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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: Lasztovicza Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dankó Béla (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Szalay Ferenc (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP)  
Zakó László (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) Bús Balázsnak (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Koleszár Katalin főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium):  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 25 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Köszöntöm 
képviselőtársainkat.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 13 fő van jelen. A helyettesítéseket 
ismertetném. Bús Balázs képviselő úr Kovács Péter képviselő urat helyettesíti, Tapolczai 
Gergely képviselő úr Horváth Zoltánt, Szalay Ferenc képviselő úr Kőszegi Zoltánt, Hadházy 
Sándor képviselő úr Kovács Ferenc urat, Dankó Béla képviselő úr Becsó Zsolt urat és 
Lasztovicza Jenő Bohács Zsolt elnök urat helyettesíti, helyettesítem.  

Azt szeretném kérdezni, hogy a napirendhez van-e valakinek észrevétele. (Nincs 
jelzés.) Nem látok. Amennyiben nincs más, kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A napirendi pont Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415-ös 
számú törvényjavaslathoz benyújtott második körös kapcsolódó módosító javaslatok 
tárgyalása. 

Köszöntöm a kormány képviseletében megjelent úrhölgyet, kérem, hogy a 
jegyzőkönyv kedvéért majd legyen szíves bemutatkozni. 

Jelezném, hogy az összefüggő pontokról együttes szavazás lesz. Az összefüggő 
pontokat előzetesen megküldtük, és azokat a második kiegészítő ajánlástervezet is 
tartalmazza.  

A második kiegészítő ajánlástervezet 49/1-es pontjáról kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Koleszár Katalin vagyok, 

a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Támogatott indítványról van szó. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
75/1-es számú ajánláspontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem képviselőtársaimat, valaki kíván-e szólni. (Nincs 

jelzés.) Ha nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy aki igennel szavaz, az most 
jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Kérdezem, hogy ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Az ajánlás az 
egyharmadot sem kapta meg. 

108/1-es számú ajánláspontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valaki kíván-e szólni. 
Zakó képviselő úr. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Bejelentem előre, hogy én azért fogok 

tartózkodni, mert elég szerencsétlen helyről vette el jó célra a képviselő úr, Gaal Gergely. 
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Fontosnak tartom, hogy mert utólag a jegyzőkönyvben lássuk, hogy mi miért történik; tehát 
csak azért nem, mert rossz helyről veszi el a jó célra való támogatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a bizottság részéről, 

jelezze! (Szavazás.) 6 támogatás. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 7 tartózkodás. Az 
egyharmadot megkapta. 

A következő ajánláspont a 118/1.  
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott javaslat. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim részéről van-e hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Akkor kérem, szavazzunk. Aki igennel szavaz, jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem szavazat? (Szavazás.) 10. A javaslat az egyharmadot sem kapta meg. 

119/1-esről kérdezném a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valakinek van-e észrevétele. (Nincs 

jelzés.) Nincs. Akkor kérem, szavazzunk. Aki igennel szavaz, jelezze! (Szavazás.) Nem 
szavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással, és többségi nem szavazattal, 
az egyharmadot sem kapta meg. 

119/2-esről kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e hozzászólás. 

(Nincs jelzés.) Nincs. Kérem, hogy szavazzunk. Aki igennel szavaz, jelezze! (Szavazás.) 
Nincs ilyen. Nemmel? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás, 12 nemmel a 
bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.  

119/3-as következik.  
Kérdezném a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevétel. 

(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazzunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nincs 
olyan. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs ilyen. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Egyhangúlag 
nemmel szavaztunk, tehát a bizottság egyharmada sem támogatta. 

170/1-es módosítóról szavazzunk.  
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimnak van-e észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Nincs. Akkor szavazzunk, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 támogatás. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem támogatás mellett egyharmadot sem kapott. 

173/3-asról szavaznánk. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs 

jelzés.) Nincs. Ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) 12 nem. Egyharmadot sem kapott. 

173/7-esről kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem, van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs jelzés.) 

Nincs. Akkor kérem, hogy aki igennel szavaz, jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Aki nemmel 
szavaz? (Szavazás.) 12 nem és 1 igen szavazattal nem támogatta a bizottság, egyharmadot 
sem kapott. 

195/2-esről kérdezném a kormányzat álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevétel. 

(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosítót, jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 
tartózkodás, 12 nem szavazattal a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Úgy látom, hogy az ajánlási pontok végére értünk. (Zakó László: Még van egy.) Hol? 
Zakó László: 195/2.) Arról szavaztunk most.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): A 194/1-ről nem szavaztunk. 
 
ELNÖK: Én kipipáltam, de akkor még egyszer térjünk vissza a 194/1-re.  
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem támogatott. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki igennel szavaz. (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Aki nemmel? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás, 12 nem – az ajánlás 
egyharmadot sem kapott. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan, amiről nem szavaztunk még. 
Zakó képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Miután az előbb ezt kihagytuk, és én annak tudatában 

szavaztam az utolsóra, az előbbire; kérem, hogy az utolsót legyen szíves újra szavaztatni. 
 
ELNÖK: Jó, akkor megismételjük képviselő úr kérésére az utolsót.  
A 195/2-esről kérdezném még egyszer a kormány álláspontját. 
 
KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatott. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem, van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 

kérdezem, hogy ki az, aki igennel szavaz, kérem, jelezze! (Szavazás.) 1 igen szavazat. 
Kérdezem, ki az, aki nemmel szavaz. (Szavazás.) 12 nem, 1 igennel a javaslat egyharmadot 
sem kapott. 



- 8 - 

Kérdezem, hogy van-e észrevétel képviselőtársaim részéről, amiről még szavaznunk 
kellene, de nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  

A mai ülést bezárom, köszönöm szépen a részvételt. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 38 perc) 
  

Lasztovicza Jenő 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


