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(KTB/157/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2012. október 15-én, hétfőn 15 óra 08 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott együttes üléséről 

                                                 

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

 

1. Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

tudomásulvételéről szóló országgyűlési határozati javaslat (H/7494. szám -a 

számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa - előterjesztői vélemény 

kialakítása az alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatról) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: 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) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Boldvai László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

Pősze Lajos (független) 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balázs József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

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

 Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Hoffman Pál (KDNP) Seszták Oszkárnak (KDNP). 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 08 perc) 

 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Tekintettel arra, hogy arról értesültem, hogy Nyikos elnök úr nem tud 
részt venni a bizottsági ülésen (Babák Mihály: Van isten!), ezért igyekszem helyettesíteni 
elnök urat. 

Ennek megfelelően tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes, ezért munkánkat el tudjuk végezni. Az írásban kiküldött 
napirendi javaslatot tárgyaljuk abban az esetben, ha ezt a bizottság támogatja. 

Egy kis figyelmet kérek, azon túlmenően pedig arról kérek egy szavazást, hogy ki az, 
aki támogatja az írásban megküldött napirendi pontokat. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége az írásban 
kiküldött napirendi javaslatot támogatja. 

Akkor el is kezdhetjük az 1. napirendi pontunk tárgyalásával, az Állami 
Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló országgyűlési határozati javaslattal, H/7494. 
számon. Ennek a határozati javaslatnak az előterjesztőiként tárgyaljuk azt a módosítást, 
amelyet az alkotmányügyi bizottság nyújtott be. Ezt is megkapták a tisztelt bizottsági tagok, 
előttünk van, erről kell nyilatkoznunk előterjesztőként. 

Először természetesen megadom a lehetőséget a szólásra, ha valakinek az előttünk 
lévő módosítással kapcsolatban kérdése vagy véleménye van. (Nincs jelentkező.) 

Tekintettel arra, hogy ilyen szándékot nem látok, akkor máris a határozathozatal 
következhet arról, hogy ezt a módosító indítványt támogatja-e előterjesztőként a bizottság. 
Kérem, aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
ezt túlnyomó többségében támogatta. Köszönöm szépen. 

Ezzel az 1. napirendi pontunkat le is zárhatjuk. 
A 2. a kötelező egyebek, bár feltételezem, hogy a gyors összehívás ezt kevéssé 

indokolja. (Dr. Veres János jelentkezik.) De mégis van, pedig biztosra vettem, hogy nem lesz. 
Megadom a szót Veres képviselő úrnak. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérdésem lenne. Lehet-e már tudni, hogy a most 

benyújtott adójavaslatot mikor kívánja a bizottság tárgyalni, illetve plenáris ülésen mikor 
kerül napirendre? 

 
ELNÖK: Úgy tudom, hogy október 29-én, hétfőn reményeink szerint tárgyalja ezt a 

bizottságunk. És akkor ez most kiváló lehetőség arra, hogy képviselőtársaim alaposan fel 
tudjanak készülni. Egészen biztos, hogy egyetlen hozzászólás sem kezdődik majd úgy, hogy 
nem volt idő áttekinteni a törvényjavaslatot. (Dr. Veres János és a képviselők arról beszélnek, 
hogy mikorra várható a törvényjavaslat plenáris tárgyalása.) 
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A kérdésekre szerintem tudásunk szerint igyekeztünk válaszolni. Amennyiben az 
egyebek között nincs további kérdés, akkor ezt a gyors bizottsági ülést máris lezárhatom. 
Köszönöm szépen. Képviselőtársamnak jó pihenést is kívánok, mert most egy hétnél 
hosszabb ideig nem találkozunk, legalábbis bizottsági ülésen. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 14 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


