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Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám -

zárószavazás előkészítése)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Szekeres Imre (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Molnár Oszkár (független)

Pősze Lajos (független)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Hargitai János (KDNP) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Tukacs István (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Adorján Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat és vendégeinket, munkatársainkat.

Kedves Képviselőtársaim! Az év utolsó bizottsági ülését megnyitom. A jelenléti ív
alapján megállapítható, hogy határozatképes a bizottság.

A napirend elfogadása

Ezért megkérdezhetem, hogy a kiküldött napirendi ajánlást elfogadja-e a bizottság. Az
a kérésem, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A
bizottság elfogadta napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2011. költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazásának
előkészítése

Az 1. napirendi pont a jövő évi költségvetés zárószavazásnak előkészítése. Előttünk
van Szatmáry Kristóf úr önálló képviselői indítványa, T/1498/729. számon. Jelen vannak a
kormány képviselői, így megkérdezem, hogy a kormánynak mi a véleménye erről a
javaslatról. Tessék parancsolni!

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A
kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja Szatmáry Kristóf úr indítványát.
Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek erről az indítványról véleménye. (Nincs jelentkező.)
Úgy látom, nincs. Ezért kérdezem a bizottságot, támogatja-e ezt a módosító javaslatot. Aki
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonegy igen. Ki az, aki nem
támogatja? Tartózkodott? Három. A bizottság a módosító indítványt elfogadta.

Következik a kormány javaslata, amiről a bizottság véleményét kell meghallgatnunk.
A kormány közölte az álláspontját. Kérdezem a bizottságot, kinek van kérdése, kinek van
erről a javaslatról véleménye, elképzelése. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A javaslat 1.
pontjával kapcsolatban szeretnék egy értelmezést kérni, ha lehetséges. Ha jól értem, az eredeti
javaslat eszerint két ponton módosul. Az első kiegészítő szövegrész nem világos számomra,
hogy szűkítő vagy bővítő felhasználást eredményez.

Az egész, komplett javaslathoz is lenne két kérdésem. Az első úgy szól, hogy nem
találom benne, a korábban 6/3-asként ismert költségvetési mellékletet. Abban más szerepel.
Ez hol van benne, ha benne van egyáltalán? Vagy nincs benne?

A másik kérdésem az lenne, hogy a 75. §-ban a következő szöveg szerepel: „Az
Országgyűlés 2011. január 5-ei hatállyal lemond a magyar államnak a Várgondnokság
Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 216 millió 160 ezer forint összegű tulajdonosi
kölcsönköveteléséről. Pontosan mi van emögött a tranzakció mögött? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdések hangzottak el. Megadom a válasz
lehetőségét a kormány képviselőjének. Tartsunk szünetet esetleg?

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, jó
lenne egy szünet.
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ELNÖK: Szünetet tartunk, köszönöm. (Rövid technikai szünet.)
Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket. Veres János képviselő úr kérdéseire a

kormány képviselője fog válaszolni. Parancsoljon!

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Nos, két kérdés kapcsolódott az önkormányzati rendszerhez. Az egyik az
úgynevezett 6/3-as néven futó forrásmegjelenésére vonatkozott. Nos, az ilyen jogcímen
adható forrás összeolvadt a 6/1-s forrással, aminek felhasználási feltételei megváltoztak.

A második kérdés arra irányult, hogy az 1. pontban szereplő szövegkiegészítés szűkíti
vagy tágítja a kört. Nos, ez tágítja, a 711. számú indítvánnyal megszavazott új 16 g) pont
tekintetében a nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézmények fenntartói esetében is
rögzíti a normatívaigénylés szabályait.

Volt egy olyan kérdés, ami nem a koherenciához kapcsolódott abban az értelemben,
hogy már az eredeti, benyújtott törvényjavaslatban is szerepel. Ez a 75. § (1) bekezdésében az
Országgyűlés lemond a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló
kölcsönköveteléséről. Igazából a törvényjavaslat indokolására tudnék utalni. Itt arról van szó,
hogy egy 2007-es kormányhatározattal döntött a kormány a budavári palota kulturális-
turisztikai fejlesztése projekt megvalósításáról. Ezt a kormány 2009 márciusában visszavonta,
viszont az előkészítési költségeket, illetve azok kamatát felhasználták, ezért erről lemond az
Országgyűlés ezzel az előírással.

ELNÖK: Ez volt a válasz, főosztályvezető úr?

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ha jól
emlékszem, ez a három kérdés hangzott el.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a válasz
ismeretében mi a véleményük a módosító javaslatról. Kinek van megjegyzése, kérdése,
észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor szavazás következik. Aki egyetért a módosító
javaslat benyújtásával, támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen. Ki
az, aki nem támogatja? Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? Hat. A bizottság tehát a javaslatot
támogatja.

Következik a T/1498/731. számú módosító javaslat, amit Ertsey Katalin LMP-s
képviselő asszony nyújtott be. Kérdezem a kormány álláspontját a javaslatról.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Megkérdezném a frakció képviselőjét, ha itt
lenne, ezért nincs más hátra, hogy képviselőtársaimat megkérdezzem, kinek van ehhez
észrevétele vagy megjegyzése. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazunk erről is. Ki az,
aki egyetért Ertsey Katalin módosító indítványával? Kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Négy igen, ez kevés, egyharmadot sem ért el ez a támogatás.

A T/1498/732. számú módosító javaslat következik, Latorcai János képviselő úr
indítványa. Kérdezem a kormány véleményét róla.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság viszont
elsöprő többséggel támogatja.

A napirendi pont lezárása

Kedves Képviselőtársaim! Ezzel az 1. napirendi pontunk végére értünk. Utólag teszek
eleget kötelességemnek, és köszöntöm körünkben Pősze Lajos urat, a Jobbik volt
frakciótagját, és kívánom neki, hogy sikeresen működjék közre a költségvetési bizottság
munkájában.

Az ülés bezárása

Miután utolsó ülésünket tartjuk, engedjék meg kedves képviselőtársaim, hogy
mindenkinek szép karácsonyt, boldog karácsonyt, kellemes szilvesztert és boldog új esztendőt
kívánjak. Az ülést befejeztük. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


