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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Nagykövetjelöltek meghallgatása  
(Zárt ülés)  
Előterjesztő:  
Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség államtitkára  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Csöbör Katalin (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) megérkezéséig dr. Józsa Istvánnak (MSZP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
Dr. Tamás Csaba Gergely szakmai tanácsadó  
 

Meghívott 
 
Megjelent 

Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 46 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott 
munkatársainkat. 

A mai napon az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt 
jelenléti ív és az eseti képviseleti megbízások alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes.  

A következő teendőnk a napirendi pontokról való döntés. Ahogy 
képviselőtársaim az elektronikus postával megkapták, a mai napra két tervezett 
napirendi pontunk van: az első Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, a második pedig 
nagykövetjelöltek meghallgatása.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek véleménye, kérdése. (Nincs jelzés.) Nincs. Nem látok ilyet. 

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Mielőtt hozzákezdünk az 1. napirendi pont tárgyalásához, szeretném 
tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a múlt hét szerdán az Európai Parlament LIBE 
szakbizottsága parlamentközi találkozót szervezett a migráció holisztikus 
megközelítésének szükségessége témakörében. A találkozón részt vett és felszólalt 
Tessely Zoltán alelnök úr és Legény Zsolt képviselőtársunk. (Pelczné dr. Gáll Ildikó 
belép az ülésterembe.)  

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm Pelczné Gáll Ildikó alelnök asszonyt bizottsági 
ülésünkön. Köszönjük, hogy ismételten részt vesz a bizottság munkájában. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az 1. napirendi pont Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amely T/5954. 
számon jegyzett. A részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről való 
vitában a házszabály 92. § (4) bekezdése alapján mint a vitához kapcsolódó bizottság 
veszünk részt.  

A zárszámadási törvényjavaslat kapcsán a tavalyi évhez hasonlóan az első 
teendő, hogy bizottságunk arról hozzon döntést, hogy a részletes vitát a T/5954. 
számú törvényjavaslat mely szerkezeti egységére, azaz rendelkezésére, mellékletére 
akarja majd lefolytatni. A részletes vitára várhatóan két hét múlva kerül sor majd itt a 
bizottságunkban.  

Áttanulmányozva a törvényjavaslatot és annak mellékleteit, indokolásait, 
javasolom, hogy bizottságunk az alábbi szerkezeti egységekre jelentkezzen be, ahogy a 
bizottság szakértői megállapították: a 17. és 18. §, az 1. melléklet, valamint a 6. 
melléklet.  
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Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném ezt a döntést indokolni. A 17. és 18. §-
ban, valamint az 1. és 6. mellékletben szerepelnek az európai uniós 
kötelezettségvállalások keret-előirányzatai és azok teljesülései is. Az 1. melléklet XIX. 
fejezete tartalmazza az uniós fejlesztéseket, mintegy áttekintést nyújtva nemcsak az 
elmúlt hétéves időszakhoz tartozó programokról, de a 2014-ben indult új operatív 
programokról is, a XLII. fejezetben pedig az egyéb uniós bevételek, illetve az EU-s 
költségvetéshez történő hozzájárulás tételei jelennek meg.  

Tehát kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
esetlegesen kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet, tehát elég világos 
voltam.  

Határozathozatal 

Szavazást rendelek el a 17-18. §, az 1. melléklet, valamint a 6. melléklet 
szerkezeti egységekhez történő bejelentkezésről. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta.  

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc 

A bizottság 9 óra 52 perctől zárt ülésen folytatta munkáját, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Nánásiné Czapári Judit 


