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Napirendi javaslat   
 

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

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

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 

92. § (4) bekezdés alapján) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Gúr Nándor (MSZP) 
Kiss László (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) Móring József Attilának (KDNP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó  
 

  
Meghívottak 
 

Fülöp Ilona (Állami Számvevőszék) 
Dr. Elek János (Állami Számvevőszék) 
Pongrácz Éva (Állami Számvevőszék) 
Horváth Bálint (Állami Számvevőszék) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a sajtó jelen lévő képviselőit, az ÁSZ 
megjelent munkatársait. Körbenézve a teremben ismerős arcokat látok a megjelentek 
körében, köszöntöm önöket is. 

Először a bizottsági ülés határozatképességét kell megállapítani. Megállapítom, 
hogy a bizottsági ülés határozatképes. A képviseleti megbízást adó képviselőink neve: 
Bányai Gábor a Fidesz részéről, Szatmáry Kristóf helyettesíti, valamint Gelencsér 
Attila, szintén a Fidesz részéről, őt Móring József Attila helyettesíti. 

A napirend elfogadása 

El kell fogadnunk a napirendet. (Jelzésre:) Varga alelnök urat Gúr képviselő úr 
helyettesíti.  

A bizottsági ülés a napirendi javaslatát elektronikus úton megküldtem 
képviselőtársainknak. Van-e képviselőtársaimnak ezzel kapcsolatban módosítási 
javaslatuk? (Nincs jelzés.) Nincsen. Kérdezem, hogy a jelzett napirendi pontokat a 
bizottság elfogadja-e. Kérem erről a szavazást! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Ellenszavazat van-e? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
(Dr. Varga László megérkezik.) 

Javaslatot teszek arra, hogy bizottságunk mai ülését körülbelül fél órában 
határozzuk meg. Javasolom továbbá, hogy azonos időtartam illesse meg a 
képviselőcsoportokat felszólalásukban, a kérdések felvetésének joga a 
képviselőcsoportokat a szerint illesse meg, hogy felváltva fognak majd kérdéseket 
feltenni először az ellenzéki, utána pedig a kormánypárti képviselők. Ezekről a 
kérdésekről is szavazás szükséges.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet a felvetett napirendi javaslatokkal. 
Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Ki szavaz nemmel? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 5 igen és 3 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadtuk. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú 
törvényjavaslatra, illetve döntés szükséges a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről. A házszabály 92. § (4) bekezdése alapján a határozati 
házszabály a zárszámadás vitájára is új metódust alakított ki. A bizottság a részletes 
vitát a törvényjavaslatnak az általa megjelölt szerkezeti egységekre nézve folytatja le. 
A mai feladatunk az, hogy meghatározzuk ezeket a szerkezeti elemeket. A technikai 
lebonyolításról annyit, hogy az iromány-nyilvántartási rendszerben egységesen fog 
megjelenni, hogy a törvényjavaslat melyik elemét, melyik nap, melyik bizottság 
vizsgálja.  

A bizottságunk feladatköre alapján javasolom a zárszámadás 2. szakaszának a 
vizsgálatát, amely tartalmazza az 1. számú mellékletet, amely alapján a fejezeti 
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kötetek vizsgálat tárgyává válnak. Javasolom továbbá a 17. szakasz vizsgálatát, amely 
a Munkaerő-piaci Alap munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes 
nyugdíj fedezetére átad 451,6 millió forintot a Nyugdíjalap részére, ezenkívül a 
XV. fejezet a Nemzetgazdasági Minisztérium, azon belül a negyedik cím a Munkaügyi 
Hivatal, a XVII. fejezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a LXIII. fejezet a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap vizsgálatát javasolom.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet ezzel a javaslattal, vagy kinek van 
kiegészítenivalója, illetve más véleménye. Kérem a javaslat mellett a támogató 
szavazatokat! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. 

Van-e esetleg valakinek kiegészítenivalója, véleménye a javaslathoz? (Nincs 
jelzés.) Azt is meg szeretném kérdezni, ki ért egyet azzal, hogy a házszabály 92. § (4) 
bekezdése alapján bizottságunk a 17. §-t és az 1. számú mellékletet jelölje meg. Ki van 
mellette? A támogató szavazatokat kérem a képviselőtársaktól! (Szavazás.) 
6 támogató szavazat. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodó szavazattal elfogadtuk.  

Most meg kell állapítanunk a házszabály 44. § (1) bekezdésének… (Farkasné 
dr. Molnár Valéria jelzésére:) A részletes vita második szakaszában a bizottság csak 
azokról a módosító javaslatokról foglal majd állást, amelyeket az előterjesztő 
képviselők házszabályszerűen a bizottsághoz címeztek. Kivétel ez alól a határozati 
házszabály 41. § (4) és (5) bekezdései alapján kijelölt, valamint a házszabály 41. § (6) 
bekezdése alapján a nemzetiségeket képviselő bizottság.  

Előzetesen tájékozódni kell az Országgyűlés honlapján, ahol a 
törvényjavaslatokra vonatkozó módosító javaslatoknál feltüntetésre kerül a tárgyaló 
bizottságok neve. A képviselői módosító javaslatokról történő állásfoglaláson túl a 
bizottság természetesen a saját módosítási szándékait is megfogalmazhatja. A 
részletes vitában kialakított véleményt a bizottság részletes vitáról szóló jelentése 
tartalmazza. Itt a kisebbségi véleményt a házszabály 92. § (5) bekezdésének 
megfelelően függelékként kell csatolni a jelentéshez. Az utóbbihoz segítségként 
formanyomtatvány is készül.  

A bizottság és a kisebbség véleményét a plenáris ülésen folytatott vitában a 
Költségvetési bizottság előadója és kisebbségi előadója fogja ismertetni a házszabály 
94. § (1) bekezdése alapján. Mivel a bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 
folytatja le, és a plenáris ülésen ekkor már lezárult az általános vita, a bizottsági és a 
kisebbségi véleménynek a részletes vitában megfogalmazott álláspontokat, a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülésével kapcsolatos 
megállapításokat, valamint a módosító javaslatok és az azokban foglalt célok 
támogatásának vagy elvetésének a bizottsági ülésen megfogalmazott indokait kell 
tartalmaznia. Fontos, hogy a bizottsági és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármelyik részről elhangzottak a 
házszabály 117. § (3) bekezdése alapján. 

A bizottság részletes vitáról szóló jelentése és a jelentés függelékeként a 
bizottsági vélemény egyszerre kerül benyújtásra, ezért fontos, hogy az írásban foglalt 
kisebbségi vélemény a bizottsági ülést követően minél hamarabb, ha javasolhatom, 
inkább előtte kerüljön eljuttatásra a bizottság titkárságára.  

Kérem, mindenki segítse feladataink haladéktalan és határidőben történő 
elvégzését. 

Egyebek 

Soron következik a második napirendi pont. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy az előző ülésünkön kérés érkezett a bizottság albizottsági 
rendszerének kialakítására. Személy szerint úgy látom, hogy az úgynevezett Ellenőrző 
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albizottság megalakítása már nem halasztható tovább. Várom a konstruktív 
javaslatokat az albizottság összetételére és létszámára vonatkozóan.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek ehhez hozzáfűznivalója. 
(Jelzésre:) Gúr Nándor képviselő úré a szó. 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Hasonlóképpen látom én is. Mint ahogyan az elnök úr, én is azt gondolom, 

elkerülhetetlen, szükségszerű és a bizottság szempontjainak érdekét is szolgálja, hogy 
az Ellenőrző albizottság megalakuljon. Azt gondolom, nem szerencsés, ha túl nagy 
létszámmal alakulna meg, hiszen önmagában a bizottságunk sem nagyon nagy 
létszámú, tehát három uszkve hat, de inkább maximum a három fő az, ami 
megítélésem szerint az albizottságban célszerű lenne, hogy összejöjjön.  

Személy szerint azt javasolom, hogy ellenzéki politikus vezesse 
természetszerűleg, és jó szívvel teszek majd ajánlatot dr. Varga László alelnök úrra. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
(Kara Ákos megérkezik.) Kérdezem a képviselőtársakat, másnak van-e esetleg 

személyi javaslata az Ellenőrző albizottság tagjaira.  
Kara Ákos képviselő úr most lépett be a terembe. A kedvéért mondom, hogy az 

Ellenőrző albizottság megalakítására vonatkozó személyi javaslatokról kell 
döntenünk, és jelenleg annál a napirendi pontnál tartunk, amikor a képviselőtársak 
véleményét várjuk arra vonatkozóan, hogy kik legyenek az Ellenőrző albizottságban, 
illetve milyen pozíciót töltsenek majd be a későbbiek folyamán az albizottságban, 
illetve az albizottság milyen létszámmal alakuljon meg.  

Van-e esetleg valakinek ehhez hozzáfűznivalója? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Sajnos a frakciónk részéről nem beszéltük meg 

ennek az Ellenőrző albizottságnak sem az összetételét, sem a személyi javaslatát. Nem 
tudom, de minden valószínűség szerint a jövő héten össze fogunk ülni. Nem tudnánk-
e ezt a döntést addig elhalasztani? Addigra ki fogjuk alakítani az álláspontunkat, és 
írásban megtesszük a javaslatunkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Akkor meg fogjuk várni a kormánypárti frakció véleményét, és értelemszerűen 

a következő ülésünkön ismét napirendre vesszük az albizottság megalakítását, és Gúr 
Nándor képviselő úr türelmét is kérem. Egyébként ez a javaslat számomra 
elfogadható, az ő véleményét is ismertetve ezáltal. Reményeim szerint legközelebb 
majd döntésre is tudjuk vinni ezt a kérdést.  

Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő részvételt. Ezt a hosszú szöveget 
hivatalból ismertetnem kellett a bizottsági tagokkal. 

(Jelzésre:) Úgy látom, Gúr Nándor képviselő az Egyebekben jelentkezett. 
Parancsoljon! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek.  
Tisztelettel azt szeretném kérdezni, hogy korábban a bizottság elnökéhez 

benyújtott kezdeményezésem kapcsán hogyan néz ki, a bizottság kíván-e és mikor 
kíván foglalkozni a stratégiai szerződések, a stratégiai megállapodások kérdéskörének 
az áttekintésével, hiszen ez megítélésem szerint a foglalkoztatáspolitika világában 
mértékadó kérdésként jelenítődik meg. Most már több mint 50 ilyen stratégiai 
megállapodás van Magyarországon. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Javasolom majd a pártok közötti egyeztetést, 

illetve, ha Gúr Nándor képviselő úr készít erről egy írásos beadványt, akkor a saját 
nevemben annyit tudok ígérni, hogy mindenképpen támogatom majd ennek a 
napirendre vételét. Természetesen én magam is kíváncsi vagyok erre, és erről nyilván 
meg kellene állapodnunk. (Gúr Nándor: Köszönöm szépen.) 

Az ülés bezárása 

A napirenddel kapcsolatban esetleg más kérdés, észrevétel van-e? (Nincs 
jelzés.)  

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc) 
  

Volner János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


