
 
Ikt. sz.: EUB/100-1/2013. 

EUB-37/2013. sz. ülés 
(EUB-126/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
2013. december 4-én, szerdán, 10 óra 22 perckor  

az Országház Nagy Imre tanácstermében (főemelet 61.) 
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása 5 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság tagja  
 
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Bana Tibor (Jobbik)   
Murányi Levente (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)   
Firtl Mátyás (KDNP) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Bebes István (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)   
Ékes József (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)  
 
 
 

 
Meghívott  

Lajtár Mónika főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 22 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság tagja, az ülés levezetője, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az Európai ügyek bizottságának 2013. december 
4-ei, szerdai, azaz mai ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: Ughy Attilát Tessely Zoltán, Ékes Józsefet Ivanics 
Ferenc képviselő úr, Bebes Istvánt Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr, Firtl Mátyást pedig 
Gyopáros Alpár képviselő úr helyettesíti, jómagam pedig elnöki jogkörben Hörcsik Richárd 
elnök urat is helyettesítem. 

A kiküldött napirendi ajánlásnak megfelelően teszek javaslatot a mai bizottsági 
ülésünk napirendjére. A tervezett napirend pont: Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirenddel. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása 

Az előterjesztő nevében köszöntöm Lajtár Mónika főosztályvezető-helyettest a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

Tisztelt Bizottság! Az 1. kapcsolódó módosító javaslatunk a költségvetésről szóló 
törvényjavaslathoz a T/12415/980. kapcsolódó módosító javaslat, amely Sneider Tamás 
képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormányt, támogatja-e vagy sem. 

 
LAJTÁR MÓNIKA f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is 

köszöntöm a tisztelt bizottságot. Tekintettel arra, hogy még nem volt kormányülés, ezért 
tárcaálláspontot fogok mondani. A tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdésük képviselőtársaimnak a tárca képviselőjéhez. 

(Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 
Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) Kettő. Egyharmadot sem kapott támogatásként. Köszönöm szépen. 
A 2. kapcsolódó módosító javaslatunk a központi költségvetéshez szintén Sneider 

Tamás képviselő úrtól a T/12415/984. Kérdezem a tárca képviselőjét. 
 
LAJTÁR MÓNIKA f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja, hasonló, mint az előző módosító indítvány, ugyanúgy az Új 
Magyarország vidékfejlesztési programon belül kíván forrást elvonni és átcsoportosítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem a képviselőket, 

kinek van kérdése. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Egyharmadot sem kapott a módosító. 
Végül az utolsó kapcsolódó módosító javaslat Gúr Nándor országgyűlési 

képviselőtársunk javaslata, a T/12415/1002. kapcsolódó módosító. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
LAJTÁR MÓNIKA f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek van kérdése. 
(Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  

Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm szépen. 

Más napirendi pontunk nincsen, így a bizottsági ülést bezárom.  
Köszönöm szépen a munkájukat. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 26 perc)  
  

Dr. Mengyi Roland 
a bizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


