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Napirendi javaslat  
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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) 
Ékes József (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) 
Lipők Sándor (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz) 
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Tessely Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Bebes István (Fidesz) dr. Firtl Mátyásnak (KDNP) 
Ughy Attila (Fidesz) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz) 
 
 
 

Meghívottak részéről  
 

Hozzászóló 
 
Lajtár Mónika főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelent 
 
Csontos Beáta referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott vendégeinket, köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait és köszöntöm a napirendi pont előadóit, Lajtár Mónika 
főosztályvezető-helyettes asszonyt és Csontos Beáta referenst a kormány részéről.  

A mai napi első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat 
jelentek be: Gyopáros Alpár képviselő úr képviseli Tessely Zoltánt; Hörcsik Richárd képviseli 
Ivanics Ferencet; Mengyi Roland képviseli Vejkey Imrét; Firtl Mátyás alelnök úr képviseli 
Bebes Istvánt; Nógrádi Zoltán képviseli Ughy Attilát.  

A mai napi egyetlen napirendi pontunk: Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? 
(Szavazás.) 

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. Köszönöm 
szépen. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
módosító javaslatainak a megvitatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm a kormány részéről a napirendi pont előadóit. A 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz készített 
ajánlástervezet alapján bizottságunk titkársága szorgos munkával összegyűjtötte az Európai 
ügyek bizottsága feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat. Az összegyűjtött álláspontokat 
a bizottság tagjai a tegnapi nap során külön dokumentumként megtárgyalták, és ezt meg is 
vitathatták.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ilyenkor szokásos módon az ajánlástervezet alapján 
fogunk haladni. Elsőként a 4. és a vele összefüggő 9. módosító javaslat következik, 
Mesterházy Attila és képviselőtársai nyújtották be. Kérdezem, hogy kíván-e valaki mellette 
szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
támogatja-e. 

 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Először is köszöntöm a tisztelt 

bizottságot. Egyetlen egy kiegészítést engedjenek meg, tisztelt elnök úr és bizottság! A KIM-
mel egyeztetett, kormány által támogatott lista még nincsen, ezért az előterjesztő álláspontját 
fogjuk a következő percekben ismertetni.  

A 9. ajánlási pontot nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) 
Senki, egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. 
Következik az ajánlástervezet szerinti 17. pont és a vele összefüggő 21. pont. Ezt a 

költségvetési bizottság nyújtotta be. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja a 

benyújtott módosító indítványt. 
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) 14 igen szavazat. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a 
többség támogatja. 

Következik a 302. számú módosító javaslat, Endrésik Zsolt és képviselőtársai 
javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen 
jelzést.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Az egyharmadot sem kapta meg. Köszönöm. 
Következik a 303. és a vele összefüggő 292., 310. és 311. javaslat, Varga Géza 

képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Az egyharmadot sem kapta meg. 
Következik a 304. módosító javaslat, Endrésik Zsolt és képviselőtársai javaslata. 

Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.  
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Az egyharmadot sem kapta meg. Köszönöm szépen. 
Következik a 433. módosító javaslat és a vele összefüggő 434. és 435. javaslat, Z. 

Kárpát Dániel és képviselőtársai javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Az egyharmadot sem kapta meg. 
Következik az 515. módosító javaslat és a vele összefüggő 526., 527. és 528. javaslat, 

Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Az egyharmadot sem kapta meg. Köszönöm. 

Következik az 530. módosító javaslat és a vele összefüggő 4. javaslat. Kérdezem, 
kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Nincs ilyen jelzés.) Senki nem támogatja. 
Következik az 531. módosító javaslat, Szabó Zsolt képviselő úr javaslata, és az ezzel 

összefüggő 532. javaslat. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok ilyen jelzést.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Nincs meg az egyharmad sem. 
Következik az 1096. módosító javaslat, Kósa Lajos képviselő úr javaslata, az 1107. 

módosítóval együtt tárgyalandó. Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést.   

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Nincs ilyen jelzés.) Senki nem támogatja, tehát egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm szépen. 

Végül az 1105. módosító javaslat, Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. Ez a 
4-essel is összefügg Kérdezem, kíván-e valaki mellette szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyen jelzést.   

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja 

a benyújtott módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Nincs ilyen jelzés.) Senki nem támogatja. Köszönöm szépen. 
(Tessely Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Végeztünk a költségvetés módosító javaslatairól való 
szavazással, nehéz munkával, így akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató következik. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
soron következő ülésére várhatóan 2011. november 14-én, hétfőn 11 órától kerül sor itt, a 
Parlament főemelet 61. számú termében. Rendkívül érdekes napirendi pontjaink lesznek, egy: 
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egyeztetési eljárás, a Tanács irányelve a közös konszolidált társasági adóalapról. Tájékoztató 
az aktuális helyzetről. Kettő: egyeztetési eljárás, az Európai Parlament és a Tanács rendelete 
az Unión belüli nyilvános mobil hírközlő hálózatok közötti barangolásról, roaming; 
átdolgozás. Tájékoztató az aktuális helyzetről.  

A bizottsági ülésünket bezárom, további jó munkát, erőt, egészséget, viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja:9 óra 19 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


