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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Tisztelt 
képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, 
hogy ehhez képest van-e valakinek kiegészítő javaslata. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a kiküldött tartalommal a mai ülésre 
szóló napirendet elfogadja. (Szavazás.) Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A bizottság egyhangú döntésével fogadta 
el napirendjét.  

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes 
személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/7700. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontként a Nemzeti Eszközkelező Programban részt vevő 
természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk lebonyolítani.  

Köszöntöm dr. Czepek Gábor miniszteri biztos urat, illetve dr. Szabó Katalin 
vezérigazgató-helyettes asszonyt. Javaslom képviselőtársaimnak, hogy a szokásos 
menetrendben tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek 
kifogása? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

A részletes vita első szakaszában a bizottságnak döntenie kell a házszabályi 
megfelelésről, amely a 44. § (1) bekezdésében leírtaknak való megfelelést foglalja 
magában. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenvélemény? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A bizottság 
egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. A részletes vita első szakaszát 
lezárom. 

A törvényjavaslathoz két darab módosító indítvány érkezett. Kérem majd 
miniszteri biztos urat, hogy kormány- vagy minisztériumi álláspontot jelezzen 
nekünk! 

Az 1. pontban Bangóné Borbély Ildikó és Harangozó Tamás képviselők 
módosító indítványa szerepel, amely összefügg az ajánlás 4-5. pontjaiban szereplő 
indítványokkal. Kérdezem miniszteri biztos urat, hogy van-e tárcaálláspont.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR miniszteri biztos (Miniszterelnöki Kormányiroda - 

NVTNM): Köszönöm, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

a módosító indítvány elfogadását. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
10 nem. A bizottság nem támogatta a módosító indítványokat.  

A 2. pontban Csárdi Antal képviselő úr módosító indítványa szerepel. 
Kérdezem miniszteri biztos urat. 

 
DR. CZEPEK GÁBOR miniszteri biztos (Miniszterelnöki Kormányiroda - 

NVTNM): Nem támogatjuk, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 
a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A 
bizottság nem támogatja a módosító indítványt. A 2-es ajánlási számon szereplő 
indítvány összefügg a 3-as számúval, így arról külön nem kell szavaznunk.  

Egyéb képviselői módosító indítvány nem érkezett, így ezeknek a szavazását 
lezárhatjuk. A bizottság részéről van igény módosító indítvány benyújtására. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ehhez van-e kiegészítés. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látom, hogy lenne. Kérdezem miniszteri biztos urat, hogy van-e tárcaálláspont a 
bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatban.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR miniszteri biztos (Miniszterelnöki Kormányiroda - 

NVTNM): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosító indítvány benyújtását? 

(Szavazás.) 11 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Nem marad más hátra, mint az, hogy a részletes vita lezárására tegyek 
indítványt. Aki a javaslatomat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen. 
Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. 
Vezérigazgató-helyettes asszonynak és miniszteri biztos úrnak köszönöm szépen, 
hogy részt vettek a bizottság ülésén. Az első napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból 
történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
T/7694. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra, melynek keretében az egyes törvények 
ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk. 
Köszöntöm dr. Nagy Ádám helyettes államtitkár urat.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e bárkinek kifogása ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

A részletes vita első szakaszában arról kell döntenünk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Van-e ezzel 
kapcsolatban kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Aki támogatja a 
megfelelőséget, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. A bizottság egyhangúlag 
döntött a megfelelőségről.  

A bizottsághoz képviselői módosító indítvány nem érkezett. A bizottságnak 
viszont van egy saját módosítóindítvány-tervezete. Kérdezem helyettes államtitkár 
urat, hogy van-e tárcaálláspont a bizottság módosító indítványával kapcsolatban. 

 
DR. NAGY ÁDÁM helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Elfogadjuk a bizottsági módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki az, aki támogatja, hogy a bizottság benyújtsa a módosító indítványt. (Szavazás.) 10 
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igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak és kollégáinak, hogy elfáradtak a bizottság ülésére. A második 
napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amelynek kertében Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját, illetve a zárszámadás tárgyalását fogjuk megejteni. 
Köszöntöm dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár urat, és megkérem, hogy 
foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. 

A Gazdasági bizottság vitához kapcsolódó bizottságként folytatja le a 
zárszámadási törvényjavaslat részletes vitáját, hasonlóan a költségvetésitörvény-
javaslathoz, így a zárszámadás tárgyalása is eltér az általában megszokott 
vitamenettől. Mivel a plenáris ülésen a Költségvetési bizottság előadója fogja majd 
összefoglalni és előadni valamennyi tárgyaló bizottság véleményét, illetve szintén a 
Költségvetési bizottság egy tagja fogja ismertetni a szavazás során kisebbségben 
maradt képviselők véleményét is.  

A bizottságnak a részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról 
szóló jelentésben fogjuk rögzíteni. A házszabályi rendelkezések 95. § (2) 
bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként fogjuk 
majd csatolni, ahogy azt a többi esetben is szoktuk, ezért arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy a megfelelő formanyomtatványon legkésőbb holnap 14 óráig 
a bizottsági titkárságra szíveskedjenek eljuttatni ezen véleményüket. Az írásba foglalt 
bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek itt, a 
bizottsági vitában elhangzottak. Ezeket a véleményeket most a vita első szakaszában 
tudják képviselőtársaim elmondani.  

A házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való 
megfelelésről is majd döntenünk kell. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási igénye 
képviselőtársaimnak. (Jelzésre:) Elsőként megadom a szót Tóth Csaba alelnök úrnak.  

Hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Ismertetném az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleményét.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének végrehajtása alapvetően 
pozitív képet fest az ország gazdasági helyzetéről, hiszen arányaiban növekvő GDP-t 
és csökkenő államadóssásgot jelenít meg. Jól látszik a gazdasági növekedés az 
adóbevételek esetén. Általánosságban elmondható, hogy a magyar állam még sosem 
szedett be akkora összegű adót a lakosságtól és a vállalkozásoktól, mint tette azt 
2018-ban. Ez akár kedvező is lehetne, hiszen a növekvő gazdaság bizonyítékának 
tekinthető, azonban annak haszna és hatása, vagyis a közpénzek felhasználása csak 
egy-egy kiemelt területre összpontosul. Máshol továbbra is gyakorlatilag megszorítást 
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hajt végre a kormányzat. Megszorítások jelentkeznek az oktatás, az egészségügy és a 
szociális ellátás területén. 

A költségvetésen belül a jóléti kiadások aránya a legnagyobb mértékben a 
sport, a kultúra és az egyházak támogatásának területén nőtt, ami ezzel szemben 
sokkal kisebb mértékű az oktatásban és az egészségügyben. A lakhatással kapcsolatos 
költségvetési forrás, valamint a szűkebb értelemben vett szociálpolitika támogatása 
ugyanakkor csökkent az elmúlt évekhez képest. Habár az oktatásra szánt összegek 
növekedtek, azok felhasználása alapvetően hibás, hiszen elmaradt a tanároknak 
megígért béremelésnek az utolsó 5 százalékos részlete, és a minőségi bérpótlékot sem 
biztosították. 

Az egészségügy területén sem nevezhető hatékonynak a források felhasználása. 
A kormány évek óta egy elavult egészségügyi ellátórendszert működtet és adós 
maradt a minimumfeltételek felülvizsgálatával. Drasztikus eltérés van a költségvetés 
és a zárszámadás számai között. Vannak olyan sorok - például az Országos 
Mentőszolgálat -, ahol a költségvetés és a zárszámadás között 30 százalékos eltérés 
van. Ez nem egy megalapozott tervezést mutat.  

Az államadósság tekintetében meg kell említeni, hogy a zárszámadásban erre 
vonatkozóan eltérő számok szerepelnek, mint amekkora összeget az Államadósság 
Kezelő Központ 2018 december 31-én nyilvántartott. Fontos felhívni a figyelmet arra 
is, hogy az Eurostattal való vita lezárásaként Magyarországnak a Magyar Nemzeti 
Bank alapítványait és annak cégeit is az államháztartás részeként kell nyilvántartania. 
Ez a két körülmény pedig azt eredményezi, hogy Magyarország valódi államadóssága 
1,5 százalékkal magasabb volt ahhoz képest, amit a zárszámadás állít, és 70 százalék 
fölött volt 2018-ban. 

Összefoglalva elmondható, hogy a zárszámadás alapvetően pozitív képet fest és 
a gazdaság növekedését jeleníti meg, de a költségvetés és a zárszámadás közötti 
különbségek egy átgondolatlan gazdaságpolitika jelei. Egy olyan gazdaságpolitikáé, 
amely a beszedett adóforintokat rosszul használja fel, hiszen nem fordít kellő 
figyelmet a szociális biztonságra, az egészségügyre és az oktatásra. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Barcza Attila képviselő úr kért szót. 

Öné a szó. 
 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ismertetném a Fidesz-

KDNP véleményét.  
A 2018-as költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból 

egyértelműen látható, hogy a kormány folytatta meghirdetett gazdaságpolitikai 
céljainak megvalósítását, melyek közül kiemelten fontos az államadóság csökkentése, 
a költségvetési hiány alacsony mértéken tartása, az ország versenyképességének 
javítása, valamint a foglalkoztatás növelése.  

Eredményeinket az is tükrözi, hogy a nemzetközi hitelminősítő ügynökségek 
közül a Standard and Poor's és a Fitch Ratings is egy kategóriával feljebb, a BBB 
osztályba sorolta hazánk minősítését. A számok tekintetében elmondható, hogy a 
fegyelmezett fiskális politikának köszönhetően 2012 óta a költségvetési hiány stabilan 
a GDP 3 százaléka alatt van; 2018-ban a kormányzati szektor hiánya a tervezett 2,4 
százalékos szinthez képest a GDP 2,3 százalékát tette ki. Az államadósság GDP-hez 
viszonyított aránya fokozatosan csökkenve 70,2 százalékra mérséklődött 2018-ban.  

2018-ban a növekedés másik fő hajtóerejét a 17,1 százalékkal növekvő 
nemzetgazdasági beruházások képezték, ami jelentősen meghaladta az előzetesen 
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becsült 12,9 százalékos bővülést. A magyar export 4,3 százalékkal, az import 6,8 
százalékkal nőtt; a külkereskedelmi mérleg 2018-ban is többletet mutatott.  

A foglalkoztatottak száma 2018-ban is jelentősen, 1,1 százalékkal tovább 
növekedett. A versenyszférában foglalkoztatottak száma 2 százalékkal emelkedett, 
míg a közszféra létszáma 3 százalékkal csökkent a közfoglalkoztatottak számának 
mérséklődése következtében. A foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás óta nem 
látott szintre emelkedett, 4,5 millió fő körül alakul.  

Összességében elmondható, hogy a kormányzati intézkedések tartós 
növekedési pályára helyezték a magyar gazdaságot, amit jól mutat, hogy 2018 utolsó 
negyedévében a GDP bővülése éves alapon az egymást követő hatodik negyedévben is 
meghaladta a 4 százalékot, és 2018-ban az EU-n belül Magyarországon volt a 
harmadik leggyorsabb a növekedés, amely szilárd makrofundamentumokon alapul, 
miközben az egyensúlyi folyamatok is kedvező képet mutatnak. Magyarország 
sérülékenysége az elmúlt években jelentősen mérséklődött. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2018-as költségvetés végrehajtása 
megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az 
abban szerepeltetett adatok pedig megbízhatóak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 

asszonynak adom meg a szót.  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Ismertetném a Jobbik képviselőcsoportjának véleményét.  
A 2018. évi központi költségvetés zárszámadásának tárgyalásakor nem 

mehetünk el amellett, hogy a kormány ebben az évben is a költségvetési sorok közötti 
átcsoportosításokat saját hatáskörben, a parlament megkerülésével végezte el. Az 
elfogadott költségvetési előirányzatokat több esetben nem az előre meghatározott 
célokra fordították. A zárszámadási törvényjavaslat fő mellékleteiben csupán a 2018. 
évi teljesítés számait tüntették fel, az eredeti előirányzat szerinti összegek más helyen 
érhetőek el, így az előirányzat és a teljesítés közötti, nem egy esetben jelentős 
különbözet kevésbé sokkoló. 

Két példát szeretnék kiemelni. A kormányzati kommunikáció eredeti 
előirányzata 20 milliárd 579,5 millió forint volt, míg a teljesítés ettől 7,6 milliárd 
forinttal több, 28 milliárd 185,5 millió forint. Ezzel szemben a fiatal kutatók 
támogatására az Országgyűlés 1 milliárd 17 millió forintot állapított meg, ezzel 
szemben a kormányzat mindössze 7,3 millió forintot fordított erre a célra. Ebből a két 
adatból is világosan kirajzolódik az Orbán-kormány valódi arca, hogy milyen víziót is 
kínál a magyar embereknek. 

A 2018. évi központi költségvetés zárszámadása alapján megállapítható, hogy 
az állam adóssága tavaly nem csökkent, hanem - szerény mértékben - a GDP-hez 
mért aránya, az adósságráta csökkent. A központi költségvetés adóssága is 
folyamatosan - évente mintegy ezermilliárd forinttal - nő, kamatterhei jellemzően 
meghaladják az évi ezermilliárd forintot.  

Végül pedig mindinkább kirajzolódik az a kép, ami szerint Magyarország 
történelmi esélyt szalasztott el az EU-támogatások sietős elköltésével. A strukturális 
és a kohéziós alapokból érkező többmilliárd eurónyi támogatás észszerűbb elköltése a 
humán infrastruktúra - egészségügy, oktatás - hosszú távú megalapozását tette volna 
lehetővé. 

A Jobbik képviselőcsoportja a 2018. évi központi költségvetés 
zárszámadásának elfogadását szavazatával nem tudja biztosítani. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e további képviselői 
hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a vélemények 
ismertetését követően szavaznunk kell arról, hogy a részletes vita első szakaszának 
lezárásaként az előterjesztés megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 
igen. Ki nem ért egyet vele? (Szavazás.) 4 nem. A megfelelőségről a bizottság döntött. 
A részletes vita első szakaszát lezárjuk.  

Mielőtt rátérünk a módosító indítványokról történő szavazásra, államtitkár 
úrnak lehetőséget adok arra, hogy az elhangzott véleményekre reagáljon.  

Reflexiók 

DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. 
Egyetlenegy kérdésről szeretnék mondani pár szót, nehogy tévesen maradjon meg a 
jegyzőkönyvben is akár, illetve a jelenlévők ismeretében, ez pedig az államadósság 
kérdése. Az államadósságot nagyon sokféleképpen tudjuk közelíteni. Van egy 
úgynevezett maastrichti adósság, ezt tartalmazza egyébként a költségvetési törvény 
indokolása. Ez az a nemzetközileg elfogadott mutató, amit minden hazai és 
nemzetközi szakértő vizsgál, ez alapján ítélik meg a magyar államadósságot. Ennek a 
csökkenése 72,7 százalékról 70,2 százalékra történt, ez 2,7 százalékpontos csökkenés.  

Valóban, ahogy Tóth Csaba alelnök úr említette, van egy másik mutató, ezt 
tartalmazza a törvény első szakasza, ez az úgynevezett Gst., a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény szerinti mutató. Ez az Alaptörvényben foglalt 
adósságcsökkenés fogalmait, illetve adósságcsökkenés módját váltja kvázi aprópénzre 
az Alaptörvény felhatalmazása alapján. Ez egy kicsit más módon számított mutató. Ez 
így van egyébként a Gst. megszületése óta, tehát ez minden évben hasonlóan van. 
Alapvető eltérések, hogy mindazokat a hatásokat kiszűri ebből a mutatóból, amikre a 
kormánynak semmilyen ráhatása nincsen, ezáltal biztosítva azt, hogy csak a 
csökkenés tekintetében és csak azon tényezők jelenjenek meg a törvényben, amikre 
ráhatása van a kormánynak, és ez alapján tudja biztosítani az alaptörvényi 
követelményt. Ahogy egyébként a kötetből látszik, ez az úgynevezett Gst. szerinti 
államadósság 71,9-ről 69 százalékra csökkent, tehát itt a csökkenés mértéke 2,9 
százalékpont, és az is látszik, hogy a két adósságmérték nem igazán tér el egymástól, 
körülbelül 1 százalékpontos az eltérés. Tehát itt érdemi eltérésről vagy más 
tendenciáról egyáltalán nem beszélhetünk, és mind a két adat egyébként jól 
megfogalmazva, megfelelő szövegkörnyezetben megtalálható a törvényben.  

Amire még Tóth Csaba képviselő úr utalt, az Államadósság Kezelő Központ 
által kezelt adósság, az pedig csak egy része az államadósságnak, hiszen ott van 
például az önkormányzatok adóssága, ami szintén része az államadósságnak, vagy az 
úgynevezett besorolt szervek adóssága; elég emlékeztetnem az Eximbank-vitára. Az 
Eximbank is egy ilyen besorolt szerv, az ő adósságát sem az Államadósság Kezelő 
Központ kezeli. Ezeknek az adóssága ugyanúgy beleszámít az államadósságba, tehát 
törvényszerű, hogy az egy egész más mutatószám legyen.  

A többi kérdésben nem kívánok állást foglalni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vita első szakaszának lezárását 

követően áttérünk a vita második szakaszára, itt képviselői egyéni módosító 
indítványok nem kerültek benyújtásra a bizottsághoz, tehát erről nem kell 
szavaznunk. Kérdezem, ki támogatja, hogy a részletes vitát lezárjuk. (Szavazás.) 10 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött.  
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Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását kell megtennünk. Ki az, aki 
támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is döntött. 
Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, hogy rendelkezésünkre állt. A 
napirendet ezzel lezárjuk.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pont az egyebek. Várhatóan november 6-án tárgyalja 
majd az Országgyűlés az Állami Számvevőszék 2018. évi tevékenységéről szóló 
jelentést, illetve az azt elfogadó határozati javaslatot, amelyet a bizottságunk 
terjesztett a tisztelt Ház elé. Döntenünk kell arról, hogy ki képviselje a vitában a 
Gazdasági bizottságot. Azt javaslom, hogy Manninger Jenő alelnök úr képviselje a 
Gazdasági bizottságot a parlamenti vitában. Van-e más javaslat? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki a javaslatomat elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangú döntésével Manninger Jenő képviselő urat bízta meg azzal, hogy 
az Állami Számvevőszék 2018. évi tevékenységéről szóló jelentés vitáján képviselje a 
bizottságot.  

Az ülés berekesztése 

Van-e egyéb bejelentenivalója képviselőtársaimnak az egyebek napirendi pont 
keretében? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm, 
hogy a bizottság ülésén részt vett, segítette a munkánkat. Mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok! A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejésének időpontja: 9 óra 28 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


