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megtartott üléséről

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

1.  Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság
kormánya közötti székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/2039. szám)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Szabó Vilmos (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Szávay István (Jobbik) Gyöngyösi Mártonnak (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Nikodemusz Antal főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelent

Kissné Marjay Márta osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15  óra 50  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm képviselőtársaimat. Bejelentem, hogy Gyöngyösi Márton helyettesíti Szávay
Istvánt, Szabó Vilmos helyettesíti Kovács Lászlót, Balla Mihály helyettesíti Nagy Gábor
Tamást, Vejkey Imre helyettesíti Kalmár Ferenc Andrást. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes.

A napirendi ajánlást írásban megkapták képviselőtársaim. Két napirendi pontunk van,
melyek közül az első igényel döntést: az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a
Magyar Köztársaság kormánya közötti székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló T/2039.
számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ki támogatja a
napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai
ülés napirendjét.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság kormánya
közötti székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/2039. szám)
(Általános vita)

1. napirendi pontunk tehát az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar
Köztársaság kormánya közötti székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló T/2039. számú
törvényjavaslat, melynek az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Az
előterjesztő a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a minisztérium képviseletében
megjelent Nikodemusz Antal főosztályvezető urat és Kissné Marjay Márta osztályvezető

asszonyt. Kérem, hogy röviden foglalják össze a törvényjavaslat lényegét, majd azt követően
képviselőtársaim kérdéseket tesznek fel, illetve döntünk a törvényjavaslatról.

Nikodemusz Antal főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

NIKODEMUSZ ANTAL főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! A 2081-es számú kormányhatározattal egy fontos európai ügynökség, az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet székhelye került Budapestre. Ahhoz, hogy hatályba
léphessen ez az gazdaságdiplomáciai és európai uniós szempontból stratégiai jelentőségű
megállapodás, törvénnyel kell kihirdetni. Mind szakmai, mind gazdaságdiplomáciai
szempontból, valamint különös tekintettel a két hét múlva kezdődő EU-s elnökségünkre ez
egy kivételesen előnyös lehetőség. Az elmúlt félévet egyébként a szakmai programjainkban is
kihasználtuk, és az NGM az informális versenyképességi tanácsi elnökletet részben az
Európai Innovációs és Technológiai Intézet eredményeinek javítására fordítja. Hozzátenném
még, hogy az EU12 országaiban nagyon kevés számú európai ügynökség székel, ez tehát
továbbra is egy stratégiai prioritás.

Ennyiben kívántam összefoglalni a törvényjavaslat lényegét. Köszönöm szépen, elnök
úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kinek van kérdése, észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja a T/2039. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.

Előadót kell állítanunk. Gruber képviselőtársam jelezte, hogy vállalná a bizottsági
előadást. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
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Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és a türelmüket is köszönjük a tervezetthez
képesti csúszás miatt. További szép napot, s amennyiben már nem találkozunk, áldott, békés
karácsonyt és boldog új évet kívánok önöknek.

Egyebek

2. napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy főtitkár úr
elküldte és a titkárság kiosztotta az Országgyűlés elnöke és a külügyminiszter által
meghirdetett „Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” legutóbbi
pályázatának díjnyertes dolgozatait tartalmazó kötetet. Kérem, hogy olvassák és
tanulmányozzák.

Május óta a mai ülésünk volt a 25. Köszönöm képviselőtársaimnak az aktív bizottsági
munkát, továbbá köszönöm a gyorsírók egész éves magas színvonalú munkáját és rendkívül
türelmes hozzáállását.

Mivel terveink szerint ez az utolsó bizottsági ülésünk ebben az évben – a „terveink
szerint” mindig azt jelenti, hogy még semmi sem lezárt –, engedjék meg képviselőtársaim,
hogy a titkárság és a magam nevében mindenkinek áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és
sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt kívánjak. Engedjék meg képviselőtársaim, hogy
egy kis koccintással nyomatékot is adjunk ezeknek a jókívánságoknak. Megkérem, hogy
néhány percig, egy koccintás erejéig még maradjanak velünk.

Köszönöm szépen, a bizottsági ülés hivatalos részét lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 56  perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


