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Napirendi javaslat  

 

1. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvényjavaslat (T/4861. szám)  

(A módosító javaslatok tárgyalásának befejezése)  

 

2. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

3. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4656. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
Ficsor Ádám (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)   
Jakab István (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Farkas Sándornak (Fidesz)  
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Varga Géza (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Hafiek Andrea referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Nyilas Ilona Hajnalka referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm a már az egyes napirendi pontokhoz érkezett kormányzati képviselőket! A 
napirendtervezetet a szokásos módon megkapták képviselőtársaink. Kérdezem, hogy van-e 
ehhez kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja 
a napirendet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint 
fogunk haladni.  

Elnöki bejelentés 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném bejelenteni, hogy Ficsor Ádám, miután az 
MSZP-ből való eltávozásuk megtörtént - itt kínosan figyelek a vitát is kiváltó szavak 
elkerülésére -, átmenetileg a bizottságunknak sem volt tagja, addig egy fővel kevesebb volt a 
bizottságunk létszáma, de az elmúlt hétfői szavazás következtében megegyezés született a 
mostani független képviselők újbóli bizottsági helyekre való besorolásáról, és így Ficsor 
Ádám most már függetlenként újra a bizottság tagja.  

Egyben azt is szeretném jelezni - és itt kérném szépen a szocialista frakció képviseletét 
is -, hogy miután az albizottságban betöltött helyekről nem a parlament dönt, az bizottsági 
hatáskör, és Ficsor Ádám, ha jól látom, három albizottságban is tag volt (Ficsor Ádám: Aktív 
tag! Aktív tag!) …aktív tag, jelzi, rendben van: a Szőlészeti és borászati albizottságban, a 
közös agrárpolitikával foglalkozó, valamint a Kertészeti albizottságban is, ezért azt kérem 
szépen, hogy a független képviselő úr legyen szíves megbeszélni, megegyezni a szocialista 
képviselőkkel, hogy kik fogják a későbbiekben ezeket a megüresedett helyeket betölteni, és 
akkor majd a bizottságunk dönteni fog ezen előterjesztésről. Ezt szerettem volna jelezni. 
Tehát újra teljes körű a bizottságunk 21 taggal, és helyreállt a kétharmad-egyharmados 
szavazási arány is.  

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 
kezeléséről szóló T/4861. számú törvényjavaslat 

A módosító javaslatok tárgyalásának befejezése 

Az első napirendi pontot, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 
kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslatot azért vetettem napirendre, hogy ha bármi 
olyan kérdés merült volna fel akár a kormányzat, akár a szakbizottság részéről, hogy 
bizottsági módosító indítvánnyal vagy bármivel még pontosítsuk a szavazás előtt álló 
törvényjavaslatot, akkor azt megtehessük. Én úgy tudom, hogy ilyen szándék nincs sem 
bizottság, sem a kormány képviselete részéről. Amennyiben ez így van (Nincs 
ellenvélemény.), akkor ezt az első napirendi pontot, miután megnyitottam, most le is zárnám. 
Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet, amire természetesen a későbbiekben 
is igényt tartunk e szaktörvény kapcsán. 

Ezzel rátérünk a második napirendi pontra: Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok, 
elsőkörös kapcsolódó módosító indítványok megvitatása, amelyek összegyűjtését a tervezet 
tartalmazza, ezen belül a bizottságunk titkársága legyűjtötte azokat a módosító indítványokat, 
amelyek közvetlenül érintik bizottságunkat is. Ennek a legyűjtésnek az alapján fogunk majd 
végigmenni az indítványokon, és kérem szépen a kormány képviseletét, hogy… (Nyilas Ilona 
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Hajnalka: Kőrösmezei főosztályvezető úr jön, mindjárt megérkezik, itt van a folyosón.) Értem. 
Csak kérdezem, hogy a megalapozó törvényeknél is ugyanaz a személy fogja-e ellátni a 
kormány képviseletét. (Nyilas Ilona Hajnalka: Nem.) Nem. És a megalapozó törvényekhez 
esetleg jelen van a kormány képviselete? (Dr. Hafiek Andrea jelentkezik.) Javaslatot teszek a 
napirendi pontok cseréjére. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy 
először a megalapozó törvényekhez benyújtott kapcsolódó módosító indítványokat vitassuk 
meg. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt egyértelműen többségnek látom.  

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Megkérem akkor a kormány képviselőit, hogy fáradjanak az asztalhoz (Megtörténik.), 
Magyarország 2012. évi költségvetéséhez benyújtott megalapozó törvényekhez kapcsolódó 
indítványokat tárgyaljuk meg először. Ez a T/4656. számon benyújtott törvényjavaslat. Ehhez 
is megkaptuk az ajánlástervezetet, és itt is kaptunk egy javaslatot, hogy mely módosító 
indítványok érinti közvetlenül a bizottságunkat, két ilyen van mindösszesen. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy a rendelkezésére áll-e az a legyűjtés, amely két indítványt 
tartalmaz. (Dr. Hafiek Andrea: Igen.) E szerint haladnánk.  

A kiegészítő ajánlás 42/1. pontja lenne az első indítvány, amelyet Font Sándor nyújtott 
be. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy egyetértenek-e a javaslattal, vagy milyen 
álláspontot alakítottak ki.  

 
DR. HAFIEK ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót 

Szabó Rebekának.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csak megkérném az előterjesztőt, hogy esetleg röviden 

elmondaná-e, hogy miről szól a javaslat.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő a kormány. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Aki a módosító javaslatot tette, tehát az elnök urat 

szeretném megkérdezni, hogy konkrétan mi ez a módosítás, és szeretném, ha elmondaná, 
hogy miért fontos ez. (Gőgös Zoltán: Hogy ne legyen kettős adóztatás.) 

 
ELNÖK: A kettős adóztatás elkerülése és a termelői szerveződések további 

pozíciójának megtartása érdekében egy pontosító módosító indítványt nyújtottam be.  
További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség, 
szinte egyhangúnak is tűnt, de mondjuk azt, hogy többség.  

A 42/2. indítványra térünk rá, amely szintén Font Sándor javaslata. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. HAFIEK ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség, a bizottság ezt is 
támogatta. 

Én nem látok olyan indítványt, amelyről a bizottságunknak szavaznia kellene, de a 
bizottság tagjai bármely indítvány kapcsán kérhetik az ajánlástervezetből, hogy külön 
szavazzunk róla. Van-e ilyen kérés a bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs 
ilyen indítvány.  

Akkor én megköszönöm a kormány képviselőjének a jelenlétet, ezt a napirendi pontot 
lezárjuk.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4364. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

És akkor most visszatérnénk az előbbi napirendi pontra, amely a költségvetéshez 
benyújtott elsőkörös kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása. Itt térnék akkor vissza 
arra a legyűjtésre, amely kiemeli a bizottságunkat érintő kapcsolódó módosító indítványokat. 
Kérdezem a kormány képviselőjétől, hogy önöknek is megvan-e ez a legyűjtés.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, köszönjük 

szépen, megvan.  
 
ELNÖK: Rendben. Ezek szerint fogunk haladni.  
A 251/1. indítvánnyal kezdjük az ajánlástervezetből, amely kapcsolódik a 868/9. 

indítványhoz. Kérdezem a kormányt erről a 251/1. indítványról - közben magam is 
megkeresem, egy kis türelmet kérek szépen -, amely Veres János és képviselőtársa indítványa. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm önöket! Kőrösmezei Csaba vagyok az NGM-ből. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
tárcaálláspontot tudok most önöknek mondani. 

 
ELNÖK: Értjük, azt kérem majd a későbbiekben is.  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 253/1. indítvány következik, amely kapcsolódik a 431/1. indítványhoz. A 253/1. 

indítvány Lukács Zoltán javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárcaálláspont, 

hogy nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárcaálláspont, köszönöm, elnézést, ha vétek ezzel kapcsolatban, végig 

tárcaálláspont lesz képviselve. Tehát nem támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
egyharmadot sem kapott. 

A 256/1. indítvány következik, amely kapcsolódik a 757/5. indítványhoz. A 256/1. 
indítvány Sáringer-Kenyeres Tamás javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Van ilyen, egy, de ez 
kisebbség, egyharmadot sem kapott a javaslat. (Közbeszólások. - Derültség.)  

A 272/1. indítvány következik, amely kapcsolódik a 431/3. javaslathoz. Kérdezem a 
tárcát.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen… Ja, ez az én indítványom. (Derültség.) Milyen jóleső érzés ilyet látni 

és hallani. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa további költségvetési támogatását javasoltam. 
A vélemény igenlő. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Megadom a szót Varga Gézának. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Szó szerint ugyanilyen módosító javaslata 

volt a Jobbiknak, nevezetesen Szávay Istvánnak. Tisztelettel megkérdezném, hogy az miért 
került elutasításra, és hogy mi a különbség a kettő között, azon kívül, hogy kormánypárti és 
ellenzéki javaslatról van szó. (Gőgös Zoltán: Az!)  

 
ELNÖK: Engedje meg a főosztályvezető úr! Ezt a parlamenti vitában, a részletes 

vitában is megpróbáltam tisztázni Szávay Istvánnal, miután ő felszólalt, és én magam is benn 
voltam ezen a részletes vitán. Annak a javaslatnak nem volt forrásmegalapozó lába. 
Tudomásunk szerint forrásmegalapozó láb nélkül csak a költségvetési, mai nevén 
számvevőszéki bizottságnak van jogi lehetősége módosító indítványt benyújtani. Tehát hiányt 
növelő indítványt képviselő nem terjeszthet be. Ennek viszont van lába, hogyha valaki 
megnézi a 431/3. javaslatot, amelyet a kormány helyeslőleg támogatott. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): És az melyik? Szabad tudni, hogy melyik az?  
 
ELNÖK: A 431-es… (Gőgös Zoltán: Infokommunikáció!) Így van, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium egyik infokommunikációs összegéből, ami tizenhétmilliárd-nem 
tudom mennyi, abból ezt a minimális összeget, ezt a közel 40 millió forintot kértem 
átcsoportosítani.  

(Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csak egy rövid megjegyzés. Nekem is volt javaslatom a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa költségvetésének a növelésére, de, gondolom, a lábbal volt 
ott is probléma - bár nálunk volt lába, de biztos nem volt jó. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Szabó Rebekának jók a lábai (Derültség.), tehát hogy tisztázzuk. Én úgy 

emlékszem, hogy a múlt bizottsági ülésen, az általános módosító indítványoknál ezt szintén 
megtárgyaltuk.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki 
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

A 272/2. indítvány Varga László indítványa, amely kapcsolódik a 211/1. javaslathoz. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk 

támogatni. 
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ELNÖK: A tárca álláspontja, bocsánat. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. (Közbeszólások: Megvan az egyharmad.) A Rebeka kezét nem 
láttam… (Szabó Rebeka felemeli a kezét.) Most már látom a Rebeka kezét, a lábait 
megbeszéltük az előbb (Derültség.), most már a kezét is látjuk, úgyhogy ez így kiérdemelte az 
egyharmados szavazatot, tehát egyharmadot kapott az indítvány. (Közbeszólások.)  

Kérem, hogy a 353/1. indítványhoz lapozzunk, amely kapcsolódik az 597. és az 599. 
számú javaslatokhoz. A 353/1. indítvány a 26. oldalon található, Gőgös Zoltán és Szabó Imre 
indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt a módosító 

indítványt nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Gőgös Zoltán jelzésére:) Igen, megadom a szót.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ez arról szólna, hogy a vízitársulatoknak legyen sora a 

költségvetésben, és mi úgy gondoltuk, hogy ez talán fontosabb - ugyan most aszály van -, 
mint a debreceni nagyerdei stadion, ugyanis annak a forrásából lenne ez. De nekem az is jó, 
ha a bizottság most benyújt egyet erre az infokommunikációs forrásra, ami, úgy nézem, 
sikeresen működött az elnök úrnál. Tehát ha találnánk olyan sort vagy olyan lábat, ahonnan 
ezt pótolni lehetne, mert nem lehet ilyen helyzet, nem lehet olyan helyzet, hogy a 
vízitársulatok egy fillér finanszírozás nélkül maradjanak 2012-ben, ugyanis jelenleg egy fillér 
költségvetési támogatás nem szerepel erre. Tudom, hogy olyan aszály van, hogy két méter 
mélyen nincs csapadék, de nem biztos, hogy ez az egész jövő évben így lesz, a másik pedig 
az, hogy ott egy működő szervezet van, nagyon sok közmunkást foglalkoztatnak, és fogalma 
nincs senkinek, hogy mi lesz velük január 1-je után. Én tehát mindenképpen kérem ennek a 
megoldását, ha nem ennek a módosítónak a mentén, akkor egy másik, valami egyéb 
költségvetési zárószavazás előttivel, teljesen mindegy, de valahogy meg kell oldani ezt a 
kérdést.  

 
ELNÖK: Nekem annyi lenne a kérdésem, hogy miután a vízügy átkerült a 

Belügyminisztérium költségvetésébe, ott mi sem látjuk szétbontva azt a nagy összeget, ami a 
közmunka és ezáltal a vízügy kérdéséhez kapcsolódna, nincs nevesítve. Tudunk-e arról, hogy 
mi a szándéka a kormánynak, netán a tárcának, magyarul ezen belül, ezen a nagy összegen 
belül, ami most a Belügyminisztériumnál látható, biztosított-e a vízügyi társaságok nem 
közmunkához kapcsolódó finanszírozása? Mert azt értjük, hogy ez közmunka, de itt gépek, 
eszközök működtetéséről, áram és gázolaj fogyásáról és minden technikai eszköz 
rongálódásáról, annak felújításáról szó van, tehát ilyen forrásalap biztosított lesz-e? Illetve 
hogyan tervezi ezt a Belügyminisztérium, netán a tárca képviselője erről most tud-e 
információt adni?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ahogy az önök előtt 

is ismert, a vízügyi szervezetrendszer alapos átalakítás alatt van, bizonyos lépések már 
megtörténtek, további egyeztetések folynak. Azt tudom tehát javasolni, hogy a 
Belügyminisztériumnál kérdezzék meg ennek a felhasználásának a módját. A VM-nél sem 
fejeződött még be a szervezetrendszer átalakítása. Mindazonáltal hadd jegyezzem meg, hogy 
ezt a módosító indítványt akkor sem tudjuk támogatni, illetve - ha szabad ilyet mondani - nem 
javasolnám az infokommunikációs sor további módosítását. Az egy eléggé összetett 
előirányzat, több tárcától lettek az infokommunikációs feladatok egyetlen sorra összevonva. 
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Ha meg tetszenek nézni a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet, ott már csak ez 
az egyetlenegy előirányzat maradt ilyen célra, aminek a tervezése minimális módosítást bírt 
el, tehát egy picit megerőltetve úgy éreztük, hogy a hegyközségek támogatására ezt a 
38 milliós összeget talán meg lehet próbálni. Nyilvánvaló, hogy egy ennél két nagyságrenddel 
nagyobb összeget ez az előirányzat-csökkentés nem bír el. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) A tárca tehát nem támogatja az előterjesztést. Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja? Aki igen, az, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyharmados szavazási 
arányt kapott, de a bizottság nem támogatja.  

A 873/1. indítványra térnénk rá, amely az ajánlástervezet 87. oldalán található meg. Ez 
kapcsolódik a 402/17. és a 874/1. indítványhoz, Varga László indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha a bizottság 

megengedi, akkor elmondanám, hogy innentől kezdve olyan módosítókat tetszenek tárgyalni, 
amelyek mindegyike a Földalap, az állami vagyon rendezésére szolgáló előirányzatokat 
szeretné csökkenteni. Ha meg tetszenek engedni, egységesen azt mondanám, hogy ezeket nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: A tárca tehát nem támogatja. Én kénytelen vagyok egyenként feltenni a 

kérdést, akkor fogok megállni, ha valaki jelzi, hogy ahhoz a módosító indítványhoz külön 
kérdést szeretne feltenni.  

Kérdezem ezért, hogy a most tárgyalt 873/1. és a hozzá kapcsolódó indítványokat 
támogatja-e valaki. (Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottság nem támogatja, egyharmadot sem 
kapott. 

A 873/2. és a hozzá kapcsolódó 402/18. és 874/2. indítványt támogatja-e valaki? 
(Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 873/3. indítvány következik, amely kapcsolódik a 402/23. indítványhoz. Támogatja-
e valaki? (Szavazás.) Ez kisebbség, van támogatója, de egyharmadot sem kapott. 

A 873/4. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/7. indítványhoz. Támogatja-e 
valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 873/5. indítvány következik, amely kapcsolódik az 573/2. indítványhoz. Támogatja-
e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 873/6. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/6. indítványhoz. Támogatja-e 
valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/7. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/5. indítványhoz. Támogatja-e 
valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/8. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/4. indítványhoz. Támogatja-e 
valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/9. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/3. indítványhoz. Támogatja-e 
valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/10. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/2. indítványhoz. Támogatja-
e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/11. indítvány következik, amely kapcsolódik a 489/1. indítványhoz. Támogatja-
e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/12. indítvány következik, amely kapcsolódik a 477/2. indítványhoz. Támogatja-
e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/13. indítvány következik, amely kapcsolódik a 402/13. indítványhoz. 
Támogatja-e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  



 11 

A 873/14. indítvány következik, amely kapcsolódik a 402/20. indítványhoz. 
Támogatja-e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A 873/15. indítvány következik, amely kapcsolódik az 595/4. indítványhoz. 
Támogatja-e valaki? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e az ajánlástervezetben olyan indítvány, 
amelyről külön szavazást szeretnének kérni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen jelzés. A 
kormány részéről van-e észrevétel, hogy valamiről még szavaznunk kellene?  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs, köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Nincs. Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a 

kormány képviselőinek a jelenlétet. (Dr. Kőrösmezei Csaba: Köszönöm.) 

Egyebek 

Az egyebekben szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a november 28-ával 
kezdődő héten 28-án, hétfőn és 29-én, kedden is várhatóan egész napos szavazás lesz a 
költségvetési és egyéb törvényekhez kapcsolódó sorokról. Amennyiben a bizottság 
feladatkörében olyan törvénymódosítás kerül benyújtásra, amelyet nekünk napirendre kell 
vennünk, akkor terveink szerint jövő héten szerdán, 10 órakor próbálnánk meg bizottsági ülést 
tartani. Egyelőre nem látunk ilyen törvénytervezetet, de elég nagy számú törvénytervezet 
érkezhet be most, az utolsó pillanatokban, amelyeket a parlament még az idén meg akar 
szavazni.  

Kérdés, észrevétel van-e az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ezt a 
napirendi pontot is lezárom. 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


