
 
Ikt.sz.: STB/80-1/2012.  

STB/-23/2012. sz. ülés 
(STB/-80/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn 11 óra 4 perckor  

a Képviselői Irodaház 520. 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 törvényjavaslat (T/7655. 

szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 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  
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) 
Kovács Péter (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Vincze László Mihály (Fidesz) 
Bús Balázs (KDNP) 
Pál Béla (MSZP) 
Szilágyi György (Jobbik) 
Dr. Vadai Ágnes (független) (DK) 

Helyettesítési megbízást adott  

 Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
 Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz) 
 Hoffman Pál (KDNP) Bús Balázsnak (KDNP) 
 Horváth András Tibor (MSZP) Pál Bélának (MSZP) 

 
 
 

   
  

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Szabó Attila (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Üdvözlök mindenkit. Határozatképesek vagyunk. A 
helyettesítések: Horváth képviselőtársunk Becsó Zsoltot, Kovács képviselőtársunk Tapolczai 
Gergelyt, Bús képviselőtársunk Hoffman Pál képviselőtársunkat helyettesíti.  

Kérdezem, van-e a napirendi javaslathoz hozzáfűznivaló, kérdés, vélemény. (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazzuk meg a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk. 

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

Egy napirendünk van. Kapcsolódó módosító javaslatok a 2013. évi költségvetéshez. 
Kovács Beátát és Szabó Attilát köszöntöm. Három módosító javaslatról kell döntenünk. 
Együttesen szavazunk az összefüggő pontokról. (Pál Béla érkezik.) Köszöntöm Pál Béla 
képviselőtársunkat is.  

Kérdezem, hogy a 48/2-es módosító javaslatról milyen véleményt tudnak mondani.  
 
SZABÓ ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem javasolja a kormány 

támogatni ezt az ajánlási pontot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt javaslom, hogy támogassuk ezt a módosító 

javaslatot. Kérdés, vélemény van-e? (Nincs jelentkező.) Aki támogatja, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) 3 tartózkodással elfogadtuk ezt a módosító javaslatot. 

Az 52/1-esről, Kovács Péter módosító javaslatáról kérdezem a véleményt. 
 
SZABÓ ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem javasolja a kormány 

támogatni. 
 
ELNÖK: Én azt javaslom, hogy Kovács Péter mondja el a javaslatát. 
 
KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én mégis csak arra kérném a 

bizottságot, hogy támogassa ezt a módosító javaslatot, legalábbis olyan szinten, hogy lehessen 
még további egyeztetést folytatni. Igazából egy olyan kézilabda-sportegyesület számára egy 
sportcsarnok építése, amely utánpótlás-neveléssel foglalkozik elsősorban, és országos 
negyedikek lettek legutóbb, de mindig az országos első nyolcban benne vannak annak 
ellenére, hogy  nincsen szabvány méretű pálya, ahol egyébként edzéseket tudnának tartani, és 
mivel a TAO-pénzből erre ennyi pénzt nem tudnak összeszedni, és az önkormányzat más 
kulturális és egyéb sportcélra is hasznosítaná ezt az ingatlant, ezért kérnénk hozzá támogatást. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Egyéb vélemény?  (Nincs jelentkező.) Azt gondolom, hogy hasonlóképpen, 

hogyha egyharmaddal támogatja a bizottság, az elég hozzá, és akkor továbbtárgyalásra 
kerülhet. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta.  

A 231/1-es Szekó képviselőtársunk javaslata.  
 
SZABÓ ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem javasolja 

támogatni.  
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ELNÖK: Ez a mohácsi komp támogatása. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 tartózkodással 
a bizottságunk támogatja. Van-e más? (Nincs jelentkező.) Nincs. Végezetünk. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 8 perc) 

 

Szalay Ferenc  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


