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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2013. április 22-én, hétfőn 15 óra 55 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott együttes üléséről 
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Napirend: 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10809. szám - dr. Dancsó József (Fidesz) képviselő önálló 

indítványa - módosító javaslatok megvitatása) 

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 

 Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 Balla György (Fidesz) dr. Bóka Istvának (Fidesz), 

 Ékes József (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

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

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

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz). 

 

 

Meghívottak részéről hozzászólók: 
 
 Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-

helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 55 perc) 

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

napot kívánok, képviselőtársaim. A bizottság délutáni ülését megnyitom. Erre az ülésünkre 
azért kerül sor, mert a délelőtti módosító indítvánnyal kapcsolatosan, amit a plenáris ülés 
határozati házszabálytól való eltéréssel mai napirendjére vett, tehát ehhez a módosító 
indítványhoz, ehhez a törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezett, és ennek az 
elfogadásáról vagy támogatásáról kell döntenünk. 

Ez az egy napirendi pont van, amit ajánlok. Időközben meg tudtam állapítani, hogy a 
bizottság határozatképes. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e ezt az egy napirendi pontból 
álló mai ülést. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság a 
napirendi pontot elfogadta. 

Itt van az előterjesztőnk, Dancsó képviselő úr. A módosító indítványt tevők viszont 
nincsenek itt, úgy látom, de Szekeres képviselő úr jelezte, hogy képviseli az indítványtevőket. 
Akkor megadom a szót Szekeres képviselő úrnak. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Az eredeti javaslat november 30-

ról szólt, és ez is volt a hagyomány, egyszerűen azért, mert az önkormányzatok számára 
október 15-től állnak rendelkezésre információk a negyedéves elszámolás után. Tehát azt 
javasoljuk, hogy november 30. legyen ez a határidő, mint ahogy ez már a parlamenti vitában 
is két héttel ezelőtt elhangzott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem az előterjesztő Dancsó képviselő urat, 

hogy mit szól a módosító indítványhoz. Tessék! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatom a javaslatot. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány képviselőjét, Selmeczi-Kovács 

Zsolt főosztályvezető-helyettes urat kérdezem, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatban mi 
a véleménye. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelen pillanatban a tárca álláspontját 
tudom elmondani, a Nemzetgazdasági Minisztérium a módosító javaslatot nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. Kinek van még észrevétele, 

megjegyezése? Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Ha egy hónap múlva itt lesz a módosító november 

30-ával, akkor kapok egy üveg bort? 
 
ELNÖK: Tekintsük kérdésnek, vagy költői kérdésnek, vagy… Képviselő úr választ 

vár a kérdésére? (Dr. Szekeres Imre: Nem.) Köszönöm szépen. 
Akkor szavazás következik arról, hogy a Dancsó képviselő úr törvényjavaslatához 

érkezett módosító javaslatot támogatja-e a bizottság. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatta a törvényjavaslathoz érkezett 
módosító indítványt. 
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Köszönöm szépen. A napirendet befejeztük. Viszontlátásra! 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 58 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


