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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/1794. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának folytatása. Döntés az összegző jelentés 
és az összegző módosító javaslat benyújtásáról)  
 

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  
Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
Boldog István (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Bodó Sándor (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz)  

Dr. Kerényi János (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Hargitai János (KDNP) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szelényi Zsuzsanna (független) Burány Sándornak (MSZP)  

 
 
 
 
Meghívottak: 

 
 Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 
 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára  
 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Tóth-Győrvári Erzsébet, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelent Vendégeink! 
A bizottság ülését megnyitom. Szertettel köszöntök mindenkit, aki hivatalból vagy 
egyszerűen az érdeklődéstől vezérelve figyelemmel kíséri munkánkat. Szeretném a 
határozatképesség megállapításával összefüggésben bejelenteni a következő 
helyettesítéseket: Hargitai alelnök urat Szűcs Lajos alelnök úr helyettesíti, Kerényi 
képviselő urat Witzmann képviselő úr helyettesíti, Vantara képviselő urat Boldog 
képviselő úr helyettesíti, Bodó Sándor képviselő urat Szabolcs Attila képviselő úr 
helyettesíti, végül, de nem utolsósorban Szelényi Zsuzsanna képviselő asszonyt 
jómagam helyettesítem a bizottság ülésén. Ezzel a bizottság határozatképes, ezt 
megállapítom. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy az írásban előre kiküldött napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel vagy változtatási szándék. (Nincs jelentkező.) 
Ilyet nem látok. Akkor kérem, hogy aki egyetért a kiküldött napirendi javaslattal, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú döntéssel a bizottság elfogadta 
napirendjét. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló, T/1794. 
számú törvényjavaslat (A bizottság eljárása a HHSZ 46. §- a 
alapján) 

Rá is térnék az 1. napirendi pontra, Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló, T/1794. számú törvényjavaslat tárgyalásának folytatására a 
házszabály szerinti eljárásban. Az összegző jelentésről és az összegző módosító 
javaslatról kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm Ritter szószóló urat, aki mai 
ülésünket is megtisztelte jelenlétével, illetve a kormány képviseletében köszöntöm 
Banai államtitkár urat, Adorján helyettes államtitkár urat és Fülöp főosztályvezető-
helyettes urat. 

A bizottság tegnapi ülésén döntött arról, hogy mely részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat támogat, és megfogalmazta újabb módosítási 
szándékait is. Ezen döntéseket tartalmazó összegző módosító javaslattervezet tegnap 
e-mailben kiment a bizottság tagjainak, most nem az éjféli órákban, köszönjük szépen 
a figyelmességet, ezt írásban is kiosztottuk. Az összegző módosító javaslatról való 
döntéshez szükséges, hogy a következő módosító javaslatokat is megvitassa a 
bizottság, és döntsön róluk. 

A bizottság ülésén kiosztottunk egy írásos javaslatot. Engedjék meg, hogy ezt 
ne olvassam fel, kérem a jegyzőkönyvhöz csatolni. Ez tartalmazza azokat a 
pontosításokat, amelyek koherencia zavar elhárítása címén szükségesek ahhoz, hogy 
minden alkotmányos rendelkezésnek megfeleljen a törvényjavaslat a módosításokkal 
együtt. Szeretném ezt úgy megtárgyalni, hogy amennyiben nem kér ki külön senki 
egy-egy koherencia zavar címén megfogalmazott módosítást, akkor egyben 
tárgyalnánk és egyben is döntenénk róla. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a kiosztott anyag valamelyik részletével 
kíván-e bárki külön vitát lefolytatni. (Nincs jelentkező.) Ilyen észrevétel nem érkezett. 
Akkor ezt úgy tekintem, hogy egyben dönthetünk a kiosztott módosító indítványról. 

Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatokat. Banai 
államtitkár úr, parancsoljon! 
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BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Az Országgyűlés Hivatalának munkatársaival együtt 
tekintettük át a javaslatot, közösen fogalmaztuk meg az előttünk lévő dokumentumot, 
így értelemszerűen azzal a kormányzat egyetért, azt támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Szűcs alelnök úr is jelezte hozzászólási 

szándékát. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Ez az első olyan alkalom 
az új házszabály szerint, amikor a költségvetés újfajta tárgyalását vitte véghez a 
bizottság. Ebből a szempontból azt gondolom, nagyon komoly munkán vagyunk túl 
most, a lezárás előtt pár pillanattal. Szeretném megköszönni mindenki munkáját 
ebben a feszített időszakban úgy is, hogy gyakorlatilag az volt első olyan alkalom, 
amikor egységes szerkezetben történt meg a költségvetés megtárgyalása. Tehát nem a 
főszámokról, utána a főszámokon belüli átcsoportosításokról, hanem egy egységes 
költségvetés tárgyalásán vagyunk túl. 

Köszönöm szépen a minisztériumnak, a bizottság tagjainak, az Országgyűlés 
Hivatala valamennyi kollégájának, aki segített ebben a nagy munkában. Remélem, 
hogy a költségvetést a parlament is el fogja fogadni támogató szavazataival. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kíván-e még valaki hozzászólni a vita e 

szakaszában? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 
Akkor az előbb megbeszélt módon egyben döntenénk a helyszínen kiosztott 

módosító indítványcsomagról, amelyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk, ezért a szövegét 
nem olvasnám fel. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja az indítványt. 
(Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm szépen. Ezt a módosító indítványt elfogadtuk. 

Nos, akkor az így módosított összegző módosító indítványról kell meghozni a 
döntést. A korábbi gyakorlatnak megfelelően három döntést összevontunk. Ezt 
felolvasnám, és ha a bizottság tagjainak nincs ellene kifogása, akkor szeretném, ha a 
szokásoknak megfelelően egyben hoznánk meg ezt a döntést. 

Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottság módosító javaslatok 
tárgyalásának befejezéséről - egyszer. 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 javaslatokról való állásfoglalást, valamint a döntés felhatalmazás 
az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. 

Harmadszor: az összegző jelentés, az összegző módosító javaslat plenáris 
vitájához előadót és kisebbségi előadót kell kijelölni. Ezt mindjárt tegyük meg. A 
korábbi bizottsági vitában három ellenzéki képviselő is hozzászólt, ha jól emlékszem. 
(Jelzésre.) Mind a négy, Szelényi képviselő asszony most nincs itt, én képviselem az 
érdekeit. Azt javaslom, hogy a rendelkezésre álló időkeretet megosztva mind a négy 
ellenzéki bizottsági tagunk kapjon szót. Ez így korrekt. A többségi véleményt pedig 
Szűcs alelnök úr mondaná el. 

Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat plenáris vitájához 
többségi és kisebbségi előadót kell kijelölni, a vita a jövő héten lesz a plenárison. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, illetve a felszólalásban érintetteket, hogy valamennyi 
tárgyaló bizottság megfogalmazott többségi és kisebbségi véleményt is bele kell 
integrálni a mondanivalóba. Összesen 60 perc áll a majd rendelkezésre a többségi és a 
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kisebbségi vélemény elmondására, ebből 30 perc áll rendelkezésre a kisebbségi 
vélemények tolmácsolására, ezt osztottuk szét egyenlő arányban négy bizottsági 
ellenzéki tagunk között. 

Végül, de nem utolsósorban lenne egy kiegészítő javaslatom. Ha ne adj’ isten, 
még valamilyen koherencia zavar támadna a szövegben, akkor, ha a bizottság egyetért 
azzal, hogy az elnök felhatalmazást kapjon, hogy az összegző módosító javaslatokat 
benyújtsa az Országgyűlés úgy, hogy ha még jogtechnikai, nyelvhelyességi, számszaki 
pontosítás még ezek után is szükségessé válna, akkor az elnök az előterjesztővel 
egyetértésben ezt megtehesse anélkül, hogy a bizottsági ülést összehívjuk. Erről külön 
kérnék majd szavazást, mert ez egy felhatalmazás. Eddig a gyakorlatunkban még 
ilyen nem volt, de ha a felhatalmazást az elnök megkapja, akkor ez házszabály szerint 
lehetséges 

Az előterjesztő képviseletében Banai államtitkár úr egyetért ezzel a javaslattal? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

elnök úr, egyetértek. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor kérem a bizottságtól ezt a felhatalmazást, remélem, 

nem kerül rá sor. Először erről kérnék szavazást. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú döntés. 

A másik három döntésről egyben kérnék szavazást. Aki egyetért a 
megfogalmazott javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Tizenegy igen. Ki tartózkodott? Egy. Ki nem támogatta? Egy szavazattal ezeket a 
döntéseket így, egyben meghoztuk. Köszönöm. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és én is nagyon szépen köszönöm a 
kormány munkatársainak, az Országgyűlés Hivatalának, a bizottság munkatársainak 
azt a segítséget, ami a tárgyalás menetrendjében tapasztalható volt. 

Az ülés berekesztése 

A 2. napirendi pontunkra térnénk rá, az egyebekre. Én tegnap mindent 
elmondtam, amit tudtam vagy akartam elmondani, különfélék címszó alatt. 
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek közérdekű bejelentése. (Nincs 
jelentkező.) Ilyen észrevétel nem érkezett hozzám. 

Köszönöm szépen a részvételt. Várhatóan ez az utolsó bizottsági ülésünk. 
(Jelzésre.) Nem, még nem az utolsó, úgyhogy nem köszönök el a bizottság tagjaitól, 
de mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
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