
 

KTB-60/2011. 
(KTB-106/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2011. december 19-én, hétfőn, 15 óra 55 perckor  
az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

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

1. Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke  
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Magyar Anna (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz)  
Dr. Pósán László (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
Vágó Gábor (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Seszták Oszkár (KDNP) távolléte idejére Babák Mihálynak (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Herman István Ervin (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP) 
Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Víg Gyula osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium, államháztartási 
szabályozási főosztály)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 55 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Délutáni, rendkívülinek mondható bizottsági ülésünket 
megnyitom.  

Azért hívtam össze a bizottságot soron kívül, mert bár már szavaztunk az 
államháztartási törvényhez benyújtott indítványokról, de a technika ördöge folytán 
elfelejtettem fölvenni a délelőtti napirendünkre ezt a napirendi pontot, amelyről most itt szót 
kell váltanunk két indítvány miatt. Ezt tekintsék az én rutintalanságomnak, vagy inkább 
fáradtságomnak; azt hiszem, ez a jó kifejezés, ráfogom a kormányoldalra, hogy azért vagyok 
fáradt, mert nem győzöm a tempót.  

Az államháztartásról szóló T/5069. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A lényeg az, hogy az államháztartási törvényhez van még két indítvány, amelyekről a 
bizottság még nem foglalt állást. Köszöntöm a kormány képviselőjét!  

Az első javaslat L. Simon Lászlónak, a kulturális bizottság elnökének javaslata, és a 
T/5069/42. számot viseli.  

Sikerült azonosítania? (Dr. Víg Gyula felé.) Legyen szíves a nevét mondani, és azt is, 
hogy ezt az indítványt a kormány támogatja-e. 

 
DR. VÍG GYULA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Víg Gyula vagyok, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium államháztartási szabályozási főosztályán dolgozom osztályvezetőként.  
A tárgybeli módosító javaslatot nem támogatjuk, nem értünk vele egyet. 
 
ELNÖK: Kívánja-e valaki, hogy esetleg indokolja a kormány képviselője, hogy miért 

nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Nem kíván a bizottság indoklást.  
 
DR. VÍG GYULA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy mondatot, 

hogyha megengedi, elnök úr.  
Annyit hozzáfűznék, hogy természetesen értjük azt, hogy különböző határidők 

fenntartása indokolt, nem is célunk ezen a meglévő szabályon változtatni, hanem az 
államháztartásról szóló törvény egy keretjogszabály lenne, és ezen végrehajtási 
részletszabályok végrehajtási rendeletben lennének szabályozva. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést.  
Ha nincs vélemény, szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e 

L. Simon Lászlónak a T/5069/42. számú indítványát. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.)  

A bizottság többsége támogatja. Köszönöm. 
A másik indítványt is L. Simon László jegyzi, ez a T/5069/43. számú, és erről is 

kérdezem a kolléga úr véleményét. Parancsoljon! 
 
DR. VÍG GYULA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Nem támogatjuk a javaslatot. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kíván-e indoklást a bizottság? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nem kíván. Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, 
hogy ez sincs, úgyhogy szavazás következik.  

Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a munkát befejeztük, délutáni ülésünket bezárom. Köszönöm 
az együttműködésüket. Viszontlátásra!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 00 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


