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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 

2012. szeptember 24-én, hétfőn, 12 óra 02 perckor kezdődően, 

a Parlament főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirend: 

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló, 2011.évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8747. szám - Lázár János (Fidesz) 
képviselő önálló indítványa 

  
2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dr. Dancsó József (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Font Sándor (Fidesz)  
Magyar Anna (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP) 
Dr. Veres János (MSZP) 
Rozgonyi Ernő (Jobbik)  
Vágó Gábor (LMP)  
Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

Balázs József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Bóka István megérkezéséig (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz)  
Font Sándor (Fidesz) megérkezéséig Magyar Annának (Fidesz)  
Herman István Ervin (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP)  
Dr. Pósán László (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig Márton Attilának (Fidesz) 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
Dr. Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Menczer Erzsébet, a Kulturális és sajtóbizottság tagja 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket és Menczer Erzsébet asszonyt, aki a soron 
kívül napirendre vett törvényjavaslat előadója.  

Megállapítottam a jegyzőkönyvből, hogy határozatképes a bizottság. Egy napirendi 
pontot javasoltam, illetve az „Egyebek”-et. Ez ügyben észrevétel nem érkezett. Megkérdezem 
a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e ezt a napirendi ajánlásomat. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendet.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló, 2011.évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8747. szám - Lázár János (Fidesz) képviselő 
önálló indítványa 

Képviselői indítványról van szó, és mint mondtam, Menczer Erzsébet asszony 
képviseli az előterjesztőt, Lázár János urat. Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon, 
képviselő asszony!   

Menczer Erzsébet bevezetője 

MENCZER ERZSÉBET, a Kulturális és sajtóbizottság tagja: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A határozati indítványból is jól látható, hogy egy olyan kiemelkedő kulturális érték 
lesz bemutatva 2012 októberében Magyarországon - történetesen Cézanne műveiből készül 
kiállítás a Szépművészeti Múzeumban -, amelynek abból adódóan, hogy maguk a művek is 
kiemelkedőek, és Közép-Európában sem volt az elmúlt időszakban ilyen jellegű kiállítás és a 
világ ránk fog figyelni, rendkívül magas a biztosítási értéke; ezért indokolt, hogy megemeljük 
az erre a biztosításra fordítható összegállománynak a plafonját 250 milliárdról 320 milliárd 
forintra. Ezzel egyrészt pénzt lehet spórolni, mert nem kell a kereskedelmi biztosításokat 
megkötni, másrészt pedig csak akkor kerülhet Magyarországon bemutatásra ez a kiemelkedő 
gyűjtemény, ha megfelelő biztosítási értékkel rendelkezünk. Ezért javaslom, hogy emeljük 
meg az idei költségvetésben a 320 milliárd forintra a biztosítási értéket. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem a kormány nevében jelen lévő urat, szíveskedjék 

a nevét mondani. 

Dr. Adorján Richárd bevezetője 

DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Adorján Richárd vagyok, az NGM főosztályvezetője. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány véleményét az előterjesztésről. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja az előterjesztést, azzal egyet lehet érteni, hiszen ahogy az előttem szóló 
elmondta, ez valóban szükséges feltétele a kiállítás megrendezésének. Ez közvetlen 
költségvetési hatással nem jár, illetve annyiban jár, hogy ez megtakarítással jár, ugyanis nem 
kell a piaci biztosítókat igénybe venni ehhez a szolgáltatáshoz. Értelemszerűen, ha bármi 
történne ezekkel a képekkel, természetesen ezzel járna költség, de felhívnám a figyelmet arra, 
hogy ilyenre az elmúlt időszakban nem került sor, tehát a helyzet ismeretében nyugodtan 
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számíthatunk arra, hogy ebből költségvetési többletkiadás nem lesz, viszont megtakarítás 
származik, ezért támogatjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Jelzésre:) 

Vágó képviselő úr! 

Kérdések, válaszok 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Ha volna Magyarországnak egy olyan 
költségvetése, amely kiszámítható és fenntartható, akkor normális esetben ezt az általános 
tartalékból lehetne megoldani, nem?  

 
ELNÖK: Ez egy kérdés volt. Tessék parancsolni! Nem tudom, hogy az előterjesztő 

válaszol-e vagy a kormány. Ahogy akarják. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Szívesen válaszolok erre. Ez nem kiadás, félreértés ne essék, ez nem kiadási tétel a 
költségvetésben, csak egy keretszám megemelése. (Babák Mihály: Vágó, nem értesz hozzá! A 
demagógiát mondja megint!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Ez nem kiadás, ez csak egy keretemelés. Ne is 

legyen belőle kiadás, mert akkor gondok lehetnek, gondolom. További kérdés, megjegyzés? 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Visszaadom a szót az előterjesztőnek, ha kíván 
reagálni. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Arra szeretném kérni minden képviselőtársamat, 

tekintettel arra, hogy milyen jelentőségű mű kerül Magyarországra és a Szépművészeti 
Múzeumba, hogy értsük meg, hogy ez csak egy garanciális feltétel Magyarország részéről, ez 
a pénz nem kerül elköltésre. Ahogy elnök úr is elmondta, reményeink szerint nem is kell 
hozzányúlni, mindenképpen azt kérem, hogy támogassák, hogy az egész világ és Európa ránk 
figyelhessen, és büszkék lehessünk arra, hogy Cézanne művei a mi múzeumunkban lettek 
bemutatva.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki ért egyet azzal, hogy a francia 
impresszionizmus e kiváló alakjának alkotásait ilyen biztonságos körülmények között 
ismerhessük meg? Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. Köszönöm 
szépen, képviselő asszony.  

Tárgysorozatba vételről szavaztunk, most pedig az általános vitára való alkalmasságról 
is szavazunk ezért, a jegyzőkönyv miatt, hogy ne legyen probléma. (Szavazás.) Tehát mind a 
tárgysorozatba-vételt, mind az általános vitára való alkalmasságot a bizottság támogatja. Most 
pedig előadót kellene állítanunk. (Jelzésre:) Írásban is tájékoztathatjuk a Házat. Ki fogja az 
írást elkészíteni? Balla képviselő úr? (Balla György: Lediktálom: a bizottság támogatta.) Jó, a 
bizottság támogatta, és írásban fejezi ki egyetértését. (Balla György közbeszól.) Köszönöm 
szépen.  
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„Egyebek”-ben van-e valami észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönjük 
szépen, befejeztük az ülést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 
  

Dr. Nyikos László 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 
 


