
KTB/5/2011.

KTB/51/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2011. március 1-jén, kedden 14 óra 32 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirend: .................................................................................................................................. 3

Az ülés megnyitása................................................................................................................... 5

A napirend elfogadása............................................................................................................. 5

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló

törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalása.................... 5

A napirendi pont lezárása................................................................................................. 5

Egyebek..................................................................................................................................... 5

Az ülés bezárása....................................................................................................................... 6



- 3 -

Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2427. szám - kapcsolódó módosító javaslatok

megvitatása)

2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2428. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP),

Dankó Béla (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Herman István Ervin (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz),

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Dr. Veres János (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP):
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Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Adorján Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 32 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntöm képviselőtársaimat délutáni ülésünkön.

A napirend elfogadása

Egy kapcsolódó módosító indítvány érkezett a költségvetési törvény módosításáról
szóló törvényjavaslathoz. Ezen kívül pedig Balla György képviselőtársunktól érkezett egy
kiegészítés, aminek lényege, hogy javasolja új napirendi pontként fölvenni az államadósság
okait vizsgáló albizottság létszámkiegészítésének megtárgyalását. Ezek szerint két napirendi
pontot terjesztek a bizottság elé. Az egyik a T/2427/6. számú kapcsolódó módosító javaslat,
amit Dancsó József és Seszták Miklós képviselőtársam jegyez. Ez az egyik, a másik pedig ez
a bizonyos, Balla György képviselőtársunk részéről javasolt létszámkiegészítés.

Kérdezem, hogy ezzel a napirendi ajánlással egyetért-e a bizottság. Aki egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalása

Az 1. napirendi pontunk ügyében az előterjesztőt megkérdezem, a kapcsolódó
módosító javaslat előterjesztője nincs itt. A kormánynak adom meg a szót, hogy miként
vélekedik erről a kapcsolódó módosító indítványról.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Adorján
Richárd vagyok, az NGM főosztályvezetője. Szakértői álláspontot tudok mondani, a kormány
még nem tárgyalta a javaslatot, de előzetesen támogatjuk.

ELNÖK: Akkor most ezt hogy kell érteni? A kormány még nem tárgyalta, de már
támogatják?

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szakértői szinten
támogatja.

ELNÖK: Világos, szakértői szinten támogatja. És a bizottság miként vélekedik róla?
(Nincs jelentkező. – Babák Mihály: Szavazhatunk róla. Támogatjuk.) Hátha van valakinek
véleménye róla. (Nincs jelentkező.) Jó. Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosító
indítványt? (Szavazás.) Sokan támogatják. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik?
Három. Köszönöm szépen. A bizottság három tartózkodással támogatja a kapcsolódó
módosító indítvány elfogadását.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm a szakértő urak közreműködését. Viszontlátásra!

Egyebek

Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, aminek ügyében viszont kérek
valakit, aki ezt autentikus módon előterjeszti. Ja, alelnök úr, tessék.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim!
Balla képviselőtársunk azt javasolja, hogy az államadósság kialakulásának okait vizsgáló
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költségvetési bizottsági albizottság létszámát egy fővel bővítsük ki, tekintettel arra, hogy a
pártok mellett egy független képviselő is dolgozik az albizottságban. Az ő indítványa az, hogy
a független képviselő is részt vehessen a munkában. Javasoljuk, hogy amennyiben független
képviselő is részt vehet a bizottság munkájában, akkor ez a független képviselő Pősze Lajos
legyen. Azt is tisztelettel várjuk, hogy a szocialista és a LMP képviselőcsoportok tagjai is
delegálni fognak a bizottságba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, a javaslatot. Tehát megkérdezem képviselőtársaimat,
mi a véleményük a javaslatról. Támogatás jobbról, támogatás… balról nincs támogatás.
Köszönöm szépen. Akkor azért kérek egy formális szavazást. Kérem egyértelműen jelezni!
(Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik? Négy. A
bizottság egyetért a javaslattal, tehát 10 tagúra bővítette az albizottság létszámát, amelyben
jelenleg 8 tag van eddig. Még lehetséges a két hiányzó frakció csatlakozása is, hátha
meggondolják magukat.

Az ülés bezárása

Köszönöm szépen. Ezzel végeztünk a mai napirendünkkel.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 40 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


