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Napirendi javaslat 

 

1.  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12740. szám)  
(Kijelölt bizottság, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő 
eljárás)  
Meghívottak: Dr. Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Boldog István (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Szelényi Zsuzsanna (független) 

 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Tilki Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Schmuck Erzsébet (LMP) Mesterházy Attilának (MSZP)  
Bodó Sándor (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz) 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló 

 
Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   
 

Jelenlévő 
Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elkezdjük a bizottsági ülést. Államtitkár úrnak 
halaszthatatlan más típusú közfeladata van, de előre szólt, tehát nem hanyagságról 
van szó, viszont a főosztályvezető asszony valahol itt van a körünkben. Ha szólnak 
neki, megköszönném. Elkezdenénk a bizottsági ülésünket. 

Külön köszöntöm dr. Legény Zsoltot, aki az MSZP-frakció részéről Velez 
Árpádot váltotta a bizottságban. A képviselő úrnak jó munkát kívánok a bizottság 
keretében. Engedjék meg, hogy elmondjam a helyettesítéseket. Szűcs Lajos alelnök úr 
helyettesíti dr. Tilki Attilát, jómagam Schmuck Erzsébet frakcióvezető asszonyt, Bodó 
Sándort Boldog István képviselő úr, dr. Kerényi Jánost Witzmann Mihály képviselő 
úr, és Vantara Gyulát pedig Szabolcs Attila képviselő úr fogja helyettesíteni a mai 
ülésen. Ezzel az ülést megnyitottuk. Határozatképes a bizottság. 

A napirendi javaslatot terjesztem elő elfogadásra. Mindenki megkapta 
előzetesen, időben, ahogy szoktuk. Aki egyetért a mai napirendi javaslattal, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. Tartózkodás, ellenszavazat 
nélkül. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló T/12740. 
számú törvényjavaslat  
(Kijelölt bizottság, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében 
történő eljárás)  

Megkezdenénk az 1. napirendi pont tárgyalását. A bizottsági tagok pontosan 
tudják, hogy ezt a pontot egyszer már megtárgyaltuk, de a házszabályból fakadó 
sajátságos kötelezettség, hogy TAB-ként is eljárjon a Költségvetési bizottság, ezért 
főosztályvezető asszony, nem sértődünk meg, ha nem hosszú előterjesztést fűz ehhez, 
hiszen a legutóbbi bizottsági ülésen részletesen végigtárgyaltuk ezt a javaslatot. De 
engedje meg, hogy Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes asszonynak megadjam a 
szót előterjesztőként, parancsoljon! 

Bálint Ágnes hozzászólása 

BÁLINT ÁGNES főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Jó napot kívánok. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sok mindent nem akarok hozzáfűzni a 
2017. évi költségvetési törvény módosításához. A bizottság a múlt héten egy módosító 
indítványt támogatott, amit mi is mint előterjesztő támogattunk. A beadott 
módosítások egyértelműen jogtechnikai módosítások, aminek szükségességét az 
időközben Országgyűlés elé kerülő egyéb törvények változásai indokolnak, 
indokolják, különösen a közbeszerzési törvény módosítása. Az előterjesztő részéről 
egyéb részletes információkat most nem kívánok hozzáfűzni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, különösen a rövidséget. Van-e a bizottsági 

tagok közül bárkinek észrevétele a múlt heti észrevételeken túl? (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincsen, a napirendi pontnak ezt a részét ilyen formán lezárom, így 
az előterjesztőnek sem nagyon kell reagálni az elhangzottakra. 
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Határozathozatalok 

Ezt követően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat megvitatása 
következik. Ezt egyébként a 12740/4. számon nyújtotta be a bizottság, ezt mindenki 
megkapta. Jelenleg itt helyben is kiosztásra került. Az előterjesztő tegnap benyújtotta 
azon tájékoztatását, mely szerint ezzel a módosító javaslattal egyetért. Gondolom, az 
egyetértését fönntartja. (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e ehhez 
bárkinek észrevétele, javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Akkor döntenénk 
erről a módosító javaslatról.  

Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) Nyolc. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Három. Bocsánat, én kettővel szavazok, mert én is 
helyettesítek valakit. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás nem volt. 
Köszönjük szépen, ezzel a napirendi pontnak ezt a részét is kipipáltuk.  

Saját módosítási szándék is érkezett a kormánypárti frakcióból. Megkérném 
alelnök urat, hogy tájékoztassa a bizottságot, parancsoljon! 

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

benyújtott kormánypárti módosító javaslat a szociális hozzájárulási adó 
csökkentésének okán készült, amelynek célja, hogy segítse a munkáltató forrásai 
növelésén keresztül a munkavállalók béreinek fejlesztését. A szociális hozzájárulási 
adó csökkentésének következtében a központi költségvetési szervek kiadási 
előirányzatain a kötött bérmegállapodás miatt megtakarítás képződik, amelyet 
célszerű egy központi előirányzatra befizetni. Ezen források birtokában a közszférát 
érintő bérintézkedésekről a kormány tud majd megfelelő intézkedéseket hozni. A 
benyújtásra kerülő TAB-módosító javaslat a keletkező kiadási megtakarításról 
rendelkezik. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr. Kérdezném az előterjesztőt, 

hogy támogatja-e.  
 
BÁLINT ÁGNES főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, az előterjesztő támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Van-e az elhangzottakhoz bárkinek 

észrevétele, kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Akkor döntenénk 
erről a módosításról. Ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nyolc igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Négy nem. Tartózkodás nélkül a bizottság többsége elfogadta ezt a 
módosítási szándékot. 

Ezt követően 3 kérdésben kell döntenünk az eljárás szerint. Az első döntési 
pont a támogatott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és a saját 
módosítási szándékot magában foglaló összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
a bizottságnak döntenie. 

Kérdezném, ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Négy nem. Tartózkodás nélkül a többség elfogadta. 

A második döntési pont az összegző jelentés elfogadása. Kérdezném, ki az, aki 
egyetért vele? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem? (Szavazás.) Négy nem. Tartózkodás 
nélkül a bizottság többsége elfogadta. 

A törvényjavaslat tárgyalásának befejezéséről is kell döntenünk. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki az, aki nem értett ezzel egyet? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nem volt. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A képviselő asszony, 
tehát egy tartózkodás. 
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Ezután már csak annyi feladatunk van a napirendi ponthoz kötődően, hogy 
előadót kell állítani a módosító javaslat plenáris vitájához; többségi előadót. (Dr. 
Szűcs Lajos jelentkezik.) Alelnök úr vállalta ezt, tehát a bizottság kérem, fogadja el, 
hogy alelnök úr fogja a többségi véleményt elmondani. Kisebbségi vélemény nem 
hangzott el ezzel kapcsolatban, így ezen a ponton kisebbségi előadót nem lehet 
állítani. Ezzel lezárnám az 1. napirendi pontot. (Dr. Banai Péter Benő megérkezik a 
terembe, és helyet foglal.) 

Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető-helyettes asszonynak a részvételt. 
Államtitkár urat pedig üdvözöljük. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban a bizottság két albizottságába Velez Árpád 
képviselő úr helyére dr. Legény Zsolt megválasztására tennék javaslatot és 
előterjesztést. Erről kérnék egy szavazást, amennyiben a bizottság ezzel egyetért. 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag támogattuk. Ebben a két albizottságban is jó 
munkát kívánunk dr. Legény Zsolt képviselőtársamnak. 

A második pont az egyebek között egy tájékoztatás. Seszták miniszter úr éves 
meghallgatása november 29-én lesz. Erről a múltkor már beszéltünk, de annyi 
változás történt, hogy 15 perccel hátrébb került a kezdés, tehát 10 óra 15 perckor 
kezdünk. A miniszter úr kérése volt, hogy ne késsen az ülésről, mert előtte egy másik 
bizottsági meghallgatáson vesz részt, és úgy ítélték meg, hogy 15 perc elég ahhoz, 
hogy átérjenek. 

Házelnöki engedéllyel szervezzük ezt a meghallgatást, hiszen úgy alakult a Ház 
napirendje, hogy van plenáris parlamenti ülés. Megkértem ezt az engedélyt, meg is 
kaptuk a házelnök úrtól. 

Az ülés berekesztése 

A harmadik a szokásos: bárkinek bármilyen bejelentenivalója, észrevétele van-
e? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Nagyon szépen köszönöm a bizottsági tagoknak a 
részvételt. Szép napot kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc.) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 
 


