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Napirendi javaslat 

 

1. A Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)  
(A bizottság eljárása HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

2. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6326. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 
(Megjegyzés: Az előterjesztő HHSZ 46. § szerinti kezdeményezése 
(T/6326/5.) alapján) 

3.  Döntés Ellenőrző Albizottság létrehozásáról  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján) 

4. 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  
 
Boldog István (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Dr. Szakács László (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Bodó Sándor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  

Dr. Kerényi János (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  
Dr. Szakács László (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)  

 
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai bizottsági 
ülésünkön megjelent. A hozzám eljuttatott információk alapján dr. Tilki Attila 
képviselő urat Boldog István képviselő úr helyettesíti, Bodó Sándor képviselő urat 
Szűcs Lajos alelnök úr helyettesíti, dr. Kerényi János képviselő urat Vantara Gyula 
képviselő úr helyettesíti, Witzmann Mihály képviselő urat Hargitai János képviselő úr 
helyettesíti, és amíg dr. Szakács László urat akadályozzák a forgalomban, addig 
jómagam helyettesítem a bizottság ülésén. 

A napirend elfogadása 

A helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes. Kérem, aki egyetért a 
kiküldött napirendi pontokkal, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. A bizottság egyhangúlag megszavazta a napirendjét. 

A Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló, T/5954. számú 
törvényjavaslat (A bizottság eljárása HHSZ 46. §-a alapján) (Kijelölt 
bizottság, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő 
eljárás) 

Rá is térnénk az 1. napirendi pontra, amely a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló, T/5954. 
számú törvényjavaslat esetében a törvényalkotási bizottsági eljárás lefolytatása. 
Ebben az esetben a kormány részéről a megjelenés kötelező. Jelen is van Banai Péter 
Benő államháztartásért felelős államtitkár, valamint Bálint Ágnes főosztályvezető 
asszony és Kecskés Ádám osztályvezető úr. Tisztelettel köszöntöm önöket a bizottság 
ülésén. 

Először meg kell vizsgálnunk, hogy a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésének megfelel-e a javaslat. Itt lehet megfogalmazni azokat a véleményeket, 
amelyek alapján később többségi, illetve kisebbségi előadót állíthatunk, amennyiben 
a bizottságban vita van, bár szokott lenni. Ezt követően a részletes vitát lezáró, 
T/5954/19. számú bizottsági módosító javaslat megvitatása következik. Ezután a 
döntés. Előtte az előterjesztő természetesen majd nyilatkozik. 

Tisztelettel kérdezem, hogy a vita első szakaszában kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor tisztelettel kérdezem az előterjesztő 
képviselőjét, hogy fenntartja-e a módosító javaslattal kapcsolatos egyetértését. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A döntés következik. Aki a kiosztott háttéranyag 1. 

pontjával egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki az, 
aki nem ért egyet vele? Ki az, aki tartózkodik? Három tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a módosító indítványt. Köszönöm szépen. 

Ezt követően a szokásainknak megfelelően, ha ellenkező javaslat nem érkezik, 
akkor egyben hoznánk meg három döntést. A módosító javaslat tárgyalásának 
befejezéséről szóló döntést, az összegző módosító javaslat elfogadásáról szóló döntést, 
illetve ez a döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
való megfelelésről való döntés is, mármint az összegző jelentés elfogadása. Ha a 
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bizottság egyetért, akkor ezt a hármat egyben teszem fel szavazásra. (Jelzésre.) Úgy 
látom, igen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 10 
igen. Ki nem ért vele egyet? Három nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság többségi döntéssel elfogadta ezt. 

Most picit zavarban vagyok. A bizottságnak 30-30 perces időkeret fog 
rendelkezésére állni a plenáris ülésen többségi, illetve kisebbségi vélemény 
elmondására, ugyanakkor az előzőekben vita nem volt, ennek következtében most 
előadókat nem… (Jelzésre.) Nem tudjuk ezt ilyen könnyen megúszni, köszönöm 
szépen a figyelmeztetést, hiszen a részletes vitát ismertetni kell. A többségi előadó 
Szűcs alelnök úr, a kisebbségi Hegedűs Lorántné képviselő asszony. Amennyiben erre 
később még lesz jelentkező, kérem, legyünk rugalmasak, és megosztva töltsük ki a 30 
percet. Köszönöm szépen. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény módosításáról szóló, T/6326. számú törvényjavaslat (A 
bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) (Kijelölt bizottság, a 
Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, ez pedig a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló, T/6326. 
számú törvényjavaslat esetében szintén a törvényalkotási bizottsági eljárás 
lefolytatása. Ez hasonló módon zajlik, mint az előzőekben. Tisztelettel kérdezem, 
hogy a vita első szakaszához kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem 
látok. 

Akkor szintén egy szavazással döntenénk az összegző módosító javaslat 
elfogadásáról, az összegző jelentés elfogadásáról azzal, hogy ez a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelést is jelenti, és dönteni kell a 
törvényjavaslat tárgyalásának befejezéséről is. A döntés előtt még szeretném 
ismertetni, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, saját 
módosítási szándék megfogalmazására vonatkozó javaslat viszont igen. Ezt tegnap e-
mailben szétküldtük, itt helyben ki is osztottuk. Ezt kell lényegében a bizottságnak, 
amennyiben igényt tart rá, megvitatnia, és az előbb említett döntési folyamatot 
lefolytatnia. 

Tisztelettel kérdezem, hogy erről a módosító indítványhoz, annak tartalmához 
ki kíván hozzászólni. Szűcs alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Annyit kívánok mondani, 

hogy a képviselőcsoportjaink támogatják a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr kíván reagálni? Bocsánat, még 

képviselői hozzászólás is van, Hegedűsné képviselő asszony parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Azért hadd kérdezzek már valamit. 

Bocsánat. Egy-két szóban azért hallhatnánk valami többet erről a Modern városok-
programról? Hogy végül is mit tartalmaz az, hogy a fejlesztési programok, fejlesztési 
munkálatok megindultak? Ennyit láthatunk csak gyakorlatilag az indokolásban, de ha 
kicsit részletesebben is hallhatnánk róla! Hát 25 milliárd forint azért elég sok ahhoz, 
hogy ne csak öt sor alapján döntsünk róla. 

 
ELNÖK: Igen, ha a kormány talál 25 milliárdot, az mindig érdeklődésre tart 

számot. Államtitkár úr, parancsoljon! Öné a szó. 
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BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. A Modern Városok-program keretében a kormány 
megállapodást köt 23 megyei jogú várossal, az érintett város, illetve környezete, a 
régió fejlesztéséről. A 23 megyei jogú várossal kötendő megállapodás közül 11 
várossal ez a megállapodás már megköttetett, és a 11 megállapodás közül 10 
tekintetében nyilvános kormányhatározatok már rögzítik is azokat a konkrét 
fejlesztéseket, amelyeket az adott térségben meg lehet valósítani a következő években. 
Megállapodások köttettek eddig Sopronnal, Péccsel, Miskolccal, Zalaegerszeggel, 
Eger városával, Debrecennel, Székesfehérvárral, Szolnokkal, Érd városával és 
Kaposvár megyei jogú várossal. 

Az említett megállapodások, illetőleg az azok alapján megjelenő határozatok 
részleteikben rögzítik, hogy konkrétan milyen célokra kerül közpénz felhasználásra. A 
megállapodások megvalósításának jelen szakaszában úgy látjuk, hogy egyrészről az 
érintett projektek részben már vannak olyan előkészítettségi szakaszban, hogy a 
megvalósítás elinduljon, részben pedig az idei költségvetésben a legújabb információk 
alapján van annyi többletfedezet, hogy a kifizetéseknek úgy legyen meg a fedezete az 
idei évben, hogy párhuzamosan a hiány- és adósságcsökkentési cél nem sérül. Ezért 
ért egyet a kormány azzal a javaslattal, hogy az említett 25 milliárdos összeg az idén 
kifizetésre kerüljön. 

Még egy technikai megjegyzés. A Miniszterelnökség fejezetben javasoljuk ezt 
az előirányzatot szerepeltetni, mivel amikor a kormányzaton belül több fejezetet 
érintő fejlesztésekről van szó, akkor a kormányzati koordinációért felelős 
minisztérium átfogó szerepe dominál, így a fejezetben jelennek meg ilyen jellegű 
központi kiadások, de természetesen a felhasználásról, csakúgy, mint más 
előirányzatok esetén, a zárszámadásban tételes, részletes beszámolás fog szerepelni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Van-e esetleg még kérdés vagy észrevétel? 

(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor a benyújtásról döntünk. Aki a benyújtással 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki tartózkodik? 
Három tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az indítványt. 

Ezt követően kerülne sor az előbb ismertetett „három az egyben” döntésre. Aki 
egyetért a megfogalmazottakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 
10. Ki nem ért vele egyet? Három nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság 
elfogadta ezt a döntést. Ennek megfelelően benyújtjuk az irományokat. Előadót kell 
itt is állítanunk a plenáris vitához. A korábbi bizottsági üléseken az MSZP és az LMP 
már fogalmazott meg kisebbségi véleményt, Szűcs és Vantara képviselő urak fogják a 
többségi véleményt megfogalmazni a plenáris ülésen, a kisebbségit pedig, gondolom, 
a jelenleg jelen nem lévő Szakács képviselő úr és Schmuck alelnök asszony. Képviselő 
asszony is jelentkezik, akkor az előbb megbeszélt módon az időkeretet három 
képviselő hölgy, illetve úr megosztja egymás között. Köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a feladatot abszolváltuk. Örülök neki, hogy viszonylag jól haladunk, 
hiszen bár elnök úr megengedte, hogy a plenáris üléssel párhuzamosan tartsuk meg 
bizottsági ülésünket, a bizottság tagjai közül többeket érint majd rövidesen az egyik 
vita, és a párhuzamosságot azért szeretnénk elkerülni. Az első két napirendi ponthoz 
a kormány jelenlétét megköszönve további jó munkát kívánok államtitkár úrnak és 
munkatársainak. 
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Döntés Ellenőrző Albizottság létrehozásáról (Az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdése alapján) 

Rátérnénk a 3. napirendi pontra. A 3. napirendi pont keretében visszatérnénk 
az albizottság létrehozására. Egy elnöki javaslatot terjesztettem elő, részint a korábbi 
bizottsági ülés rövid vitája, illetve a két bizottság között lefolytatott konzultációkra 
építve. Most szóban is ismertetném azt az információt, ami egyelőre 
rendelkezésünkre áll. Az albizottság korábbi megállapodás alapján 5 fős lenne, 
összetételét tekintve 3 főt delegálna a Fidesz-KDNP képviselőcsoport, jelenleg ez a 
személyi javaslat még nem ismert, 1 főt delegálna az MSZP dr. Szakács László 
személyében és 1 főt delegálna a Jobbik Hegedűs Lorántné képviselő asszony 
személyében. Az albizottság elnöke pedig dr. Szakács László lenne. 

A feladatát a múltkori ülésen megbeszéltük, ezt most nem ismételném meg, ez 
egy általános ellenőrzéssel összefüggő, a házszabály szerint kötelezően létrehozandó 
albizottság. Szűcs alelnök úr jelentkezett szólásra. Parancsoljon, alelnök úr! 

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

Javaslatot szeretnék tenni. A Fidesz-KDNP László Tamást, Boldog Istvánt és 
Witzmann Mihályt javasolja, és azzal a különbséggel szeretném, hogy szavazásra 
bocsássa elnök úr a másik két névvel együtt az albizottság összetételét, hogy László 
Tamást javaslom elnöknek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Értem. Miután ez egy változás a korábbi javaslathoz képest, kérnék 

egy rövid indoklást, alelnök úr. 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Van ilyen és olyan változata 

is, de általában az ellenzék által vezetett bizottságokban a szokásjog alapján a 
kormánypárt vezeti az albizottságot és fordítva, a kormánypárt által vezetett 
bizottságokban az ellenzék vezeti az ellenőrző albizottságot. 

 
ELNÖK: Értem. Annyit fűznék hozzá, hogy az ellenőrző albizottság 

természeténél fogva nekem teljesen természetes lenne, hogy ellenzéki elnöke legyen. 
Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 

Akkor haladunk tovább. Először a módosító indítványt teszem fel szavazásra. 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy az albizottság elnöke László képviselő úr legyen? 
(Szavazás.) Ez 10 igen. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Három nem szavazat 
mellett László képviselő urat választotta meg a bizottság az albizottság elnökévé. 

Aki egyetért azzal, hogy az albizottság tagjai László képviselő úr, Boldog 
képviselő úr, Witzmann képviselő úr, Szakács képviselő úr, illetve Hegedűs Lorántné 
asszony legyenek, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez egyhangú 
döntés. Ezzel az albizottságot létrehoztuk, így a napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Rátérnénk a 4. napirendi pontra, az egyebek kérdésére. Kinek van közérdekű 
bejelentése vagy észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 



9 

 

Akkor köszönöm szépen a részvételt, további jó munkát és szép napot kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc.) 
 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


