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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Elnézést, hogy ilyen gyors meghívót küldtünk ki, de tegnap 16 óra volt a határideje 
a módosító javaslatok leadásának, és 16 óra 16 perckor tudtuk meg, hogy mi lesz a módosító 
javaslatok köre. Elnézést, de azt gondolom, hogy ilyenkor jó, ha tudunk ilyen rugalmasak 
lenni. 

Mindenki megkapta, gondolom, a napirendi sort. Van-e kiegészítenivaló kérdés? 
Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Én most élnék azzal a napirendi ponttal, 

ami nem került bele, az egyebekkel kapcsolatban, tehát kérném, hogy egy „Egyebek” 
napirendi pontot vegyük be. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben. Más? (Nincs jelzés.) Határozatképesek vagyunk. 
Aki elfogadja a napirendi sort az „Egyebek” kiegészítéssel, emelje fel a kezét, legyen 

szíves! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  
Somogyi Andrea asszonyt köszöntjük, ő szokott segíteni nekünk ilyenkor. 

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

Végigmennénk, ahogy szoktunk, a javaslatokon. A kormány véleményét kérjük, és 
utána szavazunk. Jó? Természetesen mindenkinek kérdése, véleménye lehet közben. 

A helyettesítéseket elmondom közben. Horváth Zoltánt Lasztovicza Jenő, Kovács 
Ferencet Kovács Péter, Vincze Lászlót Hoffman Pál, Törő Gábort pedig Hadházy Sándor 
helyettesíti a mai ülésünkön. (Közbeszólás: Az ellenzék nem kapott meghívót?) Az ellenzék 
nem kapott meghívót, de jobbikos barátaink itt vannak, tehát van, aki jött, van, aki nem. 
(Derültség.) Jól mondtam nem? Nem sértődik rajta meg senki. Ez jegyzőkönyvben van, a 
történelemkönyvek lapjain így fog lejönni. (Zakó László: Valami beindult.) (Derültség.) 

Akkor elkezdjük a bizottsági ülést, visszatérünk a hivatalos állásponthoz. Polgármester 
urak, kedves bizottsági tagok, elkezdjük munkánkat. Jó? Somogyi Andrea asszony akkor 
tessék majd segíteni.  

29/10-es, Korondi Miklós javaslata. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés és vélemény esetleg van-e? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? Aki 

tartózkodik? Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kétharmada sem támogatja a bizottságnak.  
A 29/11., Szávay István javaslata. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e hozzá? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2 

támogatás. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja. 
Vágó Gábor javaslatát? 
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DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 
kormány. 

 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja. 
Dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor javaslatát a kormány? 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatta. 
Szabó Tímea javaslata. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Ehhez kérdés? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás. )2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
Farkas Gergely és társai javaslatát? 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem? 

(Szavazás.) Egyharmada sem támogatta. 
Farkas Gergely második javaslatát a kormány? 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja. 
Farkas Gergely harmadik javaslata.  
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmada 

sem támogatja. 
Farkas Gergely negyedik javaslata. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmada 

sem támogatta. 
Dúró Dóra és társai? 
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DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 
kormány. 

 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. 
Dúró Dóra és társai, második javaslata. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja. 
Farkas Gergely javaslatát? 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmada 

sem támogatja. (Zakó László: Elnök Úr!) Igenis! (Mind a jegyzőkönyv kedvéért, csak 
képviselő neveket mond, a sorszámot is, ha lehet, bár én mindegyiket kipipálom, átnéztem, de 
utólag nem lehet rekonstruálni, hogy melyikről volt szó, mivel csak egy-egy képviselő nevét 
mondta.) Végigmegyünk, utólag bemondom a számokat. Jó? 

Tehát Farkas Gergelyről szól, a 44/9, az 2 támogatás volt. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) A többi nem. Tehát egyharmada sem támogatta. 

A 44/10-es, Farkas Gergely. 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Nem támogatta. Aki támogatta? (Szavazás.) 2. Aki nem támogatta? 

(Szavazás.) Egyharmada sem támogatta. 
A 44/11-es, szintén Farkas Gergely 
 
DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 2. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja. 
És akkor mondanám, hogy a 29/10., 29/11., 34/1., 39/1., 44/2., 44/3., 44/4., 44/5., 

44/6., 44/7., 44/8., 44/9., 44/10., és a 44/11-es módosító javaslatokról tárgyaltunk. A 
bizottságban az összes javaslat 2 támogató szavazatot kapott, a többi támogatás ellene volt, 
tehát az összes módosító javaslat egyharmadát sem szerezte meg a bizottság támogatásának, 
és akkor így korrekt. (Zakó László: Jó.) 

Köszönjük szépen, Andrea.  

Egyebek 

Egyebek. Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Két dolog. Az egyik. Matolcsy György 

miniszter úr tavaszi meghallgatása elmaradt valamilyen ok miatt. Szeretném kérdezni elnök 
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urat, hogy mikorra számíthatunk miniszter úr meghallgatására, mert lennének kérdéseink, 
eléggé felgyorsultak az események itt az országban, a világban, ha tudna erről tájékoztatást 
adni.  

Illetve elnök úr kért kérdést, javaslatot a féléves munkatervre. Én tettem két javaslatot 
is. Ezek közül csak az egyikről szeretném kérni, a Balaton állapotával kapcsolatban annyira 
kritikus a helyzet, hogy szeretném, ha nem télvíz idején tárgyalnánk róla, hanem még most 
így kora ősszel, hogy ha valamilyen döntést egyáltalán hozunk, akkor még legyen intézkedési, 
cselekvési idő, mert itt minden perc számít. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Matolcsy úr meghallgatása október elejére tevődött, még nem tudjuk, 

szeptember nem jó, október elejét javasoltak ők, hogy akkor tudna jönni miniszter úr. 
A munkatervhez tett javaslatokat tegnap átnéztük, beépítettük a munkatervünkbe. 
A Balatonról szóló együtt lesz a Turizmus Rt. tájékoztatásával. Alelnök úr is a 

Balatonhoz tett javaslatot. Október 30-án jönne be ez. Kérdezem, hogy hozzuk előrébb. 
(Közbeszólások: Indokolt.) Jó, semmi akadálya. Október 9-e legyen?, akkor előrébb hozzuk. 
(Lasztovicza Jenő: Szerintem az október 9. kicsit korai, mert ugye itt több szakértői 
véleményre lenne szükség, és azt elég nehéz, már ha a naptárra nézünk, időben 
megcsináltatni, mert azért a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól is kellene, a 
környezetvédelem. Október közepe, az a lényeg, hogy októberben legyen meg.)  

 
ELNÖK: Siessünk vele, hogy minél hamarabb meglegyen. 
Más egyebek?  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt szeretném kérdezni, hogy végül is lezárták-e a 

következő félév napirendjeit, vagy pedig lehet még szóban is javaslatot tenni. 
 
ELNÖK: A költségvetési módosításnál? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem, a programnál. 
 
ELNÖK: Lehet még ezen a héten.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Megtenném most szóban, és akkor az egyszerűbb. 

Azt szeretném javasolni, hogy mivel most már eltelt egy év a tao-kedvezmények bevezetése 
óta, egy átfogó jelentést, ha kaphatnánk, akár az NSI részéről, vagy az államtitkárság részéről, 
hogy hogy állnak ezek a dolgok, hogy állnak az ügyek, és legfőképpen arra lennék kíváncsi, 
hogy mik a tapasztalatok, tehát mennyire vált be, hogy lehetne átalakítani, most adott esetben 
az olimpia tapasztalatait is leszűrve, ezt szeretném, ha valamikor bevennénk a programba. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha a bizottságnak van türelme, nem sok, akkor most elmondom, hogy a 

beérkezett – egyébként van ilyen -, javaslatokat mikor tárgyaljuk, és akkor, ha már a 
Balatonnál is időpontváltozást javasoltak, akkor most elmondom, akinek van 
hozzáfűznivalója, módosító javaslata, az szóljon, mert tegnap ezt összeraktuk. Egyébként 
benne van a tao-beszámoló is.  

Szeptember 25. az olimpiai szereplésről beszámoló a MOB részéről, 9 órai kezdettel, 
tehát keddenként 9 órai kezdettel, szerintem tökéletes. (Közbeszólás: Ha van esetleg  
parlamenti szavazás, akkor úgy tervezzük.) Nyilván, ha be kell mennünk a parlamentbe, akkor 
ahhoz igazítjuk.  
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A londoni olimpiai szereplésről MOB beszámoló, és a MOB tájékoztat minket a 
megyei sportigazgatás felállításának mostani helyzetéről. Erről beszéltünk bent a stadionban, 
ott kaptak feladatot ez ügyben. Ezen a napon lesz a turisztikai szezon, és a 2011-es és a 2012. 
évi nyári főszezon eredményeinek értékelése a Turizmus Rt.-től. 

Október 9-én a mindennapos testnevelés tapasztalatai, várható problémák és 
megoldások. Megelőzendő a gondokat, a Testnevelő Tanárok Országos Szövetségét kérjük 
meg, hogy jöjjön és segítsen; és mindig az államtitkárságot fogjuk kérni, hogy jöjjön, és ő 
szervezze maga köré a dolgokat a sport témákban. 

Beszámoló a magyar paralimpiai csapat szerepléséről. Azért vettük külön, mert 
minden versenyszámról külön rendezvény volt, szeretnénk külön beszélni róla, hogy nehogy 
ne legyen annyi idő a paralimpiára, mint a mindenkori olimpiára. 

Utána beszámoló a magyarországi utazásszervezés helyzetéről. Itt azt szeretnénk 
megtudni, hogy milyen marketingfeladatokra van szükség, amit képviselőtársaim – Hadházy 
Sándor barátunkkal az élén – rengetegszer mondtak, hogy jóval többet kéne fordítani 
marketingfeladatokra, hogy most hogy látja ezt a Turizmus Rt., de alelnök úr is rendesen részt 
vett benne. 

16-án lenne a miniszter úr meghallgatása, majd meglátjuk, hogy ez hogy lesz. Utána a 
magyar labdarúgás utánpótlás-képzési programja, aztán a stadionbiztonságról szóló 
beszámoló - hogy hol tartanak - lesz napirenden.  

30-án a Balaton, de hozzákapcsolódva még a Turizmus Rt-nek egy-két gondolata, ha 
be akar hozni még valamit. Beszámoló a vízi közlekedés rendjéről, a tulajdonosok kikötési 
problémáinak a rendezéséről, ez szintén a Balatont érinti, hogy van egy szabály, hogy csak a 
kikötőben lehet kikötni a horgászcsónakot, ez meg eléggé hülyén adja ki magát, ha a 80 éves 
bácsi a kikötőből vissza a nádasba, tehát itt szeretnénk esetleg valami jobb megoldást találni. 

November 13., sportstratégiáról beszámoló, a nemzeti tehetségprogram végrehajtása, a 
siketlimpiára felkészülésről való tájékoztató. 

20-án beszámoló a sportinformatikai rendszerről, a sportlétesítmények helyzetéről, a 
női kosárlabda Eb 2015-ös szervezéséről. 

27-én a tao-ellenőrzés tapasztalatairól, tehát itt hoznánk mindent, ami a tao-hoz 
kapcsolódik. Aztán az egyetemi sportfejlesztési elképzeléséről, a sportösztöndíj rendszer 
átalakításáról, kialakításáról. 

Szeretnénk, ha az öt látványsportág külön is beszámolna arról, hogy ők hogy értékelik 
a társasági adót, mit tettek, hogy tettek. 

December 11-én a budapesti Konferencia Központ kialakításának koncepciója, 
rendezvények finanszírozása, nagy horderejű rendezvények finanszírozása – ez a Forma1-től, 
mit tudom én az úszó-Eb-ig -, tehát ami nagy rendezvény, illetve a 2012. évi 
marketingtevékenység értékelése. Szintén ez a Turizmus Rt., nem ott ahol mondtam, 
bocsánat!, hanem akkor itt lenne a marketingtevékenység értékelése a Turizmus Rt.-től.  

Egyelőre ez van, a héten még lehet adni javaslatokat, és akkor azt is beépítjük. 
Van-e bármi hozzáfűznivaló ehhez? Ezt nyilván kiküldjük így, ahogy van, egységes 

szerkezetében, hogy mindenki lássa. (Jelzésre.) 
Alelnök úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Ha már így hozzá lehet szólni. Kezdeményeztem, és most 

csak megerősíteném, a Magyar Gasztronómiai Szövetség meghívását, illetve általunk történő 
meghívását, vagy az ő meghívásuknak az elfogadását. Egy rétegterületről van szó, de nagyon 
fontos, úgy gondolom, hogy a Magyarországra látogató, és itt élő embereknek meghatározója 
úti élményeik során, az étkezéssel kapcsolatos élmények, és ők kérték ezt a lehetőséget. 
Lehet, hogy a részleteibe nem ment bele elnök úr, de majd akkor a finom program 
összeállításába vegyük ezt is bele. Köszönöm. 
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ELNÖK: Rendben, bevesszük. Van-e más egyebek. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen 

a hatékony együttműködést, és mindenkinek szép napot kívánok! – befejezzük a bizottsági 
ülést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 25 perc) 
  

Szalay Ferenc 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


