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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

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)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Ertsey Katalin (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Mihalovics Péter (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Dr. Braun Mártonnak (Fidesz)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Juhász Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! 
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ha jók az információim, akkor helyettesítésekkel együtt bőven 
határozatképesek vagyunk. Ehhez viszont hadd jelentsem be, hogy Gruber képviselő úr helyettesíti 
Kalmár képviselőtársunkat; Pintér László képviselő úr helyettesíti Mihalovics Pétert; Vejkey Imre 
képviselőtársunk Braun Mártont… (Dr. Braun Márton megérkezik a bizottság ülésére.) Akkor ez 
tárgytalan, tehát Vejkey Imre nem helyettesíti Braun Márton képviselőtársunkat. Jómagam pedig Nagy 
Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Tisztelt Bizottság! Írásban előzetesen megkapták a mai egyetlen egy napirendi pontunkat, 
amely a 2012. évi költségvetésről szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz érkezett módosító 
javaslatok megvitatása, amelyek a bizottságunk hatáskörébe, feladatkörébe tartoznak. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, van-e kiegészítenivaló a napirendi pontunkhoz. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Tehát a napirendi pont során a 2012. évi költségvetésről szóló második körös kapcsolódó 
módosító javaslatokat kell megvitatnunk, amelyek a bizottság feladatkörébe tartoznak. A kiegészítő 
ajánlástervezetet és a feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok listáját e-mailben 
korábban megkapták képviselőtársaim. A kapcsolódó módosító javaslatokról a kiosztott táblázatban 
feltüntetett ajánlási pontok sorszáma szerint szavazunk.  

Az egyes ajánlási pontoknál az összefüggő ajánlási pontokról is egyszerre szavazunk. Ehhez a 
napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Juhász Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt.  

A bizottságunk feladatkörébe tartozó módosító javaslatok közül kettő darab az, amely a 
bizottságunkat érinti. A 100/4. ajánlási pontban Rogán Antal képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem 
a kormány képviselőjét. 

 
JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja? (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki nem 

támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 11 igen szavazattal, 4 
tartózkodással a bizottság támogatta a javaslatot.  

A 138/1. ajánlási számon szereplő javaslat és a vele összefüggő 139/2. ajánlási pont 
következik, Dúró Dóra képviselő asszony és képviselőtársai javaslata. Az előterjesztő nevében kíván-e 
valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, kérdezem a kormány véleményét. 

 
JUHÁSZ MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot ki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. Ez a két módosító 
javaslat volt az, amelyekről szavaznunk kellett. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy miután Szabó Vilmos, Harangozó Gábor, Horváth 
András képviselőtársak a 643. számú kapcsolódó módosító javaslatot benyújtották, az első helyen 
kijelölt Költségvetési bizottság megállapította, hogy a módosító javaslat nem házszabályszerű, így 
arról nekünk már nem kell szavaznunk. 
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Van-e egyéb módosító javaslat, amelyről nem döntöttünk? Tudunk-e ilyenről? (Senki sem 
jelentkezik.) Főosztályvezető-helyettes asszony? (Juhász Mária nemet int.) Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen, hogy velünk volt, további szép napot kívánok! (Juhász Mária elhagyja a termet.) 

Egyebek 

A második napirendi pontunkban az „Egyebek” között tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, 
hogy szerdán 9 órakor bizottsági ülést tartunk. A napirendjén, amit már megkaptak e-mailen, a magyar 
NEFE-politika ügyében benyújtott négypárti országgyűlési határozati javaslat megvitatása szerepel, 
illetve az oroszországi parlamenti választásról kialakult helyzetről kapnánk tájékoztatást a 
Külügyminisztériumtól, hiszen látjuk azt, hogy az elmúlt 1,5 hétben Oroszországban eléggé 
megbolydult a politikai közélet.  

Van-e más az „Egyebek” között? (Jelzésre.) Vejkey képviselő úr! 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nekem lenne egy rövid kérdésem, elnök úr. Talán 2 héttel 

ezelőtt feljegyeztem a naptáramba azt, hogy december 14-én, szerdán, 11 órakor román delegáció fog 
érkezni, amire kérést kaptunk, hogyha tudunk, vegyünk részt rajta. Most nem tudom, hogy ez elmarad, 
vagy megtartásra kerül-e? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a kérdését. A tervezési folyamatot le kellett 

állítanunk, mert Kóródi elnök úr jelezte levélben, hogy az ottani költségvetési ügyek miatt ők sem 
tudnak elszabadulni erre a 2 napra, így más időpontot fogunk keresni. Erről a titkárság tájékoztatja 
önöket.  

A hozzáfűznivalóm annyi lenne, hogy feltehetőleg keresünk januárban egy időpontot. Tehát 
semmi probléma, mind a két oldalról szeretnénk ezt a találkozót összehozni, csak náluk is sokkal 
sűrűbb lett a parlamenti napirend a költségvetési ügyekben, mint ahogy tervezték. (Harangozó Gábor 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Ezért kérték levélben a múlt héten, hogy halasszuk el a találkozót jövő évre. De több, mint 
valószínű, hogy januárban megpróbálnánk ezt megtartani. Igaz, hogy nincsen parlamenti időszak, de 
amennyiben tájékoztatást kapnak képviselőtársaim, illetve a titkárság telefonon is fogja jelezni 
önöknek, én nagy tisztelettel kérem azt, hogy ha meg tudunk egyezni Kóródi elnök úrral az 
időpontban, akkor a bizottság részéről is minél többen vegyenek részt ezen a találkozón, hiszen ez 
fontos, és bízom benne, hogy hasznos is lesz mind a két oldal számára, mind a két bizottság számára. 
A képviselő úrnak elegendő ez a tájékoztatás? (Dr. Vejkey Imre: Köszönöm szépen.) 

Akkor e-mailben fogjuk a továbbiakban is tájékoztatni képviselőtársaimat.  
További kérdés, vélemény az „Egyebek” között? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a bizottsági ülésen való részvételt. További szép 

napot kívánok! A mai bizottsági ülésünket bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc) 
 
 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


