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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13260. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

 (Kijelölt bizottság) 

2. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13108. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

3. Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13258. szám) 
 (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

4. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13098. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

5. A tanulók és a tanárok számára történő ingyenes internet-hozzáférés 
biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/12832. szám) 

 (Arató Gergely és dr. Oláh Lajos (DK) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

6. Egyebek 
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Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
 

Megjelentek 

Dr. Benkő Tamás helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda 
- NVTNM)  
Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját, a munkatársakat. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitom. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslat kiküldésre került. Kérem, fogadjuk el a 
napirendet! Kérdezem, hogy ki támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) Érthető 
a kihangosítás? (Tóth Csaba: Kicsit nem volt világos. Oké, elfogadjuk!) Egyhangú 
igen, köszönöm szépen. Ha valakinek gondja van a hangosítással, kérem, hogy jelezze!  

A korai időpontra azért volt szükség, mert a Házban három olyan terem van, 
amely a nyilvánosságot biztosíthatja, és tulajdonképpen az összes időpont lefoglalásra 
került a többi bizottság részéről, ezért maradt nekünk ez a reggeli negyed kilences 
időpont, amiből fél kilenc lett. 

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
módosításáról szóló T/13260. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom. A kormány 
részéről tisztelettel köszöntöm dr. Benkő Tamás helyettes államtitkár urat és 
kolléganőjét.  

Javaslom, hogy a vitát, a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban ellenvetés? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában 
állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Ez 
egyhangú igen, köszönöm szépen. 

A részletes vita első szakaszát lezárom, a második szakaszát megnyitom. A 
törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, de a bizottság saját 
módosító javaslatot kíván megfogalmazni. Ezzel kapcsolatban a bizottsági módosító 
javaslat tervezetét kiosztottuk, remélhetőleg mindenki megkapta. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott a szavazástól? 
(Szavazás.) Senki. Ki szavazott ellene? (Szavazás.) 4 fő. Megállapítom, hogy 10 igen és 
4 ellenszavazat mellett a javaslat elfogadásra került. 

Dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a részletes 
vita lezárását. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Aki ellene szavazott? (Szavazás.) 3 fő. 
Tartózkodott? (Szavazás.) 1 fő. Megállapítom, hogy 10 igen, 3 ellenszavazat és 1 
tartózkodás mellett a részletes vita lezárását elfogadta a bizottság. 

Végül szavaznunk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Kérdezem, 
hogy ki támogatja ezt. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Nem szavazatot hadd kérjek! 
(Szavazás.) 3 nemmel és 1 tartózkodással a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen az előterjesztő képviselőinek a részvételt. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/13108. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 2. napirendi pont tárgyalása következik, amelynek a címe: egyes 
energiapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a 



6 

T/13108. számot viseli. A részletes vita a határozati házszabály 44-45. §-a alapján 
történik. 

A kormány részéről tisztelettel köszöntöm Kádár Andrea Beatrix helyettes 
államtitkár asszonyt és munkatársát.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

A részletes vita első szakaszát megnyitom. A részletes vita első szakaszában 
állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt elfogadja. (Szavazás.) Ez 
egyhangú igen, köszönöm szépen. A részletes vita első szakaszát így lezárom. 

A második szakasz tárgyalása következik. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat nem érkezett. A bizottság saját módosítási szándékot kíván 
megfogalmazni, ennek tervezete kiosztásra került. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a 
módosító javaslatot. (Szavazás.) 10 igen szavazat. A nem szavazatokat kérném! 
(Szavazás.) 4 nem szavazat. 10 igen és 4 nem szavazattal a bizottsági módosító javaslat 
elfogadásra került. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
részletes vita lezárását. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Nem szavazatok? (Szavazás.) 4 
nem szavazattal a bizottság elfogadta a részletes vita lezárását. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is. Kérdezem, 
hogy ki támogatja ezt. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Nem szavazatok? (Szavazás.) 4 
nem szavazat. 10 igen és 4 nem szavazattal a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta 
a bizottság. 

Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyes adótörvények módosításáról szóló T/13258. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 3. napirendi pont tárgyalása következik: egyes adótörvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, amely a T/13258. számot viseli. A részletes vita a határozati 
házszabály 44-45. §-a alapján történik. 

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, dr. Kiss Zoltánt és munkatársát. 
Javaslom szintén, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Kérdezem, hogy 
van-e ezzel kapcsolatban ellenvélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

A részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 

A részletes vita első szakaszát így lezárom.  
A részletes vita második szakasza következik. A törvényjavaslathoz három 

képviselői módosító javaslat érkezett, ezekről kell döntenünk a kiosztott háttéranyag 
szerint. Kérdezem, hogy… (Potocskáné Kőrösi Anita: Szeretnék szót kérni! 
Megnyomtam a gombot!) Megadom a szót a képviselő asszonynak. 

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

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatunk az adótörvény-csomaghoz arról szól, hogy a 
kisadózó vállalkozók tételes adójánál önök a vállalkozói társadalom és a civil szakma 
számára egy olyan rendelkezést vezettek be a 2021-es költségvetést megalapozó 
törvénybe, hogy 3 millió forint felett egy 40 százalékos különadó fogja terhelni a 
kifizetőket. Ez egy végtelenül alacsony összeg, havi 250 ezer forintról beszélünk, ha a 
teljes kifizetés meghaladja ezt az adóévben, akkor kell ezt a pluszadót megfizetni. 
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Egyeztetve szakmai szervezetekkel és nyilvánvalóan beszélgetve vállalkozókkal, 
én arra teszek javaslatot ezen módosító indítványomban, hogy ezt 6 millió forintra 
emeljék meg. Ugyanis úgy gondolom, és ezt az indokolásban is leírtam, hogy ezzel is 
biztosítható az, hogy a bújtatott munkaviszonyok megszüntetésre kerüljenek. Tehát 
mindenképpen fontos és életszerű lenne ennek az összegnek az emelése.  

A plenáris ülésen az általános vitában is elmondtam, hogy maximálisan 
egyetértek azzal, hogy a bújtatott munkaviszonyokat ki kell kerülni, azonban nem az a 
módja ennek, hogy sok-sok tízezer vállalkozót büntetnek. 

Én tisztelettel szeretném kérni kormánypárti képviselőtársaimat, hogy ennek a 
módosító javaslatnak szavazzanak bizalmat, és hallják meg a vállalkozóknak a hangját. 
Végtelenül elszomorít, hogy Witzmann képviselőtársam nincs itt, ő a somogyi 4. számú 
választókerületnek a képviselője, én bíztam benne, hogy ő majd itt lesz, és szintén 
felemeli a hangját a vállalkozókért. Nincs itt, úgyhogy bízunk önökben, hogy ezt a 
módosító indítványt átengedik. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő asszony a második módosító 

javaslathoz tette meg a hozzászólását, de az elsővel fogjuk kezdeni a szavazást. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot - Csárdi Antal 

javaslatáról van szó. 
 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Köszönöm szépen.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 

igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 nem. Megállapítom, hogy a javaslat 
nem került elfogadásra. 

Most jön az a módosító javaslat, amelyet Potocskáné Kőrösi Anita 
képviselőtársunk indokolt meg. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 

igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 nem szavazattal a javaslat 
nem került elfogadásra. 

Végül Csárdi Antal javaslata kerül szavazásra. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e javaslatot. 

 
DR. KISS ZOLTÁN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 10 nem szavazattal a javaslat nem 
került elfogadásra. 

A bizottság saját módosító javaslatot kíván megfogalmazni. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
1. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a javaslat elfogadásra került. 
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Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
részletes vita lezárását. (Szavazás.) 10 igen szavazat. A nem szavazatokat kérem! 
(Szavazás.) Senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 fő. Megállapítom, hogy a javaslat 
elfogadásra került. 

Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is. Kérdezem, 
hogy ki támogatja. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tartózkodó szavazatok? (Szavazás.) 4 tartózkodással a javaslat elfogadásra került. A 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a részvételt és a támogatást. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 4. napirendi pont tárgyalása következik: a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amely 
a T/13098. számot viseli. A részletes vita a határozati házszabály 44-45. §-a alapján 
történik. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő képviselőjét, dr. Adorján Richárd 
helyettes államtitkár urat.  

A Gazdasági bizottság vitához kapcsolódó bizottságként folytatja le a 
zárszámadási törvényjavaslat részletes vitáját. Hasonlóan a költségvetési 
törvényjavaslathoz, a zárszámadás tárgyalása is némileg eltér a megszokottól. 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, 
ezért a bizottságunk részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló 
jelentés fogja tartalmazni. 

A határozati házszabály 95. § (2) bekezdésének megfelelően az esetleges 
kisebbségi véleményeket függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló 
jelentéshez, ezeket formanyomtatványon, aláírva holnap 14 óráig a bizottság 
titkárságán lehet leadni.  

Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak, ez a 
határozati házszabály 117. § (3) bekezdése szerint történik. A véleményeket a részletes 
vita első szakaszában kell ismertetni. 

Tisztelt Bizottság! A részletes vita első szakaszát megnyitom, és kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kívánja ismertetni véleményét a törvényjavaslathoz. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Tóth Csaba alelnök úrnak. 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Ismertetném az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleményét. 
Évek óta visszatérő problémája a költségvetésnek, hogy a gazdasági adatok 

ismerete nélkül, jóval előre benyújtja a kormány, így az gyakorlatilag költségvetési 
tippjátékként működik és nem valódi költségvetésként.  

Ez látható a jelenlegi zárszámadás esetén is, amelyben részletes elemzéseket 
láthatunk arról, hogy a tervezett kiadások és bevételek hol, milyen módon térnek el a 
költségvetésben tervezettől. Van azonban több olyan fontosabb terület, amelyet külön 
is érdemes kiemelni.  

A 2019. évi zárszámadásból kitűnő egyik legjelentősebb probléma a jóléti 
kiadások költségvetésen belüli arányának csökkenése. A jóléti funkciókra - oktatás, 
egészségügy, társadalombiztosítás - 2018-ban az államháztartás kiadásainak 
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57,8 százalékát fordították, ez 2019-ben 56,2 százalékra csökkent. Az oktatásra 
fordított keret 11,6 százalékról 10,8 százalékra, az egészségügyre fordított forrás 10,8-
ről 9,1 százalékra, valamint a társadalombiztosítási és jóléti funkciókra fordított összeg 
is 28,5 százalékról 27,5 százalékra csökkent. 

Lényeges növekedés csak a gazdasági funkcióknál volt látható - 14,4 százalékról 
18,5 százalékra emelkedett -, azonban ez is messze elmarad a költségvetés által 
tervezett aránytól, ami 19,8 százalék.  

A jóléti kiadások arányának csökkenése azért is látványos, mert mindez az 
adóbevételek növekedése mellett történt. Ez a csökkenés azt is jelentette, hogy 2019-
ben nem valósult meg számos olyan stratégiai, átfogó célkitűzés, amire szükség lett 
volna. Így elmaradt a szociális védőháló megerősítése, amely továbbra sem tartozott a 
kormány prioritásai közé. Ennek következtében a koronavírus-válság a szerényebb 
körülmények között élőket rendkívül rossz helyzetben érte, ráadásul az infláció 
alábecsülésének következtében a nyugdíjasok helyzetének rendezése egészen 
novemberig váratott magára.  

Az egészségügyi területen belül a kormány nem hajtott végre jelentős 
strukturális átalakításokat sem az alapellátás, sem a szakellátás területén, és nem 
oldotta meg a fogorvosok praxisfinanszírozásának a problémáit sem. Az egészségügyi 
dolgozók, bár részesültek fizetésemelésben, azonban ezt a néhány hete tárgyalt orvosi 
béremelésnek megfelelő pótlás egyértelműen megkérdőjelezi. 

A munkavállalás a közszférában 3,8 százalékkal csökkent, elmaradt a 
rendvédelmi dolgozók illetményalapjának emelése, amit ráadásul az elfogadott 2021. 
évi költségvetés alapján jövőre sem terveznek növelni.  

A rendvédelmi dolgozók bérfejlesztési programja 2019-ben befejeződött, így a 
mostani fizetéseik gyakorlatilag befagyasztásra kerültek.  

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a külföldről hazautalt fizetések aránya nőtt, 
amely a kivándorlás növekedését mutatja. 

Végezetül a zárszámadás ékes bizonyítéka annak, hogy 2019 választási év volt 
Magyarországon, és a költségvetési forrásokat is erre való tekintettel osztották el. 
Jelentős források jutottak a kormányzati kommunikációra, a presztízsberuházásokra 
és a kormánypárti vezetésű városok támogatására.  

A fenti hiányosságok és problémák miatt az MSZP a zárszámadás elfogadását 
nem támogatja. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szatmáry Kristóf képviselő 

úrnak. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ismertetve a álláspontunkat, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló számvetésből, zárszámadásból egyértelműen megmutatkozik, hogy a kormány 
folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai céljainak 
megvalósítását; ezek a következők voltak: a költségvetési hiány alacsony mértéken 
tartása, az államadósság csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a 
foglalkoztatás növelése és az ország növekedési potenciáljának emelése. 

A zárszámadásból látható, hogy az átlagkeresetek 2019-ben 11,4 százalékkal 
nőttek a megelőző évhez képest, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya - 
fokozatosan csökkenve - 65,4 százalékra mérséklődött a 2019. év végén. A kormányzati 
intézkedések tartós gazdasági pályára helyezték a gazdaságot. Tavaly 4,6 százalékkal 
nőtt a GDP, ami gyakorlatilag az előzetes 4,1 százalékos ütemhez képest is egy 
jelentősebb, ambiciózusabb növekedés. Az Európai Unión belül mindösszesen három 
ország, Írország, Észtország és Málta büszkélkedhet magasabb növekedéssel. 
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A munkanélküliség rekordalacsony szintre, 3,4 százalékra csökkent, miközben 
a foglalkoztatottak száma a rendszerváltás óta először haladta meg a 4,5 millió főt. 
Magyarország sérülékenysége álláspontunk szerint az elmúlt években jelentősen 
mérséklődött, mindezeknek is köszönhető talán, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány 
kedvezőtlen gazdasági hatásaival hazánknak megerősödött gazdasággal volt lehetősége 
szembenézni.  

Fontos cél volt továbbá, hogy Magyarország egy családbarát ország legyen, ezért 
Európában is egyedülálló családi adózási rendszer került bevezetésre, amely mintegy 
egymillió családnak nyújt segítséget. Az elmúlt években ez a rendszer tovább bővült: 
januárban havi 40 ezer forintra nőtt a kétgyermekes családok adókedvezménye, ami 
350 ezer család számára jelentett segítséget. 2019-ben a kormány közel 2000 milliárd 
forintot biztosított a magyar családok támogatására, ez közel 980 milliárd forinttal 
magasabb, mint a 2010. évi támogatások összértéke. A családokat érintő 
adókedvezmények összege tavaly tovább nőtt, és az első házasok kedvezményével 
együtt több mint 330 milliárd forintot tett ki.  

A lakástámogatások összege 2019-ben meghaladta a 191 milliárd forintot, ez 
több mint 51 milliárd forinttal alacsonyabb, mint az előzetesen tervezett mérték, ami 
egyébként közel 44 milliárd forintos növekedést jelent 2010-hez képest.  

2019-ben folytatni tudtuk az adócsökkentés politikáját: a szociális hozzájárulási 
adó mértékét további 2 százalékponttal, 17,5 százalékra csökkentettük, ami éves 
szinten mintegy 300 milliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtása 
megfelel a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az 
abban szereplő adatok pedig megbízhatóak. 

Én annyit tennék csak hozzá, hogy természetesen 2020 októberében némi 
nosztalgiával nézzük vagy hallhatjuk ezeket a számokat, hiszen az idei évben sajnos a 
világ kifordult a sarkából, és sokkal rosszabb nemzetközi környezetben kell a magyar 
gazdaságnak helytállni. De bízunk benne, hogy pont a megerősített gazdaság tud a 
kihívásoknak megfelelni. 

Az alelnök úr megjegyzésére, hogy a tavalyi év mennyire volt választási 
költségvetés. Azt gondolom, hogy amikor növekvő GDP mellett egyébként egy 
csökkenő költségvetési hiányról számolhatunk be 2019-ben, ezt összevetve a korábbi 
kormányok választásokat megelőző évi politikájával, azt gondolom, hogy 
mindenképpen egy mértéktartó és hosszú távon pozitív gazdasági folyamatokat 
megalapozó költségvetésről beszélhetünk a 2019. évben. Még egyszer: bízunk abban, 
hogy a 2019. évi zárszámadásban szereplő számok a koronavírus-járvány elmúltával - 
remélhetőleg 2021-ben - vissza tudnak térni ezekhez az adatokhoz. Köszönöm szépen 
a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kívánja-e még valaki ismertetni a véleményét? 

(Senki sem jelentkezik.) Nem. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. (Dr. 
Adorján Richárd jelzi, hogy nem kíván szólni.) Köszönöm szépen. 

A részletes vita első szakaszát lezárom. Javaslom, hogy állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen, 
köszönöm szépen. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, így dönteni kell 
a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a vita lezárását. (Szavazás.) 
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem mellett a javaslat elfogadásra 
került. 
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Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Kérdezem, hogy 
ki támogatja ezt. (Szavazás.) 10 igen. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 4 nem szavazattal 
a javaslat elfogadásra került. 

A 4. napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőjének a részvételét. 

A tanulók és a tanárok számára történő ingyenes internet-hozzáférés 
biztosításáról szóló T/12832. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Az 5. napirendi pont tárgyalása következik, a tanulók és a 
tanárok számára történő ingyenes internet-hozzáférés biztosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely a T/12832. számot viseli, az előterjesztők Arató Gergely és dr. 
Oláh Lajos, a DK képviselőinek önálló indítványa.  

Kérdezem, hogy az előterjesztők itt vannak-e a teremben. Nem látom őket. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a javaslathoz - tárgysorozatba vételről van 

szó egyébként, erről kell döntenünk. (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs hozzászóló, a vitát lezárom. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem szavazattal a javaslat elvetésre került. 

Egyebek 

A 6. napirendi pont tárgyalása következik, egyebek. Szeretném tájékoztatni a 
tisztelt bizottságot, hogy a következő ülés november 2-án, hétfőn délelőtt várható, 
ekkor tárgyaljuk többek között a Magyar Nemzeti Bank 2019. évi, valamint az NMHH 
hírközlési beszámolóját.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 00 perc) 

  Hadházy Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


