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OKB-28/2012. sz. ülés 
(OKB-93/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. szeptember 12-én, szerdán, 10 óra 05 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1.  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bóka István (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott   

 
 
Dankó Béla (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Gelencsés Attila (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) Dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)  
Tasó László (Fidesz) Dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Vígh László (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)  
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Megkezdenénk a mai munkát. Köszönöm szépen, uraim, hogy itt vannak. Egy napirendi 
javaslatunk van, a központi költségvetésről szóló T/7655-ös számú törvényjavaslatnak a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatainak a megvitatása. 

A jegyzőkönyv tanulsága szerint, most, hogy Pogácsás úr is megérkezett, 11-en 
személyesen és 8-an helyettesítéssel vannak itt, tehát határozatképesek vagyunk.  

Aki el tudja fogadni a napirendet, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúan elfogadtuk a napirendet. Köszönöm. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térnénk a napirendünkre. Engedjék meg, hogy Berczik Ábel főosztályvezető urat 
köszöntsem a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és akkor az lenne a kérés a főosztályvezető 
úrhoz, hogy tárca, vagy kormányálláspontot mondjon, szerintem tárcaálláspontot fog 
mondani. 

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tárcaálláspontot tudok 

mondani, ezekben a percekben tárgyalja a kormány. 
 
ELNÖK: Igen, mi is így tudtuk. Bízunk benne, hogy a tárcaálláspont változni fog. 
Főosztályvezető úr, akkor rátérnénk a kiegészítő ajánlásokra, ami a Számvevőszéki és 

költségvetési bizottságnak ment, ez a 30-as. Nekünk, ha jól látom, három darab van, amiről 
szavaznunk kell. 

Az első az 1/1. lenne, ez Babák Mihály képviselő úr módosítója, 6. § (3) bekezdés d) 
pont a módosítás. Ezzel kapcsolatban mi a tárca álláspontja? 

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni? 

(Szavazás.) Egyhangúan támogattuk. 
A 6/1. Bús Balázs képviselő úr módosítója. 
Tárcaálláspont? 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Meg szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy 

ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság 18 igennel támogatta. 
A 10/1. kiváló javaslat, Láng Zsolt képviselő úr javaslata. 
Tudja-e a tárca támogatni? 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennek ellenére nem tudja 

támogatni. 
 
ELNÖK: Ez szerintem nagy hiba a tárca részéről. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Szintén egyhangúlag támogatta a bizottság. 
Lenne egy bizottsági módosító javaslat is, amelyet mindenki megkapott. Nem titok, 

hogy Habis alelnök úrral készítettük.  
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Kérdezném a tárcát, hogy a bizottsági módosítót tudja-e támogatni. 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még tárcán belül sem volt 

egyeztetve, most láttam magam is. Tehát igazából az van kiadva, hogy bármi olyat, ami 
előkerül, azt nem tudjuk támogatni, mert semmilyen legitimációnk erre nincs, a jegyzőkönyv 
kedvéért mondom, hogy nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy a bizottság a saját módosítóját 

tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta ezt is a bizottság. 
A végére is értünk. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, bízunk a kormányunkban, a 

mai ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja:10 óra 10 perc) 
  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


