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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/804. szám – A bizottság 
eljárása a HHSZ 91. § (3) bekezdése szerint alkalmazandó 46. § alapján – 
Kijelölt bizottság) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent: 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 

Bodó Sándor (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Tilki Attila (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP)  
 

 
 
 
 
Meghívottak: 

 
 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára  

 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél szakmai tanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
kormány képviselőit, a megjelent újságírókat és minden érdeklődőt, aki figyelemmel 
kíséri munkánkat. Azt javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerint dolgozzunk, de 
előtte kötelességem megállapítani a határozatképességet. Kerényi képviselő úr Tilki 
képviselő urat helyettesíti, Boldog képviselő úr Vantara képviselő urat helyettesíti, 
Witzmann képviselő úr Bodó képviselő urat helyettesíti, jómagam Szelényi Zsuzsa 
képviselő asszonyt helyettesítem, Szűcs alelnök úr pedig Szabolcs Attila képviselő 
urat helyettesíti. Ezekkel a helyettesítésekkel a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Azt javaslom, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg. Ha nincs 
ettől eltérő javaslat, akkor kérem, aki egyetért, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú 
döntéssel e szerint fogunk tovább menni. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény módosításáról szóló, T/804. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 91. § (3) bekezdése szerint 
alkalmazandó 46. § alapján) 

Rátérnék az 1. napirendi pontra. A múlt heti bizottsági ülésen jeleztem, hogy 
tekintettel a házszabályra, amelynek értelmében ezen a héten mi a Törvényalkotási 
bizottság hatáskörében járunk el, így a mi dolgunk megtárgyalni a beadott módosító 
indítványokat. A múlt héten jeleztem azt is, hogy ebből az a furcsa helyzet áll elő, 
hogy saját beadott módosító indítványunkat kell újra megtárgyalni. Ez meglehetősen 
formainak tűnt, de mégsem az, hiszen az előterjesztő jelezte, hogy szeretne ezen a 
beadott módosító indítványon változtatni. Újabb javaslattal él, és egy kiegészítő 
bizottsági javaslatra is érkezett írásbeli ötlet. 

Államtitkár úrnak megadnám a szót, hogy indokolja meg ezeket a 
változtatásokat Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az új javaslat két pontot tartalmaz, egy tartalmi jellegűt 
és egy jogtechnikai jellegűt. Ami a tartalmi jellegű változtatást illeti, a megfogalmazott 
javaslat arra irányul, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében az 
állam fizetési kötelezettségére vonatkozó szerződések esetén a szerződés 
megerősítésére nyilatkozatot tehessen. Egyszerűen fogalmazok: ha valamely 
minisztérium, illetve az azt vezető miniszter szerződéses kötelezettséget vállal, akkor 
ezen szerződéses kötelezettséget megerősítendő, az államháztartásért felelős 
miniszter is nyilatkozatot tehessen a fizetési kötelezettség teljesítésére. Ez egy olyan 
eset, amit a jelenlegi jogszabályi rendszer nem szabályoz, ezért tettünk javaslatot ezen 
új felhatalmazás szerepeltetésére az idei költségvetési törvényben. 

A másik pont, ahogy említettem, egy jogtechnikai pontosítás. Szándékunktól 
függetlenül a korábban beadott javaslat a kiotói kvótabevétel felhasználásának 
szabályait törölte volna. Ugye, változnak a felhasználási szabályok, így egy 
jogtechnikai probléma csúszott be, amiért a felelősséget vállalom. Ezúton a tisztelt 
bizottság elnézését is kérem. Tehát ezt a jogi problémát tenné helyre az említett 
második, jogtechnikai jellegű pontosítás. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e a bizottság tagjai részéről 
kérdés vagy észrevétel? Szűcs alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Mind a két javaslatot támogatom. Az egyik egy, hogy mondjam, inkább szorosabb 
felügyelete a költségvetésnek, a másik pedig valóban egy technikai jellegű hiba 
kijavítása. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e másnak kérdése vagy észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor rövidesen döntést hoznánk. Köszönöm 
államtitkár úr önkritikus megjegyzését. Nekem őszinte örömömre fog szolgálni, ha 
eljutunk a zárószavazásig, és nem kell minden héten egy újabb és újabb elképzeléssel 
vagy hibával szembesülni. 

Feltenném szavazásra az előbb ismertetett módosító indítványt, egészen 
pontosan a Költségvetési bizottság T/804/3. számú, részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatáról döntenénk a 11. és a 12. pont kivételével, hiszen ezt az 
előterjesztő kérte törlésre, ha jól értettem államtitkár úr iménti szavait. (Jelzésre.) 
Igen, köszönöm. 

Akkor így ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) Ez tíz igen. Ki az, aki 
nem ért egyet vele? Négy. Ki az, aki tartózkodott? Egy tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta ennek szellemében az indítványt. 

Ezután dönteni kellene az új módosító javaslat benyújtásáról is. Aki egyetért a 
kiosztott új bizottsági módosító indítvánnyal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatta? Négy nem mellett ki az, aki esetleg 
tartózkodott? Egy tartózkodás mellett a bizottság ezt a módosító indítványt 
benyújtotta. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most igazából három döntés következne egymás 
után. Felolvasom mind a három döntést, és ha a bizottság tagjainak nincs ellenére, 
akkor egy szavazással döntenénk mind a háromban. Egyrészt dönteni kell a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tárgyalásának befejezéséről. Aztán dönteni 
kell az előzőekben támogatott, részletes vitát lezáró költségvetési bizottsági módosító 
javaslatok és az újabb, saját módosítási szándékot magában foglaló, összegző 
módosító javaslat elfogadásáról azzal, hogy a bizottság egyben felhatalmazza az 
elnököt annak benyújtására. És végül, de nem utolsósorban dönteni kell az összegző 
jelentés elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 42. §-ában 
foglaltaknak való megfelelésről való döntés is. A jelentés melléklete tartalmazza a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról való állásfoglalást, valamint a 
döntés felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. 

Ezek a határozati házszabály által nevesített döntéseink. Dönthetünk-e 
egyszerre mind a háromról? (Jelzésre.) Amennyiben igen, kérem, hogy aki ezt 
támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? 
Öt nem szavazat mellett a döntést a bizottság meghozta. 

Kérdezném, hogy többségi és kisebbségi előadót kíván-e a bizottság állítani. 
(Jelzésre.) Kell állítanunk, nem választhatunk. Alelnök úr vállalja a többségi 
véleményt. Kisebbségi ugyan nem hangzott el, de az állásfoglalásból kitetszett, hogy 
az újabb módosítás nem tetszik az ellenzéki képviselőknek. Szakács képviselő úr fogja 
tolmácsolni a kisebbségi aggályokat. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

Áttérnénk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Mint a képviselő hölgyek és 
urak tudják, ma 16 óráig van lehetőség a jövő évi központi költségvetési 
törvényjavaslathoz módosító javaslatokat benyújtani. Ezeket a módosító javaslatokat 
jövő héten fogja a bizottság tárgyalni. Mai ismereteink szerint jövő héten a plenáris 
ülés háromnapos lesz, ezért vagy csütörtökön lesz bizottsági ülés, vagy, amennyiben, 
mert ezt kezdeményezni fogom, házelnöki engedéllyel szerdán. Ugye, házelnöki 
engedély kell ahhoz, hogy a plenárissal párhuzamosan bizottsági ülést tarthassunk. 
Ezt a kezdeményezést meg fogom tenni, a házelnök úr döntésétől függően vagy 
szerdán, vagy csütörtökön fogjuk megtartani az ülést. Köszönöm. 

Ha a kormány a héten benyújtja a költségvetést megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatát, és ha annak sürgős tárgyalását kéri, akkor 
ebben az esetben a részletes vita lefolytatása érdekében ülést kell tartanunk 
várhatóan kedden is. Ha ilyen nem fog felmerülni, akkor értelemszerűen kedden nem 
fogunk bizottsági ülést tartani. 

Vantara képviselő úr a múlt heti bizottsági ülésen kért nyomtatott költségvetési 
törvényjavaslatot. Amennyi példányt be tudtunk szerezni, annyit beszereztünk, ezeket 
kiosztottuk, igyekeztünk minden frakciónak adni. Egy, az MSZP-frakció példánya 
nálam található, úgyhogy a bizottsági titkárságon mindig van egy. Ez nemcsak az 
MSZP-frakciónak, hanem valamennyi képviselőtársunknak rendelkezésére áll. Ott 
lehet tanulmányozni. Amennyit tudtunk, szereztünk, kérem a képviselő hölgyeket és 
urakat, hogy okosan gazdálkodjanak a rendelkezésre álló példányokkal. Köszönöm az 
NGM ez irányú segítségét. 

Van még egy kiegészítő megjegyzésem. Végül szeretném tájékoztatni a 
bizottsági tagokat, hogy a múlt héten a vezető gazdaságkutató intézetek képviselőivel 
lefolytatott kerekasztal-beszélgetés rövidített, összegzett szakmai anyaga fenn van a 
honlapon. Minden érdeklődőnek ajánlom figyelmébe. Érdekes, időnként egymással 
vitatkozó megállapítások vannak benne. Segíteni fogja a tisztánlátásunkat és a 
munkánkat a továbbiakban is. 

Nekem más közérdekű bejelentésem nincs. Kérdezem a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy van-e valakinek még közérdekű bejelentése vagy felvetése. (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Ez esetben köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülést bezárom, és 
mindenkinek további jó munkát és szép napot kívánok. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc.) 
 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Csoknyay Edit  
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