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Napirendi javaslat

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

szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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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
Bebes István (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Ékes József (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Nógrádi Zoltán (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Botka László (MSZP)
Dr. Molnár Csaba (MSZP)
Balczó Zoltán (Jobbik)
Bana Tibor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Lipők Sándor (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Ughy Attila (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)

Meghívott

Földiák Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket és az előadót.

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, valamint szeretném bejelenteni a
helyettesítéseket: Gyopáros Alpár képviselő úr helyettesíti Ughy Attilát; Bebes István
képviselő úr Vinnai Győzőt; Mengyi Roland képviselő úr Lipők Sándort.

Tisztelt Bizottság! A mai napon egyetlen napirendi pontunk van: a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása. A napirendi pont előterjesztője a Nemzetgazdasági
Minisztérium. Köszöntöm Földiák Gergely főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági
Minisztériumból.

Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs
jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor kérem, szavazzunk! Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.) A
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

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

Tisztelt Bizottság! Tehát egyetlen napirendi pontunk van: a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása. Kértem a munkatársaimat, hogy a bizottságunk kompetenciájába tartozó
kapcsolódó módosító javaslatokat vegyék elő vagy szedjék össze, úgyhogy minden
képviselőtársam megkapta a kivonatot, és ezekről kell szavaznunk.

Tisztelt Bizottság! Kezdjük mindjárt az 51/9. számúval, Jávor Benedek képviselő úr
kapcsolódó módosító javaslatával. Kérdezem, hogy kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs
jelzés.) Nem látok ilyet. (Balczó Zoltán: Egy pillanat!) Tessék parancsolni!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Kíván-e valaki hozzászólni?

ELNÖK: Így van.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Nem akarom az időt tölteni azzal, hogy előre jelzem,
hogy mi nagyon sok esetben nem azért fogunk tartózkodni, mert nem alakítottunk ki a
módosító javaslattal kapcsolatban érdemi véleményt, hanem nagyon sok olyan javaslat van,
ahol egy általunk támogatandó célt kíván támogatni a módosítás beterjesztője, ugyanakkor
olyan forrásokat talál most már - hiszen csak a fejezeten belül lehet -, ahol nem látjuk
helyesnek vagy indokoltnak, hogy onnan pedig elvegyen. Melyik kezemet vágjam le? Tehát
csak jelezni szeretném, hogy sok esetben a tartózkodásunk mögött ez a gyakorlatilag tartalmi
megfontolás áll. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tudomásul vettük.
Kérdezem a kormány képviselőjét Jávor Benedek képviselő úr kapcsolódó módosító

javaslatáról. Tessék parancsolni!

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a képviselő
kapcsolódó módosító javaslatát. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet, egyharmad sincs.
Köszönöm szépen.

Következik az 54/2. számú, Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők kapcsolódó
módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány képviselőjét kérdezem.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 2 igen. Egyharmad sincsen. Köszönjük szépen.

Következik az 56/4. számú, Gőgös Zoltán képviselő és társai kapcsolódó módosító
javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Kérdezem a kormány álláspontját.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Egyharmad sincs. Köszönjük szépen.

Következik az 56/5. számú, Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselő urak kapcsolódó
módosító javaslata. Kérdezem, ki kíván mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány képviselőjét kérdezem.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Egyharmad sincs.

Következik az 56/6. számú, Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Ficsor Ádám
képviselők kapcsolódó módosító javaslata. Kérdezem, ki kíván mellette szólni. (Senki sem
jelentkezik.) Nem látok ilyet.

A kormány képviselőjét kérdezem.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül.
(Szavazás.) 2 igen. Az egyharmadot sem kapta meg.

Következik az 56/7. számú, Gőgös Zoltán képviselő és társai kapcsolódó módosító
javaslata. Kérdezem, ki kíván mellette szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.

Kérdezem a kormány képviselőjét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
kapcsolódó módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 127/17. számú Lamperth Mónika képviselő asszony kapcsolódó módosító javaslata.
Kérdezem, ki kíván mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

A kormány képviselőjét kérdezem.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja képviselőtársaim közül? (Szavazás.) 4
igen. Az egyharmad sincs meg itt sem. Köszönjük szépen.

Következik a 127/3. számú, Rogán Antal képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata.
Kérdezem, ki kíván mellette szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Kérdezem a kormány képviselőjét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
14 igen. A bizottságunk támogatja. Köszönöm szépen.

A 165/14. számú Rogán Antal képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata. Kérdezem,
ki kíván mellette szólni. (Jelzésre:) Balczó képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Szeretnék hozzászólni, ha tetszik, kérdezni. Itt a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az 1 milliárd 450 millió forintos működési
költségvetésénél, úgy tűnik, minden további nélkül 430 millióval csökkenthető az egyéb
működési célú kiadás. Egy kicsit fölmerül bennem, hogy mennyire volt megalapozott ez a
szám, ha majdnem egyharmadával csökkenthető. Egy nagyon furcsa felhasználás történik: az
indoklásban ott szerepel, hogy klímapolitikai feladatok ellátása, ehhez kapcsolódóan
nemzetközi energetika, zöldgazdaság, szakmai háttértevékenység. Meghatároz egy feladatot,
és nem arra nyit egy sort, hanem azt mondja, fejezeti tartalék, általános tartalék, ezt meg majd
úgy fogom fölhasználni, ahogy akarom, mert ott már ez az indokolás nem fog szerepelni. Ott
az jelenik meg, hogy a tartalékot ennyivel növeltem.

Ez tipikus példája annak, amit a Jobbik mindig mond, hogy a költségvetés jelenlegi
formájában egyszerűen nem számon kérhető. A minisztérium itt egy adott feladatra az
indokolásban jelöl valamit, és nem erre a feladatra hoz létre támogatást és kiadást. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit tennék hozzá, hogy
itt olyan kiadásokról van szó, amik nem feltétlenül teljesülnek bizonyossággal, ezért nem
lehet külön sort nyitni nekik, de azért könnyen lehet, hogy 2012 helyett 2011-ben lesznek meg
ezek a kiadások, ezért került ez így tervezésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját.

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
14 igen. Bizottságunk támogatta. Köszönöm szépen. Végére értünk a kapcsolódó módosító
javaslatoknak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez az utolsó bizottsági ülésünk. Szeretném megköszönni
képviselőtársaimnak az egész éves munkájukat. A következő évben január 1-jén reggel 8
órakor kezdődik Magyarország európai uniós elnöksége. (Közbeszólások.) Bizottsági ülést
nem fogunk tartani, jelentem.

Egyebek

Viszont két dolgot szeretnék bejelenteni. Az egyik, hogy képviselőtársaimnak mankót
adjunk, az Európai Tükörben jelent meg egy különszám: Magyar EU-elnökség 2011. Kérem,
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hogy haszonnal forgassák. Valamint február 10-11-én a COSAC elnökségi ülése lesz. Ekkor
még javában tart a téli szünet, de kérem képviselőtársamat, hogy kísérjék figyelemmel a
sajtóban, és ha aktivitásra van szükség, akkor a bizottság tagjaira mint a szakbizottság tagjaira
számítanak.

Elnöki zárszó

Tisztelt Képviselőtársaim! Én kívánok mindenkinek áldott ünnepet és boldog új
esztendőt. Jövőre találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit 


