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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
2013. március 12-én, kedden 9 óra 02 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott együttes üléséről 
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Napirend: 
 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10332. szám - módosító javaslatok 

megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balázs József (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Pősze Lajos (független) dr. Puskás Imrének (Fidesz). 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, és köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkárát, Banai Péter urat. 

Tisztelt Bizottság! A bizottsági meghívónak megfelelő napirendről szavazunk. 
Kérdezem a bizottságot, ki az, aki a megadott napirendet támogatja. Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tehát a meghívóban szereplő napirendi pontok szerint 
haladunk. 

Először a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása következik. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Láthatják, írásban megkapták azt a bizottsági indítványt, 
amely a törvény módosítását kezdeményezi. Helyettes államtitkár urat kérem, hogy egyrészt a 
tárca álláspontját mondja el nekünk ezzel kapcsolatban, másrészt világosítsa meg nekünk 
röviden a tartalmát. Tessék, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, talán egy szokatlan indoklást mondanék. A 
tegnap tárgyalt költségvetési törvényjavaslat módosítását a kormány ügyrendje szerint 
megtárgyalta, megvitatta, eszerint került benyújtásra. A benyújtás után gyakorlatilag a pénteki 
napon merültek föl még olyan kérdések a kormányon belül, amelyek további módosítást 
tennének szükségessé, és amelyhez a kormány döntése szükséges. A holnapi napon lesz 
kormányülés, amikor a fölmerült témákban, nevezetesen az önkormányzati 
adósságkonszolidáció szabályainak további pontosításában és a nem állami humán 
szolgáltatók támogatására vonatkozó szabálymódosításában kormányzati döntés szükséges. 

Azért mondom ezt el, mert a költségvetési törvényhez a tegnapi egyéni képviselői 
módosító javaslat nem került benyújtásra, így amennyiben bizottság sem nyújt be módosítást, 
a kormány döntése után már nem lenne jogi lehetőség módosítás beadására. Ez az az eljárási 
jog, ami miatt előttünk van ez a módosító javaslat. Önmagában egyébként ez a javaslat, azt 
gondolom, szakmailag korrekt, de csak egy szövegpontosítást fogalmaz meg az 
önkormányzati támogatások szabályait illetően. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
egyetértése esetén a módosító javaslatot befogadni szíveskedjen azzal, hogy érdemi 
módosítások a kormány döntése alapján még érkezhetnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, a kiegészítését.  
Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs kérdés a módosításhoz (Nincs jelentkező.), 

akkor a bizottság dönt arról, hogy ezt benyújtjuk-e. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
túlnyomó többsége ezt támogatta. 

Miután további módosító indítvány nincs, helyettes államtitkár úrnak Köszönöm 
szépen a részvételt. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 
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Az egyebek napirend pont keretében, úgy látom, nincs hozzászólási szándék. Akkor 
köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris 
ülésen. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 07 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


