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Napirendi javaslat

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

szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Nagykövetjelöltek meghallgatása

(Zárt ülés!)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke

Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz)
Nógrádi Zoltán (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Káli Sándor (MSZP)
Dr. Molnár Csaba (MSZP)
Bana Tibor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)
Bebes István (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)
Ékes József (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz)

Meghívott

Földiák Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársamat, köszöntöm a meghívott
előadókat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, a meghívott vendégeket.

A mai napra tervezett napirendi pontok: a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, 11 órától pedig zárt ülés keretében három
nagykövetjelölt meghallgatása. Tisztelettel kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek
kérdése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Felteszem szavazásra. Ki az, aki támogatja a napirendi pontokat? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.

Közben az aláírt jelenléti ívet megtekintve megállapítom, hogy bizottságunk
határozatképes. Mivel a költségvetéshez benyújtott módosító javaslatokról történő szavazásról
van szó, szeretném bejelenteni az eseti képviseleti megbízásokat: Káli Sándor képviselő úr
képviseli Botka Lászlót; Tessely Zoltán Bebes Istvánt; Braun Márton Vejkey Imrét; Firtl
Mátyás alelnök úr Ékes Józsefet; Lipők Sándor dr. Mengyi Rolandot; és Nógrádi Zoltán
Ivanics Ferencet. Ennyit a képviselői helyettesítésekről.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása

Első napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat, ami T/1498. szám alatt érkezett.

Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottságunk munkatársai kiszedték a módosító javaslatok
tömegéből azokat a módosító javaslatokat, amelyek bizottságunk kompetenciáját érintik,
ezeket minden képviselőtársam megkapta e-mailben, időben. Ezeket tekintjük át.

Köszöntöm a kormány képviseletében Földiák Gergelyt mint a napirendi pont
előadóját.

Tisztelt Képviselőtársaim! Lássuk a módosító indítványokat!
A 13. számú módosító javaslat Kolber István és Szekeres Imre képviselők módosító

javaslata. Kérdezem, hogy ki kíván mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.
Kérdezem a kormány képviselőjét, a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a
bizottságot. A 13. számú pont a törvényjavaslat 16. §-ának az elhagyását javasolja. Nem
támogatjuk az indítványt, számításaink szerint, bár ez az előirányzat részben
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat, de van annyi forrás, ami megítélésünk szerint
elegendő lesz a 2011. évre is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott.

Következik a 18. szám alatt lévő, Szabó Rebeka képviselő asszony módosító javaslata.
Kérdezem, hogy kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megvizsgáltuk az
előirányzatot, nem támogatjuk a parlagfű elleni védekezés előirányzatnak az átcsoportosítások
alóli kiemelését, igazából más forrás is szerepel az előirányzaton, átcsoportosítást a miniszter
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elrendelhet, tehát véleményünk szerint ez így megfelel a jelenlegi szöveg szerint. Tehát nem
támogatjuk.

ELNÖK: Még egyszer kérném szépen megismételni a jegyzőkönyv számára.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Az egyharmadot sem kapta meg, a többiről már nem is
szavazunk.

Következik a 338. számú módosító javaslat, Samu Tamás Gergő képviselő úr
javaslata. Szeretném jelezni, hogy ez összefügg a 963-as módosító javaslattal. Kérdezem,
kíván-e valaki a módosító javaslat mellett szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk a
javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) 1 támogatás. Az egyharmadot sem kapta meg. A 963-asról így nem
kell szavaznunk.

Következik a 395. számú módosító javaslat, Mesterházy Attila képviselő úr javaslata.
Kérdezem, ki kíván mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány véleményét kérem.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, de
összefügg több más ponttal is.

ELNÖK: Így van, összefügg más pontokkal is. Tehát a kormány nem támogatja.
Kérdezem, képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Az egyharmadot
sem kapta meg.

Következik a 396. számú módosító javaslat Varga Géza képviselő úr javaslata. Csak
jelzem képviselőtársaimnak, hogy ez összefügg a 398-assal és a 399-essel. Kérdezem, kíván-e
valaki a módosító javaslat mellett szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1

igen szavazat, tehát az egyharmadot sem kapta meg.
Így akkor nem kell szavaznunk a 398. és a 399. pontokról sem.
Következik az 529. módosító javaslat, Zagyva György Gyula képviselő úr javaslata.

Ez összefügg az 530. és az 531. pontokkal is. Kérdezem, kíván-e valaki a módosító javaslat
mellett szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot.
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Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1
igen szavazat, tehát az egyharmadot sem kapta meg.

Így akkor nem kell szavaznunk az 530. és az 531. pontokról sem.
Következik a 763. módosító javaslat, Balla Mihály képviselő úr javaslata. Kérdezem,

kíván-e valaki a módosító javaslat mellett szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok
jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.)

13 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.)
1 ellenszavazattal támogatja a bizottság.

Következik a 982. módosító javaslat. Kérdezem, kíván-e valaki a módosító javaslat
mellett szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Balla Mihály képviselő úr

javaslatát. (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Ki
van ellene? (Szavazás.) 1 ellenszavazattal támogatja a bizottság.

A 771. módosító javaslat Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők javaslata, ami
összefügg a 759. javaslattal. Kérdezem, kíván-e valaki a módosító javaslat mellett szólni.
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1

igen szavazat, tehát az egyharmadot sem kapta meg.
Így akkor nem kell szavaznunk a 759. javaslatról sem.
Következik a 776. javaslat, Ágh Péter és dr. Stágel Bence képviselők módosító

javaslata. Ez összefügg a 861. és a 862. módosító javaslattal. Kérdezem, kíván-e valaki a
módosító javaslat mellett szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.)

14 igen szavazat. A többség támogatja, köszönjük.
Tehát akkor nem kell szavazunk a 861. és a 862. pontokról sem.
Következik a 998. pont, Scheiring Gábor, Mile Lajos és dr. Dorosz Dávid képviselők

módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki a módosító javaslat mellett szólni. (Senki sem
jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.
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FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1

igen szavazat, tehát az egyharmadot sem kapta meg.
Ez összefügg az 574., a 629., a 768., a 769. és a 774. pontokkal, tehát ezekről sem kell

szavaznunk, valamint a 775., a 995., a 996. és a 997. pontokról sem kell szavazunk.
Következik az 1067. módosító javaslat, Rogán Antal képviselő úr javaslata.

Kérdezem, kíván-e valaki a módosító javaslat mellett szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem
látok jelentkezőt.

Kérdezem a kormány véleményét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 14 igen

szavazat, tehát a bizottságunk támogatta.
Tisztelt Képviselőtársaim! Véget ért a szavazásunk. Kérdezem, van-e valakinek

tudomása arról, hogy valamit kihagytunk. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.
Tisztelt Képviselőtársaim! Negyedórás szünetet rendelek el. 11 órakor zárt üléssel

folytatjuk, 3 nagykövetjelöltet hallgatunk meg. Addig jó szórakozást, jó teázást kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc.

Szünet: 10.47-11.04

A bizottság 11 óra 04 perctől zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv

készült.)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit


