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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 11 óra 03 perckor  

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 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

 
 

(A bizottság a „Nagykövetjelöltek meghallgatása” című napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalta, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Firtl Mátyás (KDNP) , a bizottság alelnöke 
Bebes István (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) 
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz) 
Tessely Zoltán (Fidesz) 
Ughy Attila (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
Káli Sándor (MSZP) 
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP) 
Dr. Braun Márton (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz) 
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP) 
Ughy Attila (Fidesz) megérkezéséig Bebes Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Tessely Zoltánnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  
Hozzászóló 
Földiák Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelent 
Lajtár Mónika főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a mai ülésünkön képviselőtársaimat és minden jelenlévőt. 

A tervezett napirendi pontjaink: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat kapcsán a bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. Ennek kapcsán tisztelettel köszöntöm Földiák Gergelyt, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályvezetőjét és munkatársát. Utána a második napirendi pontunk zárt ülés 
keretében nagykövetjelöltek meghallgatása.  

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: Ivanics Ferenc helyettesíti Braun Mártont; 
Gyopáros Alpár helyettesíti Mengyi Rolandot; jómagam helyettesítem az elnök urat; Káli 
Sándor helyettesíti Botka László képviselő urat. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokról 
szavazzunk. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú a 
szavazás. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Akkor rátérnénk a költségvetés kapcsolódó módosító javaslatairól való szavazásra, 
ahol három szavazásra kerül sor. (Tessely Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.) 

Az 1. pontban Scheiring Gábor képviselő úr módosító javaslata szerepel. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy a javaslatot a kormány támogatja-e, vagy nem támogatja. 

 
FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. Bár 

kormányzati álláspont még nincs, mert kormányülés még nem döntött róla, tehát 
tárcaálláspont az, amit én képviselek.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki támogatja a javaslatot. (Senki sem 

jelentkezik.) 
Nem támogatja senki, tehát akkor egyharmadot sem kapott. 
A következő módosító javaslat dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító 

javaslata, a 473/1. számú javaslat. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a 
javaslatot. 

 
FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt sem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 

igen szavazat. Egyharmadot sem kapott. 
A következő javaslat szintén dr. Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata, a 473/2. 

számú javaslat. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e. 
 
FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen a 
kormány képviselőjének a jelenlétet.  
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Innentől fogva zárt ülést rendelünk el. Akik a nagyköveti meghallgatáson nem 
lehetnek jelen, azokat kérem, hogy távozzanak! De úgy gondolom, ahogy körbenézek, hogy 
itt mindenki jelen lehet a teremben. (A kormány képviselői elhagyják a termet.) 

 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 06 perc. - 
A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta a munkáját, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

  

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


