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a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  
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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6959. szám)  
(Lázár János és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7655. szám)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
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Ékes Ilona (Fidesz) Varga Lászlónak (KDNP)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)   
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)   
Zagyva György Gyula (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelentek 
 
Dr. Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Paulik Antal István főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
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   (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. 
Bejelentem, hogy Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, Ékes Ilonát Varga László, Farkas Flóriánt 
Berényi László, Gajda Róbertet Wittner Mária, Kubatov Gábort Gulyás Gergely helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirend kiegészítésére irányuló javaslat nem érkezett. Kérdezem, hogy ki ért egyet 
a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a mai ülés napirendjét.   

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6959. 
szám)   
(Lázár János  és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. Köszöntöm Paulik Antal István főosztályvezető-helyettes urat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, valamint dr. Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes urat a 
Belügyminisztériumtól. Van számukra egy jó hírem, nincs olyan módosító indítvány, ami a 
bizottság hatáskörébe és illetékességébe tartozna, ennek következtében nincs olyan módosító 
indítvány, amit tárgyalnunk kellene. Amikor az ülést kitűztük, ezt még nem tudhattuk. 
Nagyon szépen köszönöm a megjelenésüket.  

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

2. napirendi pontunk a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. Szeretettel köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes 
asszonyt az NGM-ből. A T/7655/XXX. számú, 2012. szeptember 11-ei keltezésű kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk.  

A kiegészítő ajánlás 2/2. pontjában Babák Mihály a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdés 
b) pont módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 7/8. pontjában – amely összefügg a 7/5. ajánlási ponttal – Novák 
Előd és Szávay István a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 10. cím kiegészítését javasolja 
új 2. alcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kötelességem megkérdezni a nem támogatás 

okát. A javaslat 1 millió forintot kíván biztosítani a határon túli stúdiók eszközfejlesztésére, 
működésére, átcsoportosítva a közszolgálati hozzájárulás 68 milliárd forintos összegéből. 
Kérdezem, hogy ez miért ütközik akadályba, mi az a kormányzati politikai megfontolás, ami 
ezt kizárja, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos a határon túli magyarság számára az 
összetartozásuk, a megmaradásuk szempontjából a médiák fejlesztése. A határon túli magyar 
stúdiók fejlesztését célozza ez a módosító javaslat. Arra kérem a kormány képviselőjét és 
kormánypárti képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Két oka van annak, hogy a kormány nem támogatja ezt a javaslatot. Az egyik: a médiatörvény 
úgy fogalmaz, hogy közszolgálati hozzájárulás címén a 2012. évi költségvetési támogatás 
inflációval növelt összegét kell megjeleníteni a költségvetési törvényben. Ezért sem lehet a 
közszolgálati hozzájárulás címén megtervezett összeget átcsoportosítani. A másik: a 
közszolgálati hozzájárulás az MTVA pénzügyi forrását képezi, és mint ilyen, kizárólag a 
médiatörvényben meghatározott célokra fordítható, az alaptámogatás politikáját pedig a 
Médiatanács fogadja el, ezért a Médiatanács mondja meg, hogy milyen célra fordítható. Tehát 
a Médiatanács jogait csorbítaná az, ha a parlament mondaná meg, hogy milyen célra 
fordítható a közszolgálati hozzájárulás egy része.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 15/4. pontjában – amely összefügg a 3/2., 14/1., 14/2., 15/2., 
15/3., 15/5., 16/2. és 16/3. ajánlási pontokkal – Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet 
X. fejezet kiegészítését javasolja új 11. cím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 19/9. pontjában – amely összefügg a 3/1., 19/2., 19/5., 19/7., 
19/10. és 19/13. ajánlási pontokkal – Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 
5. cím 1. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 19/20. pontjában – amely összefügg a 21/1., 23/2., 23/3., 23/4. és 
23/6. ajánlási pontokkal – Szabó Timea a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím 
elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
A kormány nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 20/1. pontjában – amely összefügg a 23/5. ajánlási ponttal – dr. 
Nyikos László a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 29/10. pontjában – amely összefügg a 30/1. ajánlási ponttal – 
Korondi Miklós a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 
2. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt egy nem túl nagy összegű, 20 millió 

forintos, a tápiószőlősi középkori falu régészeti feltárására fordítandó nevesített jogcím 
beillesztéséről lenne szó. Kétségtelen, hogy a vári rekonstrukció is nagyon fontos, de az oda 
szánt 1 milliárd 43 millió forint talán nem szenved túl nagy sérelmet akkor, ha ezt az összeget 
átcsoportosítjuk ide azért, hogy ezt a középkori települést megfelelően fel tudjuk tárni. Kérem 
képviselőtársaimat, adják meg az esélyt arra, hogy Tápiószőlős középkori faluja feltárásra 
kerüljön, ami hozzájárulhat a magyar múlt alaposabb megismeréséhez. Nyilván a Budai Vár 
arculatának a megőrzése is fontos, de úgy érzem, hogy az oda szánt 1 milliárd forintos összeg 
nem zuhan meg, ha átcsoportosítunk onnan 20 millió forintot, Tápiószőlősön viszont ennyi 
pénzből folytatni lehetne a feltárási munkákat.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 29/11. pontjában – amely összefügg a 29/12. ajánlási ponttal – 
Szávay István a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 2. 
jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 30/2. pontjában – amely összefügg a 30/4. ajánlási ponttal – 
Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 30/3. pontjában – amely összefügg a 49/1., 49/2., 49/3., 49/4., 
49/5. és 49/6. ajánlási pontokkal – Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 
20. cím 2. alcím 3 jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 30/5. pontjában – amely összefügg a 44/6. ajánlási ponttal – 
Farkas Gergely, Balczó Zoltán, Szávay István és Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet 
XX. fejezet 20. cím 5. alcím 18. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 3. jogcím 
felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A javaslat az Erdélyi Magyar Ifjak 

támogatására irányul. Ez egy politikamentes, elkötelezett, a magyar érdekeket szolgáló 
szervezet, amely sikeresen szervez évről évre nagy nyilvánosságú és nagy felhajtóerejű 
táborokat, de ezen túlmenően is szolgálja az erdélyi magyar fiatalok tudatának megőrzését. 10 
millió forintról van szó, tehát nem olyan összegről, ami megrendítené a költségvetést, viszont 
az átcsoportosítással a nevezett szervezet tevékenységének a továbbfolytatásához nagy esély 
nyílna. Gondolom, nem kell részleteznem, hogy Székelyföldön mennyire fontos most a 
magyar erők koncentrálása a székely autonómiaküzdelem csúcspontja környékén. Köszönöm 
és várom a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Jó, jó, de a debreceni stadiontól venne el. Rossz a forrás. A bizottság tagjai 

közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 30/9. pontjában – amely összefügg a 49/7. ajánlási ponttal – 
Novák Előd és Szávay István a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím 
kiegészítését javasolja új 4. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
A kormány nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 30/10. pontjában – amely összefügg a 44/8. ajánlási ponttal – 
Dúró Dóra, Farkas Gergely, Kepli Lajos, Novák Előd, Szávay István és Ferenczi Gábor a 
törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 12. alcím 7. jogcímcsoport kiegészítését 
javasolja új 5. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem akarok minden pontnál megszólalni, 

most egy utolsó kísérletet tennék arra, hogy a Várpalotai Trianon Múzeum támogatására 
találjunk egy nevesített jogcímet. Gondolom nem kell hosszan részleteznem a támogatás okát, 
szocialista képviselőtársaink nincsenek itt, ők nyilván nem értenék meg ezt a kérdést, de a 
kormánypárti képviselőknek talán nem kell hosszasan magyaráznom, hogy a trianoni tragédia 
bemutatását szolgáló múzeum missziója nagyon fontos. Ezt annak idején az első Orbán-
kormány hozta létre, ezért egyfajta erkölcsi kötelesség is a továbbélését, a fennmaradását 
támogatni. 50 millió forintról van szó, ami ahhoz a misszióhoz, amit a múzeum teljesít, egy 
meglehetősen visszafogott összeg, de a múzeum életben maradásához nagyon kellene ez a 
pénz. Kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem 

támogatja? (6) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 30/11. pontjában – amely összefügg a 44/7. ajánlási ponttal – 
Dúró Dóra, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Farkas Gergely a törvényjavaslat 1. melléklet XX. 
fejezet 20. cím 14. alcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 30/14. pontjában – amely összefügg a 44/10. ajánlási ponttal – 
Szávay István és Farkas Gergely a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 
3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 5. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 
támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 30/15. pontjában Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 
20. cím 17. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 31/1. pontjában – amely összefügg a 44/2. ajánlási ponttal – 
Szabó Timea a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 19. alcím 1. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 31/2. pontjában – amely összefügg a 29/5. ajánlási ponttal – 
Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 19. alcím 4. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 44/12. pontjában – amely összefügg a 44/4. ajánlási ponttal – 
Dúró Dóra, Farkas Gergely és Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 
26. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 9. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy újabb meggyőzési szándék az előző 

várpalotai siker kapcsán felbuzdulva. Itt a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány 
támogatásáról van szó. Nagy tisztelettel kérem Wittner Máriát és mindenkit, akinek fontos az 
’56-os szabadságharcos hagyomány ápolása, járuljon hozzá ehhez az átcsoportosításhoz, hogy 
pénzhez jusson ez a fontos szervezet, amely elsősorban a kiskunmajsai múzeum 
működtetésével nagyon sokban hozzájárul az ’56-os szabadságharcos szellemiség 
fenntartásához, továbbörökítéséhez. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos cél.  
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Másik lábat találjatok neki!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Honnan vennétek el? Miért mindig a debreceni 

stadiontól vennétek el pénzt?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha onnan elveszünk 50 millió forintot, akkor 

lehet, hogy egy szektor kicsit komfortmentesebben készül el, de attól még elkészül. Persze ha 
már lesz egy stadion, akkor az legyen jó, de úgy érzem, hogy a Pongrátz Alapítvány is 
megérdemli a támogatást.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 44/13. pontjában – amely összefügg a 48/1. ajánlási ponttal – 
Novák Előd és Murányi Levente a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 
2. jogcímcsoport 10. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

 
A kiegészítő ajánlás 44/14. pontjában – amely összefügg a 48/2. ajánlási ponttal – 

Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 2. jogcímcsoport 10. 
jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 44/15. pontjában – amely összefügg a 44/5. ajánlási ponttal – 
Farkas Gergely és Dúró Dóra a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 22. 
jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 44/16. pontjában – amely összefügg a 44/3. ajánlási ponttal – 
Farkas Gergely, Dúró Dóra és Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 
30. alcím 23. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  
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KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
A kormány nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 48/3. pontjában – amely összefügg a 31/3. és 48/4. ajánlási 
pontokkal – Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 24. 
jogcímcsoport 3. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 48/5. pontjában – amely összefügg a 48/6., 48/7., 48/8. és 48/10. 
ajánlási pontokkal – Babák Mihály a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. 
alcím 1. jogcímcsoport 2. jogcím elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-
e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 48/9. pontjában – amely összefügg a 49/8. ajánlási ponttal – 
Korondi Miklós a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 55. alcím 7. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 1. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A törvényjavaslat 60/1. pontjában – amely összefügg a 60/2. ajánlási ponttal – Novák 
Előd és Dúró Dóra a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 1. cím 7. alcím 1. 
jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok tárgyalását befejeztük. 
Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes asszony segítségét. A napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  
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Egyebek 

Következnek az egyebek. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy fontos népi kezdeményezést tárgyal az 

Országgyűlés, amiben jövő héten lesz határozathozatal. A hétfői vitában körvonalazódott egy 
olyan elképzelés, amit szeretnék megosztani a bizottsági tagtársakkal és kérni a 
támogatásukat. Az emberi jogi bizottság és az alkotmányügyi bizottság végrehajtást ellenőrző 
albizottságai egy közös munkával megpróbálnak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos 
szakmai szervezetek, jogalkalmazók bevonásával egy olyan műhelymunkát végezni, ami az 
előzetes letartóztatás kapcsán már folyt, bár az – rajtunk kívül álló okok miatt – nem jutott 
sikerre. Szabó Timea alelnök asszony elkötelezte magát az ügy mellett, és kérem, hogy ezt 
önök is támogassák. Megragadnám az alkalmat, hogy kérjem, az emberi jogi bizottság tagjai – 
akiknek különösen fontos az emberi méltóság őrzése és a családon belüli erőszak 
visszaszorítása – a hétfői szavazás során igyekezzenek odahatni, hogy a népi kezdeményezést 
frakciótársaik is támogassák, mert ez egy fontos és támogatandó cél. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr szavait a jegyzőkönyv rögzíti. Az ellenőrző albizottság teljesen 

önállóan működik, s alelnök asszony, aki vezeti az albizottságot, nyilván nemcsak a 
jegyzőkönyvből szerez erről tudomást. Az erről szóló vitát a parlament egyszer már 
lefolytatta, most még egyszer lefolytathatja. Arról pedig, hogy hatékonyabb megoldás-e az, ha 
ez külön pönalizált tényállásba tartozik, majd a parlament dönteni fog.  

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a 
jelenlétet és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 1 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


