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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)   
Harangozó Gábor István (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP) 
Dankó Béla (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívott   
 
Glattfelder Béla államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 
 

Megjelent  
 
Huszár Anna számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 4 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kíséri bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm már az 1. napirendi ponthoz 
érkezett előadókat – mielőtt majd szót adnék nekik, nekünk el kell 
rendeznünk a formalitásokat –, köszöntöm Glattfelder Béla államtitkár urat, 
Huszár Annát az ÁSZ részéről, Glattfelder Béla munkatársait, és tudom, hogy 
több minisztériumból is itt vannak jelen lévő szakértők, őket is köszöntöm.  

Először tehát a napirendi javaslatra térnénk rá. A bizottság tagjai a 
szokásos módon megkapták a tervezetet. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, 
észrevétele a napirenddel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
erről szavazunk. Ki az, aki egyetért vele, hogy ezek szerint haladjunk? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Egy érdemi napirendi pontunk van: a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat, azaz a zárszámadás megtárgyalása. Szeretettel köszöntöm – 
még egyszer – a bizottságunkban az államtitkár urat, a számvevőszéki 
tanácsos asszonyt és minden munkatársukat, akik elkísérték az előadókat. Egy 
általános vita után vagyunk, amelynek a következtében bizottságunk mint 
érintett bizottság részt vesz a részletes vitában.  

A házszabályi rendelkezések szerint először arról kell majd döntenünk, 
hogy a házszabályi rendelkezéseknek, a 44. § (1) bekezdés a-d) pontjában 
foglaltak megfelel-e ez a törvényjavaslat, ezt a későbbiekben fogjuk eldönteni, 
csak fel szerettem volna hívni erre a figyelmet. A törvényjavaslat vitájában 
első alkalommal Glattfelder Béla államtitkár úrnak adom meg a szót, 
kérdezem, hogy az ő részéről tájékoztatás van-e. Megadom a szót az 
államtitkár úrnak.  

 
GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a Mezőgazdasági bizottság tagjait, és 
mint ennek a bizottságnak az egykori tagja külön üdvözlöm a Mezőgazdasági 
bizottság munkatársait, régi kollégákat, örülök, hogy újra láthatom önöket.  

A kormány és a Nemzetgazdasági Minisztérium nevében az alábbi 
nyilatkozatot kívánom tenni: 

A Házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelelően négy kérdés van, amit 
vizsgálnunk kell. Az első, hogy a zárszámadási törvény megfelel-e az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek. Igen, megfelel, 
ugyanis a kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő és 
nyújtotta be a zárszámadási törvényjavaslatot, magyarán a törvényjavaslat 
benyújtása rendben, határidőre megtörtént.  

A második kérdés, hogy a törvényjavaslat illeszkedik-e a jogrendszer 
egységébe. Igen, illeszkedik, szintén az Alaptörvény 36. cikkében 
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meghatározott törvényi szinten kerül benyújtásra a zárszámadási 
törvényjavaslat, és így ennek a feltételnek megfelel. 

A harmadik kérdés, hogy megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai 
uniós jogból eredő kötelezettségeknek. Igen, megfelel ezeknek, bár itt 
szeretném megjegyezni, hogy ez nem nagy meglepetés, mert a zárszámadási 
törvényjavaslat alapvetően nem érint nemzetközi jogi vagy európai uniós jogi 
kötelezettségeket.  

Végezetül a negyedik kérdés, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. Igen, megfelel, a zárszámadási 
törvényjavaslat a jogszabályszerkesztésről szóló rendelet előírásainak 
betartásával készült, és ezt az igazságügyi tárca ellenőrizte a közigazgatási 
egyeztetések során.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kívánnak-e a részletes vita e szakaszában hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben ilyen jelentkezést nem látok, engedjék meg, hogy itt a bizottság 
nevében én is megerősítsem azt, azt a gondolatsort, amit az államtitkár úr 
mondott, a jegyzőkönyv miatt föltétlen szeretném ezt megtenni.  

A T/1143. számú, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat vizsgálata 
során a bizottság nem észlelt olyan hiányosságot, amely miatt az 
ellentmondana az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. 
országgyűlési határozat 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A törvényjavaslat 
megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
hiszen az Alaptörvény 36. cikkében szereplő törvényi feltételeket és az 
államháztartási törvény szerinti határidőket betartva készült. A 
törvényjavaslat illeszkedik a szabályozási környezetbe, és nem sérti a 
nemzetközi jogból vagy európai uniós jogból származó kötelezettségeinket. A 
javaslat a hatályos jogszabály-szerkesztési szabályok betartásával készült, így 
megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Kérdezem továbbra is, hogy van-e másnak is kérdése, véleménye. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Hivatalból meg kell kérdeznem az előterjesztőt, hogy az itt 
elhangzottakra kíván-e reagálni. (Glattfelder Béla nemet int.) Nem kíván, 
hiszen formai feltételeket rögzítettem, illetve állapítottam meg.  

Elérkeztünk az első szavazási fordulathoz. A bizottságunknak 
gyakorlatilag el kell fogadnia az előbbi megállapítást, miszerint a 
törvényjavaslat mindenben megfelel a házszabályi és alaptörvényi 
rendelkezéseknek. Kérdezem, hogy a bizottság megállapítja-e, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezés 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, ezt jelezze 
kézfeltartással. (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Megállapítom, hogy a bizottság támogatja, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a határozati házszabályi rendelkezés idézett szakaszának. 
(Megérkezik Farkas Sándor, a bizottság alelnöke.) 

Most a részletes vita ezen szakaszát lezárom. 
Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amely a tartalmi vitát 

eredményezhetné ebben a helyzetben, a titkárság azonban jelezte, hogy a 
bizottsághoz nem került olyan módosító indítvány, amely minket érintett 
volna, azaz más által benyújtott módosító indítvány, amely a miáltalunk 
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érintett területre vonatkozna. Így aztán már csak az maradhat, hogy a 
bizottság tagjai javasolnak-e előterjeszteni bizottsági módosító javaslatot. A 
képviselők által, egyéni képviselők által tehát nem került be olyan módosító 
javaslat, amellyel a bizottságunknak foglalkoznia kellene, elvi lehetőség már 
csak arra van, hogy a bizottságunk nyújtson be módosító indítványt. Van-e 
erre vonatkozó indítvány a bizottság tagjai részéről? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs ilyen.  

Ha nincs ilyen indítvány, akkor a részletes vitának ezt az utolsó, 
szakmai, tartalmi vitaszakaszát is lezárom.  

Itt elérkeztünk egy másik formai szavazási ponthoz, amelyben meg kell 
kérdeznem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy lezárjuk ezt a 
részletes vitát. Aki ezzel egyetért, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze ezt. 
(Szavazás.) Ez szintén egyhangú. 

Megállapítom tehát, hogy a bizottság egyhangúlag lezárta ezt a 
szakaszt.  

A formai szabályok még további szavazást igényelnek tőlünk, ennek 
pedig az az oka, hogy meg kell állapítanunk, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a 
részletes vitáról egy jelentést nyújtsunk majd be. Ennek a formai részét a 
titkárságunk már elő is készítette, ez döntő részben az általam felolvasott 
formalitásokat tartalmazza. Az a kérdésem, hogy ezzel a jelentésbenyújtással 
egyetért-e a bizottság, amely tehát tartalmi részre gyakorlatilag nem 
vonatkozik, hiszen nem volt érdemi, tartalmi vitánk, egyhangúlag döntöttünk 
az eddigiekről, módosító indítvány hozzá nem érkezett, a bizottság ilyet nem 
terjesztett be, ezért mi ezt a benyújtott indítványt a formai szabályok szerint 
meg fogjuk tenni, ami gyakorlatilag a Házszabályszerűségről szól 
mindösszesen ez esetben. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ehhez a 
szavazási szakaszhoz. (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Akkor megkérdezem, hogy az imént felsoroltak szerint egyetértünk-e 
azzal, hogy a részletes vitáról szóló jelentést benyújtsuk. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Szintén egyhangú szavazás. 

Megállapítom, hogy a korábbi döntéseinket tartalmazó jelentést be 
fogjuk nyújtani.  

Ez esetben nincsen kisebbségi vélemény sem, hiszen tartalmi vita nem 
hangzott el, véleménykülönbség nem alakult ki 

A zárszámadásról szóló bizottsági munkánk teljesen a formális 
szabályok szerint zajlott le, és ezennel véget is ért. Úgy érzem, hogy a bizottság 
jövő heti munkája, amely várhatóan szerdán, 10 órakor lesz – ezt az 
egyebekben kell majd mondanom (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) –
, fél 10-kor, amikor az adótörvényekről fogunk vitatkozni, már biztosan fog 
vitát kiváltani, de az 1. napirendi pontnál tartunk.  

Megköszönöm az előterjesztő jelenlétét, az államtitkár úr és a 
számvevőszéki képviselet megjelenését is. Ezzel az 1. napirendi pontot 
lezárom.  

Egyebek 

Már részben meg is nyitottam a 2. napirendi pontot, az egyebeket. A 
most már aktívan folyó parlamenti munka következtében e héten kedden 
lezárult az adótörvények általános vitája, itt már jelentkeznek módosító 
indítványok. Azt javaslom, hogy egy hét múlva, szerdán, fél 10 órai kezdettel 
kezdjük meg a bizottsági ülésünket a részletes vita kapcsán. Egyelőre ezt 
látjuk, ennyit látunk. Ahogy haladunk előre, ha esetleg bármilyen információ 
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van, a titkárság a bizottsági tagokat értesíteni fogja. Emiatt nem tervezek 
hétfőre bizottsági ülést, de, mondom, bármi történhet, és akkor az időbeli 
kiértesítés megtörténik.  

Kérdezem, hogy a bizottsági tagoknak az egyebekben van-e bejelentési 
akaratuk. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 16 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


