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EIB-16/2012. sz. ülés 
(EIB-69/2010-2014. sz. ülés)  

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2012. május 7-én, hétfőn, 11 óra 34 perckor  

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

A bizottság az „EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - A Tanács rendelete a 2014-2020. 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről [COM (2011) 398; 
2011/0177 (APP)] (Tájékoztató az aktuális helyzetről)”, valamint az 

„EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 

Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, [COM (2011) 615; 2011/0276 (COD)] (Tájékoztató az aktuális 
helyzetről)” című napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalta, amelyről 

külön jegyzőkönyv készült. 
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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 
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) 
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Nógrádi Zoltán (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz) 
Tessely Zoltán (Fidesz) 
Káli Sándor (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bebes István (Fidesz) Lipők Sándornak (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz) 
Ughy Attila (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP) 
 

  
Meghívottak részéről  

Jelenlévők 

Győri Enikő európai uniós ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium) 
Dr. Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár (Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium)  
Harangozó Gábor országgyűlési képviselő (MSZP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 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 bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott vendégeinket, az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit. Köszöntöm a mai 
napirendi pontjaink előadóit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 
Firtl Mártyás alelnök úr képviseli Ughy Attilát; Nógrádi Zoltán képviseli Vejkey Imrét; Lipők 
Sándor képviseli Bebes Istvánt; Gyopáros Alpár képviseli Ékes Józsefet; Káli Sándor 
képviseli Botka László képviselő urat. (Tessely Zoltán és dr. Mengyi Roland megérkeznek a 
bizottság ülésére.) 

A mai napra, ahogy írásban jeleztük, két napirendi pontot tűztünk ki, mind a kettő 
egyeztetési eljárás. Az első: a Tanács rendelete a 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretről. A bizottsági javaslat száma: 2011/ 398. Itt tájékoztatót hallgatunk meg az 
aktuális helyzetről az államtitkár asszonytól. A napirendi pont előadója: Győri Enikő 
államtitkár asszony. 

A második napirendi pont: egyeztetési eljárás, röviden összefoglalva, a kohéziós 
politikai jogalkotási csomagról. A bizottsági javaslat száma: 2011/ 615. Itt szintén tájékoztatót 
hallgatunk meg az aktuális helyzetről. Győri Enikő és Molnár Ágnes államtitkár asszonyok 
lesznek a napirendi pont előadói. (Dr. Braun Márton és Ivanics Ferenc megérkeznek a 
bizottság ülésére.)  

Kérdezem, a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. (Jelzésre.) 
Államtitkár asszony! 

 
GYŐRI ENIKŐ európai uniós ügyekért felelős államtitkár (Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy kiegészítés: úgy tudom, jeleztük, hogy zárt ülést 
szeretnénk, ahogy a múltkor is tettük, hiszen akkor tudunk tájékoztatni. Egy nemzetközi 
tárgyalásnak vagyunk a, nem tudom, az elején, a közepén, hol, és ugyanazok az érvek, amiket 
a múltkor elmondtam.  

Most talán nem ismételném meg, de jogosnak is tartanám, ha zárt ülés keretében 
tudnánk tárgyalni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd kérdezzem meg, hogy mind a két napirendi 

pontnál? (Dr. Molnár Ágnes: Igen.) Molnár Ágnes államtitkár asszony ezt jelezte korábban. 
Tehát akkor az előadók mind a kettőnél zárt ülést kérnek. 

Tehát akkor először a napirendi pontokat kell megszavaznunk, és utána pedig a zárt 
ülésről való szavazás lesz a második szavazás. Tehát ha más megjegyzés nincs a napirendi 
pontokkal kapcsolatban, akkor kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendi pontok 
megtárgyalását. (Szavazás.)  

Egyhangú. Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangú. 

Határozathozatal zárt  ülés tartásáról 

Most teszem fel akkor szavazásra, hogy az előterjesztők, mind Győri Enikő államtitkár 
asszony, mind Molnár Ágnes államtitkár asszony zárt ülés keretében kívánják tájékoztatni a 
bizottságunkat. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért ezzel. (Szavazás.) 14 igen 
szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 ellenszavazat.  

Megszavaztuk, köszönöm szépen.  
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Akkor tisztelettel kérem a munkatársakat, hogy kontrollálják, akiknek van 
jogosítványuk a zárt ülésen való részvételre, maradhatnak, akiknek nincs, sajnálattal el kell 
bocsátanunk őket. (Megtörténik.) 

 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 38 perc. - A továbbiakban 
a bizottság zárt ülés keretében folytatta munkáját, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 
 


