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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 
2012. július 4-én, szerdán 8 óra 39 perckor  

a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

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

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság elnöke 
Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Horváth András Tibor (MSZP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
Dr. Vadai Ágnes (független) (DK) 

Helyettesítési megbízást adott  

 Becsó Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
 Kovács Ferenc (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
 Vincze László Mihály (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
   

  
 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 39 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Határozatképesek vagyunk. Mindenki megkapta a napirendi 
sort. Akinek van hozzáfűznivalója, módosító javaslata kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki 
elfogadja, emelje fel a kezét, legyen szíves. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

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

Köszöntöm Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt. Úgy tennénk, mint ahogy eddig 
is tettük, hogy végigmegyünk a pontokon, és osztályvezető asszony elmondja a kormány 
álláspontját. Együttesen szavazunk a napirendi pontokon belüli összefüggésekről.  

A 184-es ajánlási pont Harrach Péter képviselőtársunké. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdés merült-e fel? Vélemény született-e? Pál Béla képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem szeretnék minden ponthoz 

hozzászólni, ezért szeretném most elmondani, hogy a Magyar Szocialista Párt országgyűlési 
képviselőcsoportjának az az álláspontja, hogy megalapozatlannak tartjuk a költségvetést, 
ezért, bár vannak olyan módosító indítványok mint például Harrach  Péter képviselő úr 
indítványa, amely támogatásra érdemes, mégis tartózkodással fejezzük ki a többi módosító 
javaslatnál is az álláspontunkat. 

A másik, amit szeretnék elmondani, szeretném felhívni az elnök úr figyelmét, hogy 
biztos technikai hiba történt, mert a bizottsági módosító javaslat, amelyről tájékoztatást 
kaptunk, lehet, hogy csak nálunk, de nem tartalmaz számot.  

 
ELNÖK: A jogi főosztály kérte így. Más vélemény? Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Ha már Pál Béla képviselő úr egy 

hozzászólással szerette volna tisztázni az MSZP álláspontját, akkor hadd tegyem meg ezt én 
is. Mi sem tartjuk elfogadhatónak a költségvetés egészét, viszont a mi álláspontunk meg az, 
hogyha képviselők hozzányúlnak jobbító szándékkal ehhez a költségvetéshez, akkor 
valószínűleg már csak jobbá tudják tenni, és ha csak nem olyan helyről veszik el azokat az 
összegeket, amit valamelyik szervezetnek oda kívánnak adni, amellyel nem értünk egyet, 
addig mi támogatni fogjuk a módosító javaslatok többségét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Csak hogy akkor teljes legyen, mi pedig támogatjuk a költségvetést, mert 

normálisnak és jónak tartjuk. Van benne, amire nem, van, amire igen lesz a szavazásunk, van 
ahol egyharmadot fogunk kérni. Mindenki elmondta a véleményét, rendben van. Akkor az 
elsőről, a 184-esről kérem a bizottságot, hogy szavazzunk. (Szavazás.) 2 tartózkodással, 1 
nemmel elfogadtuk a módosító javaslatot.  

A 247-es, Hegedűs Lorántné asszony indítványa. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 3 tartózkodás, a többiek ellene, tehát nem 
kapott egyharmadot sem. A 248-as Baráth Zsolt és Korondi Miklós.  

 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 3 

tartózkodás, a többiek ellene, tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 249-es, Bana Tibor. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 3 

tartózkodás, a többiek ellene, tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 253-as Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 3 

tartózkodás, a többiek ellene, tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 255-ös, Sáringer-Kenyeres Tamás.  
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen, 4 

nem, 3 tartózkodás. Egyharmadot kapott.  
A 256-os Németh Zsolt javaslata. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 1 

nem, tehát nem kapott egyharmadot sem.  
A 297-es, Sebestyén László és dr. Zsiga Marcell. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen, 5 

nem, tehát kapott egyharmadot.  
A 362-es, Kukorelly Endre képviselőtársunk. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 363-as szintén Kukorelly képviselőtársunk.  
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 364-es szintén Kukorelly Endre.  
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SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 365-ös szintén az ő javaslata. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 366-os szintén Kukorelly képviselőtársunk. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 367-es, Baráth Zsolt képviselőtársunk. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 369-es, Szilágyi György képviselőtársunk. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 

tehát nem kapott egyharmadot sem. 
A 375-ös, Szabó Timea és Jávor Benedek. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Nem kapott 

egyharmadot sem. 
Az 597-es, dr. Tilki Attila.  
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 5 

tartózkodással elfogadtuk.  
Az 599-es, dr. Bóka István. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

támogatja.  
A 600-as, dr. Bóka István. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

támogatja.  
A 601-es szintén Bóka Istváné. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt támogatja.  
 
ELNÖK: Meg vagyunk nyugodva. Kérdés vélemény? (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja? (Szavazás.) Támogatjuk. Köszönöm szépen.  
Egy bizottsági módosító javaslatot szeretnék kérni, hogy fogadjuk el. A 

törvényjavaslat 25. § (10) bekezdése a következőképpen módosulna, az Országgyűlés 
Hivatala főigazgatója az I. országgyűlési fejezet 4. cím 9, Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 
alcím terhére átcsoportosítást hajt végre az Országgyűlés I. fejezet 1. országgyűlési hivatali 
cím javára, ez azt jelenti, hogy a „hivatala” nevű bekerül ide. Tehát egy szó kerül be a 
főigazgató elé. A hivatala főigazgatója. Ez a helyes megnevezése a főigazgatónak. Kérem, 
hogy ezt fogadjuk el.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr! Támogatom, de pusztán kíváncsiságból 

kérdezem, hogy ezt miért a mi bizottságunk adja be.  
 
ELNÖK: Mi vagyunk az utolsó bizottság, aki ezt tudja támogatni, és most kérték. 

Tehát praktikus okokból. Kérdezem a tárcát, kormányt.  
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani. Támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Aki elfogadja, emelje fel a kezét, legyen szíves. (Szavazás.) A bizottság 

támogatja 2 tartózkodással.  
Van-e még egyéb módosító, amiről nem szavaztunk? (Nincs jelentkező.) Köszönöm 

szépen a munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 50 perc) 
 

Szalay Ferenc  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


