére, ugyanez a cél, csak az összeg különbözik. Tehát az
előző összegkülönbséggel megegyezik a 872. számon benyújtott javaslattal. Kérdezem a
kormány képviselőjét, támogatja-e a kormány.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, megjegyzése? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki
támogatja a 873. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
18. Tartózkodás volt-e? (Nincs jelzés.) Egyharmad sincs.

A 874. számon benyújtott javaslat is ugyanaz, itt is csak összegkülönbözőség van.
Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, van-e valakinek kérdése, megjegyzése. (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 874. számú javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 16. Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 2. Nem támogatja a bizottság a
874. számon benyújtott javaslatot, egyharmad sem.

875. számon Gúr Nándor és Varga László képviselő urak a Miniszterelnökség terhére
Szerencs egészségügyi intézetének fejlesztését javasolják. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek kérdése, megjegyzése. (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 875. számú javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem
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támogatja? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs tartózkodás. Nem támogatja
a bizottság a 875. számú javaslatot, egyharmad sem.

878. számon dr. Oláh Lajos képviselő úr törvényjavaslata következik, rendkívüli
kormányzati intézkedések terhére Berettyóújfalu CT-berendezését támogatná. Kérdezem a
kormány képviselőjét, osztályvezető asszonyt, támogatja-e a kormány.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, van-e valakinek kérdése, megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem, ki támogatja a 878. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 18. Tartózkodás volt-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. Nem
támogatja a bizottság a 878. számú javaslatot.

920. számon benyújtott javaslat, összefügg a 476-os számon benyújtottal.
Belügyminisztérium terrorelhárítás terhére Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány támogatását
szándékozzák Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselő urak törvényjavaslatukban, tehát 920.
számon. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek kérdése, megjegyzése.
(Jelzésre:) Nagy Kálmán képviselő úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Az újszülöttmentő szolgálatok egymással
kapcsolatban vannak, a költségvetésből kellően részesültek, és ennek megfelelően a
működésük biztosítva van a következő évre, azért nem tartjuk indokoltnak, hogy ezt
kiemelten támogatjuk, de maga a koraszülöttmentés biztosított az egész ország területén.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megjegyzésként fogjuk fel képviselő úrnak a szavait.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 920. számú javaslatot. (Szavazás.) 5. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2. Nem támogatja a bizottság a 920.
számon benyújtott javaslatot, egyharmad sem.

921. pontban Sneider Tamás képviselő úr javasolja ugyan az előző, tehát a BM
terrorelhárítás terhére a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatását. Kérdezem a kormány
képviselőjét.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, ki kíván megjegyzést tenni, kérdést feltenni. (Nincs jelzés.)
Senki. Kérdezem, ki támogatja a 921. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 5. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2.

922. számon Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselő urak javaslata, ugyanaz.
Ugyanaz a javaslat, csak a benyújtója más. Jó, együtt gondolkodtak a képviselő urak. Tehát
922. szám. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek kérdése, megjegyzése.
(Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 922. számú javaslatot. (Szavazás.) 5. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2. Nem támogatja a bizottság,
egyharmad sem.
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923. ajánlati pont, Baráth Zsolt és Sneider Tamás képviselő urak ugyanannak a
terhére, vagyis a BM terrorelhárítás terhére a debreceni orvostudományi egyetem peritoneális
intenzív centrum alapítványát kívánja támogatni. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs jelzés.)
Nincs. Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 5. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14.
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Nem támogatja a bizottság, egyharmad sem.

Megyünk tovább. A 932. sorszámon lévő javaslat következik, Lázár János képviselő

úr törvényjavaslata, amely jövedelemadó-bevételből a Magyar Rákellenes Liga támogatását,
ha jól emlékszem, 30 millió forinttal javasolja. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány támogatja a
módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Ez egy nevesített támogatás, egyébként nincsenek nevesítve
ezek a szervezetek. Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs jelzés.) Kérdezem, ki
támogatja a 932. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 20. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
1. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja.

A 945. sorszámú javaslat következik, dr. Garai István Levente képviselő úr javaslata,
amiben a KIM terhére a kiskunfélegyházi kórház adósságrendezésére kíván bizonyos
pénzösszeget biztosítani. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, van-e valakinek kérdése, megjegyzése. Nincs. Kérdezem, ki
támogatja a 945. számon benyújtott javaslatot. (Szavazás.) 3. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
18. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság nem fogadta el a 945-ös javaslatot, egyharmad
sem.

950. számon Sneider Tamás képviselő úr is rendkívüli kormányzati intézkedések
terhére közgyógyellátásra kíván átcsoportosítani bizonyos összeget, 19 millió 500 ezer
forintot. Kérdezem a kormányt, támogatja-e a 950. számú javaslatot.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, megjegyzése? (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem, ki támogatja javaslatot. (Szavazás.) 7. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) 2. Egyharmadot kapott.

951. számú javaslat, Szilágyi György, Hegedűs Lorántné, Balla Gergő képviselők
javaslata, amelyben a terhességmegszakítástól kíván elvenni 500 milliót, nincs megjelölve,
hogy honnan, úgy szoktuk mondani, hogy nincs lába. Elég nem jó kifejezés. Kérdezem a
kormány képviselőjét, osztályvezető asszonyt.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a 951. számon benyújtott javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3. Nem fogadta el a bizottság,
egyharmad sem.
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A 994. számú javaslat következik, Mesterházy Attila képviselő úr javaslata, mely
nagyon sok összefüggéssel bír, a Munkaerő-piaci Alap terhére és a társaságiadó-bevételi
járulék terhére, E-alapnak egy támogatást kíván adni, méghozzá 18 millió forintot. Kérdezem
a kormány képviselőjét, osztályvezető asszonyt, támogatja-e a kormány.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, megjegyzése? (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem a tisztelt képviselő hölgyet, urakat, ki támogatja a 994. számú javaslatot.
(Szavazás.) 5. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyharmad
sem.

Következik az 1037-es javaslat, amelyben Scheiring Gábor és Kaufer Virág képviselő
úr, illetve hölgy javasol a társaságiadó-bevétel terhére járulékcsökkentést. Ez érdekes javaslat.
79 milliárd 993 millió forint támogatás. A kormány támogatja-e ezt az érdekes javaslatot?

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs jelzés.)
Nehezen értelmezhető ez a javaslat. Kérdezem, ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 1. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 20. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 2. Nem támogatja a bizottság,
egyharmad sem.

1052. számon benyújtott javaslat a 385. oldalon, Gúr Nándor és dr. Varga László
képviselő urak javaslata, amelyben a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére
méltányossági gyógyszertámogatásról van szó 5 milliárd 100 millió nagyságrendben.
Kérdezem a kormányt, támogatja-e ezt a javaslatot.

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, kinek van kérdése, megjegyzése. (Nincs jelzés.) Nincs.
Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 7. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 2. Egyharmadot kapott, nem támogatja a bizottság.

Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, hogy maradt-e olyan javaslat, amit nem
tárgyaltunk vagy ami elkerülte volna a figyelmüket. (Jelzésre:) Tessék, Gyenes Géza
képviselő úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): 1044., 1046., 1047., 1050., 1057.

ELNÖK: Addig, míg a jogász munkatársam ezeket kikeresi, szeretném elmondani,
hogy a bizottság természetesen azokat a módosító javaslatokat tárgyalja, amelyekre jelölést
kap, tehát ezekre kaptunk jelölést, de mindjárt megnézzük. (Jelzésre:) Kupper András
képviselő úr!

DR. KUPPER ANDRÁS (Fidesz): Ezek korábbi határozatainkkal összefüggő pontok,
azért kerültek ki.

DR. HEGEDŰS JUDIT: Az 1044-esnek a 787-nél a lába kiesett. A 1046-os abban a
csomagban volt, az is láb, az 1047-es is láb, az 1050-es és az 1057-es is láb.

ELNÖK: Tehát megszavaztuk, szeretném jelezni, hogy a lábakat is együtt szavaztuk a
kiemelt számon ismertetett módosító javaslattal. (Dr. Iván László: A 919-est szerettem volna
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megkérdezni.) Iván László képviselő úr, 919. pont, Baptista Szeretetszolgálat. (Kovács Tibor:
Más bizottságban támogatta az előterjesztő.) Igen, a kormány is támogatta a Baptista
Szeretetszolgálatnak, ha jól emlékszem, 50 millió forintos plusz összeg kiutalását. Támogatta
a kormányzat, tegnap frakcióvezetőségi ülésen is elhangzott.

Kinek van még valamilyen megjegyeznivalója? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen a
kormányzat képviselőjének, Somogyi Andrea osztályvezető asszonynak a segítségét,
jelenlétét.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e Egyebek között vagy napirend után valakinek
megjegyeznivalója. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm mindenkinek a rendkívüli
időpontban a fegyelmezett részvételt, vendégeinknek is a megjelenést, és bezárom az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 35 perc)

Dr. Mikola István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


