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Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10915. szám)  
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)  
(Döntés a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

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  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
 

 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Tilki Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  

Hegedűs Lorántné (Jobbik) Schmuck Erzsébetnek (LMP)  
 
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntök mindenkit a 
Költségvetési bizottság mai ülésén, aki hivatalból vagy szakmai érdeklődésének 
engedve megjelent. Egyelőre egy helyettesítésről érkezett hivatalos értesítés hozzám, 
Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt Schmuck Erzsébet alelnök asszony fogja 
helyettesíteni a bizottság ülésén. A bejelentéssel együtt megállapítom, hogy a 
bizottsági tagok a határozatképességhez szükséges számban jelen vannak a bizottsági 
ülésen. 

Múlt heti ülésünkön jeleztem, hogy elképzelhető, hogy még egyszer 
találkozunk, hiszen javasolni fogom, hogy döntsünk egy vitához való kapcsolódás 
tekintetében. A Költségvetési bizottság elnökeként igyekszem következetesen azt a 
gyakorlatot képviselni, hogy bármilyen olyan Országgyűlés előtt lévő dokumentum, 
legyen az beszámoló, határozati javaslat, törvényjavaslat vagy egyéb kezdeményezés, 
ami érinti közvetve vagy közvetlenül az államháztartás, ezen belül a költségvetés 
folyamatait, ahhoz a bizottságunk, ha eredetileg nem bennünket jelöltek ki, 
kapcsolódjon. Hiszen fontos feladatunk ezeknek a folyamatoknak a figyelemmel 
kísérése. 

Közben érkezett hozzám egy újabb helyettesítésről szóló értesítés. Ennek 
alapján dr. Tilki Attilát Szűcs Lajos alelnök úr fogja helyettesíteni. 

Tisztelettel kérem tehát a bizottságot első körben, hogy az írásban kiküldött 
napirendi pontokat tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Egyhangú döntéssel elfogadtuk a napirendet. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló, H/10915. 
számú határozati javaslat (Döntés részletes vita lefolytatásáról a 
HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

Ennek alapján az 1. napirendi pontunk tájékoztató az Állami Számvevőszék 
2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat, amely 
H/10915. számon található meg a nyilvántartásban. Ez a Gazdasági bizottság önálló 
indítványa. Ahogy az előbbiekben jeleztem, kezdeményezem, hogy a részletes vita 
lefolytatásához csatlakozzunk. Erre a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése 
alapján van lehetőségünk. 

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e ehhez valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. 

Akkor először döntenünk kell, hogy a részletes vitához kapcsolódunk-e. 
Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy ki ért egyet a kezdeményezéssel. Aki egyetért 
vele, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 4. Aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Ez 9. 

Tehát 9 egyet nem értő szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy nem 
kapcsolódik ehhez a részletes vitához. Így a vitát nem is kell lefolytatnunk. 
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Egyebek 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az egyebekre. Ahogy azt a képviselő hölgyek és 
urak tudják, a mai napon, előreláthatólag az esti órákban, ha így fogadják el a 
napirendi javaslatot a plenáris ülésen, a bizottsági jelentések és az összegző módosító 
javaslatok vitájára fog sor kerülni. Itt a bizottságot érintő javaslatok is vannak, így a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló, T/10534. számú törvényjavaslat, a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/10536. számú törvényjavaslat, 
illetve a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló, T/10377. számú 
törvényjavaslat. Úgyhogy kérem a bizottság tagjait, aktívan vegyenek részt az esti 
vitákon. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy Varga miniszter úr írásos válasza is 
megérkezett a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében. Intézkedtem arról, 
hogy a honlapon valamennyi kérdés, illetve válasz hozzáférhetővé váljon minden 
érdeklődő számára, így a bizottság tagjainak is ez rendelkezésére áll. 

Az ülés berekesztése 

Nekem egyéb közérdekű bejelentésem nincs. Tisztelettel kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy van-e valakinek ilyen közérdekű információja vagy bejelentése. (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Még egyszer nem ismétlem el a múlt héten 
elmondottakat, de minden képviselőnek egyrészt az Országgyűlés hátralévő 
időszakára jó munkát kívánok. Ugyanezt kívánom a munkatársaknak is. Utána pedig, 
a szünet idejére mindenkinek aktív és hasznos időtöltést javaslok és kívánok. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra! További szép napot. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


