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KTB/53/2012. sz. ülés 

(KTB/163/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2012. november 12-én, hétfőn, 12 óra 02 perckor  
az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 

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

 

1. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9061. szám – Rogán Antal és dr. Puskás Imre 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)   

 

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) 

Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

Dr. Bóka István (Fidesz) 

Dr. Dancsó József (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Dr. Veres János (MSZP) 

Vágó Gábor (LMP) 

Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

Babák Mihály (Fidesz) megérkezéséig Seszták Oszkárnak (KDNP), 

Balla György (Fidesz) megérkezéséig dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

Font Sándor (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

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

Puch László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP), 

Pősze Lajos (független) dr. Puskás Imrének (Fidesz). 

 

 

Meghívottak részéről: 

 

Hozzászólók:  

Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok, köszöntöm a képviselőtársaimat, a meghívott vendégeinket. A bizottság mai 
ülését megnyitom. 

A meghívóban két napirendi pont szerepel a szokásos egyebekkel együtt.   

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendi ajánlásomat elfogadják-e. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9061. szám – Rogán Antal és dr. Puskás Imre 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

Köszöntöm Adorján Richárd főosztályvezető urat, aki a tárca, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről van jelen. Egy képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről kell 
döntenünk. Rogán Antal és Puskás Imre képviselő urak jegyzik az indítványt. Kérdezem 
Puskás képviselő urat, hogy kíván-e az indítványhoz szóbeli kiegészítést tenni.  

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel 
arra, hogy rendkívül egyszerű előterjesztésről, indítványról van szó, én azt gondolom, 
áttekinthető volt. Ha kérdés lesz, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tárca képviselőjét, Adorján főosztályvezető urat, 

hogy mi a véleménye a törvényjavaslatról. Tessék parancsolni! 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Előzetes tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca támogatja a törvényjavaslatot, az abban 
foglaltakkal egyetért.  

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm. A tárca támogatja. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése 
a törvényjavaslathoz? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, nincs észrevétel. Akkor nincs más hátra, 
mint szavazni arról, hogy a bizottság tárgysorozatba veszi-e Rogán Antal és Puskás Imre 
képviselő urak indítványát az Eximbank ügyében. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége egyetért azzal, hogy 
a képviselői indítvány tárgysorozatba kerüljön.  



- 7 - 

Arról kell még döntenünk, hogy általános vitára is ajánlja-e a bizottság. Erről is 
szavazunk. Ki ajánlja általános vitára? (Szavazás.) A bizottság többsége általános vitára 
ajánlja.  

Jó lenne, ha ezt referálná a plenáris ülésen, az elegáns lenne. (Vágó Gábor: Nem 
hangzott el vélemény.) Tessék, Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm, elnök úr. Nem hangzott el vélemény se pro, se 

kontra. 
 
ELNÖK: Nem hangzott el vélemény, de döntés született, tehát az érdemi információ, 

hogy döntés született. Ez viszonylag hamar a plenáris ülés elé fog kerülni, nincs 72 óra, ezért 
jó lenne, ha erről mondana valamit a bizottság részéről valaki. Puskás alelnök úr nem 
mondhat, mert ő előterjesztő, de másvalaki mondhat. Van valaki? (Nincs jelzés.) Bóka 
képviselő úr mélyen néz a papírjába. Vállal-e egy rövid, két mondatos referátumot a plenáris 
ülésen? (Dr. Bóka István: Holnap nem vagyok. - Seszták Oszkár jelentkezik.) Seszták 
képviselő úr megmenti a bizottság becsületét, tehát Seszták alelnök úr fogja a plenáris ülésen 
ezt a döntésünket ismertetni. 

Az egyebekben van-e valakinek valami közérdekű mondanivalója? (Nincs jelzés.) 
Nem látok ilyet. 

Az ülés bezárása 

Megköszönöm, a mai ülésünket ezzel be is fejeztük. Köszönöm szépen. 
 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


