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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Pálffy István (KDNP) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Kiss Attilának (Fidesz)  
Mandur László (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Helyettesítésekkel együtt határozatképes a bizottság, így 
megkezdjük a munkánkat. Tisztelettel köszöntök mindenkit az őszi ülésszak kezdetén! 
Remélem, hogy mindenkinek sikerült a nyáron egy kicsit pihennie és feltöltődnie a következő 
hónapokra. Magam a bizottság elnökeként a bizottság munkájához jó erőt kívánok, és jó 
együttműködést magunknak a következő hónapok vonatkozásában is.  

A napirendi javaslat elfogadása következik. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel 
a napirendi javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangú támogatással elfogadta a napirendi javaslatot. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) 

Vita és szavazás 

Soron következik, a költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, 
T/7677. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványokról 
való döntés.  

Főosztályvezető urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál! Az ajánlás szerint az 
1. ajánlási pont Menczer Erzsébet képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az 1. ajánlási pontban szereplő javaslat első részét tudjuk támogatni, ami a szerzői 
jogi törvény 23/A. § (5) bekezdésére vonatkozik, a második bekezdésben található részt 
viszont, ami a hatálybaléptetésre vonatkozna, a visszamenőleges hatályra való utalás miatt 
nem tudnánk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatnám a bizottságot arról, hogy ez esetben azt 

javaslom, hogy a kormány által is támogatott rész tekintetében kerüljön benyújtásra egy 
bizottsági módosító javaslat. Így tekintsünk erre a módosító indítványra. (Jelzésre:) Képviselő 
asszonynak adom meg a szót. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tekintettel arra, 

hogy a bizottság bead egy módosító javaslatot, az előterjesztésemet visszavonom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez esetben erről döntenünk nem kell.  
A 2. ajánlási pont következik, Szilágyi Péter és Karácsony Gergely képviselők 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A 
bizottság ezt a módosító indítványt elfogadta. 

A 3. számú javaslat Szilágyi Péter és Karácsony Gergely képviselők javaslata. Szintén 
kérdezem a kormány álláspontját. 
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja. 

(Szavazás.) Kettő szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta 
meg. 

A 4. számú javaslat szintén Szilágyi Péter és Karácsony Gergely képviselők javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizennégyen támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. A bizottság a módosító indítványt elfogadta. 

Az 5. számú javaslat Szilágyi Péter és Karácsony Gergely képviselők javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Két szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg.  

Most kerülne sor a bizottsági módosító javaslat tárgyalására, ami kiosztásra került. 
Tekintettel arra, hogy ez most történt meg, egy rövid olvasási szünetet tartunk. Kérdezem a 
kormányt, hogy a bizottsági módosító javaslatról van-e tárcaálláspont, illetve vélemény. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspont. Értelemszerűen 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy ki 

támogatja ennek a bizottsági módosító javaslatnak a benyújtását. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. A bizottság döntött a bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról. A napirendi pontot ezzel lezártuk. Köszönöm szépen főosztályvezető 
úrnak a bizottsági ülésen történő nyilatkozattételeket. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontra kerül sor. (Jelzésre:) Hiller miniszter úrnak adom meg 
a szót. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mostani évadnyitó 

bizottsági ülésünk előtt jelentős változásról olvashattunk a magyar műemlékvédelem, a 
kulturális örökségvédelem irányítása tekintetében. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt még 
az első Orbán-kormány hozta létre, és azután egymást követő kormányok némi módosítással, 
de fenntartották. Azt lehet hallani, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszűnik. Azt 
javaslom, hogy ezt a jelentős változást a bizottság tűzze napirendre, ami nem önmagában egy 
kormányszerkezeti változás, mert ehhez szerintem a parlamentnek önmagában nem lenne 
köze, hanem tartalmi kérdés. Azt javaslom, hogy elnök úr tájékoztassa majd ezzel 
kapcsolatban a bizottságot, mert nyilván nem azt gondolom, hogy most kell erről beszélni, 
hanem megfelelő felkészültséggel, de szeretném, ha a többség elfogadná a javaslatomat, hogy 
erről a bizottság keretein belül beszéljünk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben ezt képviselő úr el tudja fogadni, én magam 

befogadom azzal a javaslatot, ahogy itt el is hangzott, hogy nekem is időre van szükségem az 
információgyűjtéshez. Ezt meg fogom tenni a következő egy-két hét során, és azt gondolom, 
hogy ezt követően a bizottság ezt a kérdést napirendre tudja tűzni, és meg fogja tudni 
tárgyalni. Ez szükségképpen olyan javaslatokat is indukálhat, amelyek egyébként is a 
bizottság hatáskörébe tartoznak. Ha ez összevárható, akkor ez így fog megtörténni, ha nem, 
akkor a tájékoztató kerül a bizottság elé. (Dr. Hiller István: Nekem ez így rendben van.) 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e más kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyet, így a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


