
 

EUB-30/2011. 
(EUB-51/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  
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az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

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

1./ Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
(A bizottság feladatkörébe tartozó 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 
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke 
Bebes István (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) 
Gyopáros Alpár (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz) 
Ughy Attila (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
Dr. Botka László (MSZP) 
Káli Sándor (MSZP) 
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Ivanics Ferenc (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz) 
Lipők Sándor (Fidesz) dr. Szalay Péternek (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz) 
Dr. Braun Márton (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz) 
Nógrádi Zoltán (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Firtl Mátyásnak (KDNP) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Lajtár Mónika főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelent 
Csontos Beáta referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 42 perc) 

Elnöki bevezető; a határozatképesség megállapítása; 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, köszöntöm a napirendi pont előadóit és 
köszöntöm a munkatársainkat. (Dr. Vejkey Imre megérkezik a bizottság ülésére.) 

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 
Hörcsik Richárd képviseli Mengyi Rolandot; Szalay Péter képviseli Lipők Sándort; Tessely 
Zoltán képviseli Ivanics Ferencet; Bebes István képviseli Braun Mártont; Ékes József 
képviseli Nógrádi Zoltánt. 

A mai egyetlen napirendi pontunk Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 
T/4365. számú törvényjavaslat kapcsán a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsoló módosító 
javaslatok megvitatása. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek megjegyzése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendet. (Szavazás.) 
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a 

napirendet. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a napirendi pont előadóit. Az egyetlen tervezett 
napirendi pontunk tehát a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat kapcsolódó 
módosító javaslatainak a megtárgyalása. 

A bizottság tagjai csütörtökön megkapták a titkárság által az ajánlástervezetből 
kiválogatott pontokat, amelyek a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatokat tartalmazzák. Így tehát ennek alapján haladunk az ajánlástervezet tárgyalandó 
pontjain.  

Az első ilyen módosítójavaslat-csomag a 4/6., ami összefügg a 4/5., a 6/1., a 13/4., a 
14/1., a 174/3., a 174/6. és a 175/3. pontokkal. Tehát most a 4/6. pontról kell szavaznunk. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt 

bizottságot. Lajtár Mónika vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Bemutatom Csontos 
Beáta kolléganőmet szintén. A kormány támogatja a 4/6. ajánlási ponton benyújtott módosító 
indítványt. 
 

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki van ellene? 
(Szavazás.) 2 ellenszavazat. Köszönöm szépen. 

Következik a 109/2. módosító javaslat, ami összefügg a 111/1. és a 116/1. pontokkal, 
valamint a 114/1. ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 4 támogatás. Köszönjük szépen, az egyharmadot sem kapta meg. 
Következik a 174/4. módosító javaslat. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a 

javaslatot. Itt annyi kiegészítést tennék, hogy azért nem, mert a kedvezményezetti kör 
bővítését rendezi a nagy önkormányzati módosító, ami 745. számon benyújtott módosító 
javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 4 támogatás. Köszönjük szépen, az egyharmadot sem kapta meg. 
A 174/5. javaslat következik. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
LAJTÁR MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány szintén nem 

támogatja. Az indokolás az előzőhöz hasonló. 
 
ELNÖK: A kormány szintén nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 3 támogatás. Köszönjük szépen, az egyharmadot sem kapta meg. 
Több módosító javaslatról nem tudunk, ami a bizottságunk hatáskörébe tartozik. 

Köszönjük szépen az előterjesztőnek a megjelenést. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Előreláthatólag több bizottsági ülést nem tartunk. Ha a Ház 
életében még szükséges, akkor rendkívüli bizottsági ülést is fogunk tartani, így előreláthatólag 
még 19-én és 23-án lesz bizottsági ülésünk. Ha még jönne módosító indítvány a 
költségvetéssel kapcsolatban, akkor össze kell hívnom a bizottsági ülést.  

Jelzem képviselőtársaimnak, hogy megjelent egy kiadványunk a COSAC-találkozóról 
a magyar elnökség alatt, angol nyelven. Ezt annak alapján készítettük, hogy amikor a francia 
nemzetgyűlés is COSAC-elnökséget töltött ki, utána fél évre megjelent egy kiadvány. Mi 
ennek alapján szerettük volna egy kiadványban rögzíteni, hogy a Magyar Országgyűlés 
életében rendkívül fontos mozzanat volt Magyarország európai uniós elnöksége, ezen belül is 
a parlamentünket és a bizottságunkat érintően a COSAC-találkozó. 

Ez egy nagyon jól megfogalmazott, 94 oldalas, angol nyelvű kiadvány. Majd ha lesz rá 
kapacitásunk, franciára is szeretnénk ezt lefordíttatni. Szeretném megköszönni 
munkatársaimnak, Juhász Lászlónak, Ragány Angélának és Dóczy Zsuzsánnának ezt a kiváló 
munkát. Kérem képviselőtársaimat, hogyha gondolják, karácsonyi ajándéknak vigyék haza. 
Köszönöm szépen. 

Más nem lévén, a bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 
 


