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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! A Gazdasági bizottság mai ülését megnyitom. 
Képviselőtársaim a szokásoknak megfelelően írásban előre megkapták a mai ülésre 
szóló meghívót a tervezett napirendekkel.  

Kérdezem, hogy ehhez képest van-e bárkinek módosító indítványa vagy javaslata. 
(Nincs ilyen jelzés.)  

Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét 
elfogadja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Ellenvéleményt, 
tartózkodást nem látok, a bizottság tehát egyhangú döntéssel fogadta el a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
elkezdheti a munkáját. 

Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi 
átvállalásáról szóló T/15986. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Első napirendi pontként az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív 
szervezetek általi átvállalásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. A 
kormány részéről Czepek Gábor miniszteri biztos a meghívott, bár nem látom a 
teremben. (Dr. Czepek Gábor megérkezik a bizottság ülésére. - Czepek Gábor: 
Elnézést, elnök úr.) Köszöntöm dr. Czepek Gábor miniszteri biztost, és megkérem, 
hogy az előterjesztői asztalnál foglaljon helyet. (Megtörténik.) Jó napot kívánok! 
Elnézést kérünk, ilyenkor nem olyan egyszerű a menetrend, amikor a szavazásokhoz 
van igazítva a bizottsági ülés kezdése.  

Javaslom, hogy a részletes vitát ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk. 
Képviselőtársaimnak van-e ez ellen kifogása? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Ellenvéleményt, 
tartózkodást nem látok, a bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről.  

A részletes vita második szakaszában módosító indítványokról kellene 
szavaznunk. Egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett, de a bizottságnak van 
egy módosítójavaslat-tervezete.  

Kérdezem miniszteri biztos urat, hogy van-e tárcaálláspont vagy 
kormányálláspont a bizottsági módosítóval kapcsolatban.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR miniszteri biztos (Miniszterelnöki Kormányiroda – 

NVTNM): A Stratégiai Kabinet tárgyalta, úgyhogy kormányálláspontot tudok 
mondani: támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja. Képviselőtársaimat 

kérdezem, ki az, aki ebben a formában a módosító indítvány benyújtását támogatja. 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 7 igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Tartózkodott? (Szavazás.) 3.  

7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött. 
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Ezután a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ki az, aki a javaslatomat 
elfogadja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 7 igen szavazat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás.  

7 igen és 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 
Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 

javaslatomat támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 7 igen szavazat. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.  

7 igen és 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta. Miniszteri biztos úrnak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy a 
rendelkezésünkre álltak. Az első napirendi pontot lezárjuk. 

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése 
érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények 
módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
rendelkezésekről szóló T/15995. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelynek keretében az állami vagyonnal 
való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást 
érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről 
szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Dr. Benkő Tamás helyettes 
államtitkár úr képviseli a tárcát.  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ez ellen kifogása bárkinek? (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. §-a (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, a bizottság egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről. Ezzel a részletes vita 
első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Egyéni képviselői módosító 
indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz. Van egy bizottsági módosító 
indítványunk, amelynek a tervezetéről helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy van-
e tárcaálláspont vagy kormányálláspont.  

 
DR. BENKŐ TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda -

NVTNM): Köszönöm szépen. Ahogy előzőleg miniszteri biztos úr mondta, én is 
kormányálláspontot tudok mondani. A kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt egy technikai probléma történt. A kiküldött 

anyagból egy kis szakasz hiányzik, mégpedig a 210/C. §-ban van egy olyan rész, ami a 
kiküldött anyagban nem szerepel, de a benyújtandó javaslatban ennek szerepelnie 
kellene, ezért azt kiegészítésként, szakaszkiegészítésként felolvasom hozzá. 

Tehát a „jogerőre emelkedése napjától számított 60 napon belül előterjesztett 
kérelmére az állam által törvényes öröklés útján megszerzett ingóság (dolgok, jogok és 
követelések), valamint ingatlan (a továbbiakban ezen alcímben együtt: vagyontárgy) 
értékesítésére irányuló végrehajtást végzéssel rendeli el. Zálogjoggal terhelt ingatlanra 
az ezen alcímben foglaltak szerinti végrehajtás nem rendelhető el.” 

Tehát aki ezzel a kiegészítéssel a módosító indítvány benyújtását támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) 9 igen és 4 nem mellett a bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött helyesen. Helyettes államtitkár úrnak, illetve miniszteri biztos 
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úrnak is köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Ezzel a második napirendi 
pontot is lezárjuk. 

Egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra, melynek keretében az egyes 
adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. 
Köszöntöm Besesek Botond helyettes államtitkár urat, és meg is kérem, hogy fáradjon 
két sorral előrébb, az előterjesztői asztalhoz. (Megtörténik.)  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ezzel kapcsolatban kifogása bárkinek is? (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nincs.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, egyhangú döntéssel döntött a bizottság a megfelelőségről. Ezzel a részletes vita 
első szakaszát le is zárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, ahol először képviselői módosító 
indítványokról kell szavaznunk. Csárdi Antal képviselő úrnak van két módosító 
indítványa, az 1. és a 2., ami összefügg egymással, tehát együtt kell majd ezekről 
szavaznunk. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárca- vagy 
kormányálláspont ezzel kapcsolatban.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm szépen. Képviselőtársaimat 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Csárdi Antal képviselő úr indítványát. Aki igen, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

4 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a módosító 
indítványokat. 

A 3. ajánlási számon szintén Csárdi Antal képviselőtársunk módosító indítványa 
szerepel. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy itt mi a kormány álláspontja. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt. Aki igen, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 4 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

4 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság sem támogatja a módosító 
indítványt. 

4. ajánlási számon Novák Katalin miniszter asszony, Zsigó Róbert, illetve Halász 
János képviselő urak indítványa szerepel. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy 
van-e ebben az esetben kormányálláspont.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem… Bocsánat, csak 
technikailag, a jegyzőkönyv számára jegyzem meg, hogy itt három indítvány függ össze, 
tehát a 4-es az 5-össel és a 6-ossal függ össze, tehát erről a háromról egy szavazással 
fogunk dönteni. Tehát aki Novák Katalin, Zsigó Róbert és Halász János 
képviselőtársaink 4., 5. és 6. ajánlási számon szereplő módosító indítványát támogatja, 
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem.  

9 igen és 5 nem mellett a bizottság támogatja a módosító indítványokat. 
7. ajánlási számon Csárdi Antal képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 

helyettes államtitkár urat, hogy van-e a kormánynak álláspontja.  
 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, 

aki támogatja az indítványt. Aki igen, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 4 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás.  

4 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a módosító 
indítványt. 

8. ajánlási számon szintén Csárdi Antal képviselő úr indítványa szerepel, amely 
összefügg a 9. ajánlási számon benyújtott indítvánnyal. Kérdezem helyettes államtitkár 
urat, hogy mi a kormány álláspontja.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, 

aki támogatja az indítványt. Aki igen, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 5 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem szavazat.  

5 igen, 9 nem mellett a bizottság nem támogatta a módosító indítványt. 
Ezzel az egyéni képviselői módosító indítványok végére értünk. A bizottságnak 

van egy saját módosító indítványa, amelyről kérdezném államtitkár urat, hogy a 
kormánynak mi az álláspontja. 

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. 

9 igen és 5 nem mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 
Ezután javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatommal 

egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem ért egyet? 
(Szavazás.) 5 nem. 9 igen és 5 nem mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

És végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki a 
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 5 nem.  
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9 igen és 5 nem mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta. 
Helyettes államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen, hogy a 
rendelkezésünkre álltak. A 3. napirendi pontot lezárjuk. 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, melynek keretében Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Megkérem 
dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár urat, hogy foglalja el a helyét az előterjesztői 
asztalnál. (Megtörténik.) 

A Gazdasági bizottság vitához kapcsolódó bizottságként folytatja le a jövő évi 
költségvetésitörvény-javaslat részletes vitáját. A tárgyalás során alkalmazandó eljárás 
sajátos, hiszen a plenáris ülésen a bizottsági jelentések vitája során a Költségvetési 
bizottság előadója fogja majd összefoglalni és előadni valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét, és szintén a Költségvetési bizottság egy tagja fogja ismertetni a szavazás 
során kisebbségben maradt képviselők véleményét is, ezért a bizottság részletes 
vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja majd tartalmazni. 

Az esetleges kisebbségi véleményeket pedig függelékként kell majd csatolnunk 
a részletes vitáról szóló jelentéshez. Éppen ezért arra szeretném majd kérni 
képviselőtársaimat, hogy ezeket a megfelelő formanyomtatványon, aláírva, papírlapon 
vagy beszkennelve, elektronikus formában legkésőbb holnap 10 óráig juttassák el 
bizottságunk titkárságára annak érdekében, hogy ez megfelelő mellékletként rögzítésre 
kerülhessen. 

Az írásba foglalt bizottsági, illetve kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában előkerültek. Tehát ez semmiben nem 
változik a korábbi évek gyakorlatához képest, amiben a képviselő hölgynek és uraknak 
kellő rutinja és tapasztalata van.  

Javaslom, hogy itt is a korábbi gyakorlatnak megfelelően haladjunk, és két 
szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Így az első szakaszban a vélemények 
ismertetésére kerül sor. Akinek a költségvetési javaslattal kapcsolatos észrevétele van, 
azt kérem, most jelezze! (Jelzésre:) Elsőként Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 
asszonynak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A Jobbik képviselőcsoportjának véleményét szeretném ismertetni.  

Rossz hagyományt teremtettek az előző Orbán-kormányok azzal, hogy már a 
bázisév májusában elfogadtatják a parlamenttel az ország következő évi költségvetését. 
Ez a gyakorlat indokolatlan, ezért szakmai szempontból elfogadhatatlan.  

A központi költségvetés a kormány pénzügyi terve. A tervezés megalapozottsága 
az ahhoz szükséges információk megbízhatóságától függ. A kormány még nem számolt 
be a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról, nincsenek róla auditált pénzügyi adatok, 
emiatt sem áll stabil lábakon a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat. 

A túl korán kidolgozott költségvetés miatt a pénzügyi tervezés bizonytalan. Két 
ingatag pénzügyi évre épül tehát a 2022. évi központi költségvetés, aminek a 
megbízhatóságát kevésbé a szakmaiság, sokkal inkább a politikai voluntarizmus adja. 

Összefügg mindezzel az a zónikus magyar gyakorlat, ami szerint a 
törvényjavaslat nem áttekinthető, nem átlátható. Az általánosan alkalmazott 
nemzetközi EU-s költségvetési eljárás 3 éves idősorba rendezve teszi 
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összehasonlíthatóvá a pénzügyi adatokat, szemben a hazaival, ami 
összehasonlíthatatlanul egyetlen évet, a 2022-est lógatja a levegőben. 

Az előterjesztés nyomán a költségvetésitörvény-javaslat elfogadásával sérülnek 
a költségvetési elvek. Kódolva van a későbbi elszámoltathatóság meghiúsulása. 
Hatalmas aggregátumokat hagyat jóvá a kormány az Országgyűléssel, magához 
ragadva ily módon a költségvetési jogot, amivel aztán kénye-kedve szerint élhet.  

A pénzügyminiszter előterjesztése, mint eddig is, fejezeti indokolásokat is 
tartalmaz. Ezek hasznos információkat, részletes magyarázatokat, esetenként 
idősorokat is adnak a törvényjavaslathoz. A gond az velük, hogy jogi relevanciájuk 
nincs, hiszen a bennük levő tartalmakat az Országgyűlés nem hagyja jóvá, tehát nem 
válnak a törvény tartozékaivá, mint a mellékletek. Jogi értelemben ezért nem, 
legfeljebb politikai értelemben kérhető számon bármi is a fejezeti indokolásokból. 

A tavalyi 5 százalékos csökkenése után a bruttó hazai termék idén a kormány 
előrejelzése szerint 4,3 százalékkal, jövőre pedig 5,2 százalékkal nőhet. A GDP-n belüli 
beruházási hányad még a tavalyi 27,3 százalékos és az idei 27,9 százalékos magas 
arányokat is meghaladja, 28,5 százalék, aminek a hátterében a beruházások és az 
export 10,5 százalékos növelése, tehát nem a hazai fogyasztás erőteljes bővülése áll.  

Az életszínvonal egyik legfontosabb mutatója, a nettó átlagkereset a verseny- és 
a közszférában egyaránt gyorsan, 7-8 százalékkal nőhet, bár az előterjesztés a tavalyi 
évinél kisebb növekedési ütemet jelez. Ezzel tovább nyílhat az olló az aktív keresők és 
a nyugdíjasok életszínvonala között, erre utal a háztartások fogyasztásának alakulását 
jelző, viszonylag szerény adat.  

Az infláció kormány által tervezett mértékét, a 3 százalékot alábecsültnek 
ítélhetjük, ugyanakkor év elején csak 3 százalékkal emelik majd a nyugdíjakat. Már az 
idei áprilisi adat, ami 5,1 százalék, jelezte az MNB 3 százalékos középtávú inflációs 
céljától való távolodást, ezért a jegybank be is lengette az alapkamat emelését. Ebből 
többek között az következhet, hogy nőni fognak a költségvetés kamatkiadásai, emiatt a 
tervezett hiánya is. 

A járványhelyzettel összefüggésben labilissá vált az államháztartás egyensúlya. 
Már 2020-ban is rekordnagyságúra nőtt a bruttó államadósság, ami jövőre újabb 
rekordokat dönthet, a tervezett GDP-hez viszonyított aránya pedig 80 százalék 
közelébe ugorhat.  

A központi alrendszer jövő évi tervezett hiánya 3153 milliárd forint. A működési 
költségvetés nem számol deficittel, a hiányt a hazai felhalmozási költségvetés és az 
európai uniós fejlesztési költségvetés produkálja.  

Az előterjesztés nem szentel elég figyelmet annak bemutatására, hogy mi fogja 
finanszírozni, és leginkább mennyiért a magas, 5,9 százalékos GDP-arányos hiányt.  

Jelen formájában Magyarország 2022. évi központi költségvetése 
elfogadhatatlan, a Jobbik képviselőcsoportja ezt a választásikampány-költségvetést 
szavazatával nem tudja és nem is fogja támogatni.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További felszólalásra 

jelentkezett Varga Gábor képviselő úr, Fidesz. 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül!) Köszönöm szépen a szót. A 

Fidesz-KDNP képviselőcsoportja… 
 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, a mikrofonba kéne beszélni a jegyzőkönyv 

miatt…. (Jelzésre:) Most jó. 
 



11 

VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz-
KDNP képviselőcsoportjának véleményét szeretném elmondani a T/16118. számú 
törvényjavaslatról. 

A kormány az Alaptörvényben megfogalmazott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően terjesztette be az Országgyűlésnek a 2022. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot.  

A kormánypárti frakciók részéről üdvözlendő, hogy a 2022. évi költségvetés az 
ország újraindításának a költségvetése. A koronavírus-járvány okozta kihívások esélyt 
adnak arra, hogy Magyarország a járvány utáni új világgazdasági korszak nyertes 
országai közé tartozzon.  

Ennek jegyében indul el a gazdaság-újraindítási akcióterv, a modern 
Magyarország történetének legnagyobb gazdasági programja, amely a gazdaság 
újraindításán túl az élet újraindításáról is szól.  

Az akcióterv nemcsak munkahelyet teremt a magyar emberek számára, hanem 
segítségével Magyarország újra az európai összehasonlításban is kiemelkedő 
növekedési pályára állhat. A koronavírus-válságot megelőző időszak adatai alapján a 
magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában.  

A kormányzati intézkedéseknek és a koronavírus-járvány utáni gazdasági 
visszarendeződésnek köszönhetően a magyar gazdaság teljesítménye 2021-ben 4,3 
százalékkal, 2022-ben pedig 5,2 százalékkal bővülhet. A költségvetés a gazdaság 
újraindítását célzó kiemelt programokra, fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a 
foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre a gazdaság-újraindítási 
akcióterv keretében 2022-ben több mint 7300 milliárd forintot meghaladó forrást 
biztosít.  

A munkahelyek megőrzése és növelése, valamint a beruházások támogatása 
továbbra is kiemelt fontosságú a kormányunk számára, ezért uniós szinten is 
rekordösszegű állami beruházások valósulhatnak meg, amik elérhetik a GDP 6,5 
százalékát.  

Nem lehetünk elég óvatosak, éppen ezért a költségvetés 233 milliárd forintnyi, 
a bruttó hazai termék mintegy 0,4 százalékát kitevő központi tartalékkal is rendelkezik.  

Egy nemzet jövőjét a családok és a gyerekek jelentik, ezért az eddigi 
családvédelmi intézkedéseken túlmenően tovább bővül a gyermekes és a gyermeket 
vállaló családok támogatása. Az otthonteremtési program legújabb elemének 
köszönhetően áfa- és illetékmentességgel segítjük az új otthonba költöző családokat.  

A 13. havi nyugdíj visszaépítése 2022-ben tovább folytatódik, és minden idős 
honfitársunk számolhat a nyugdíjprémiummal is. A járvány elleni védekezés 
frontvonalában dolgozó orvosok, ápolók munkáját elismerjük. A megkezdett, 
történelmi léptékű egészségügyi béremelésnek köszönhetően az orvosi fizetések két év 
alatt átlagosan 2,5-szeresére nőnek. Az egészségügyi szakdolgozók munkáját is 
megbecsüljük. A 2018-ban indított béremelési programnak köszönhetően 2022-ig 2,5-
szeresére nő az ápolók bére. 

A béremelési programok megvalósítására jövőre közel 460 milliárd forintot 
fogunk fordítani. A vállalkozások és a dolgozó emberek 2022-ben is számíthatnak a 
kormány támogatására. Adóemelések és megszorítások helyett a munkát terhelő adók 
csökkentését és a beruházási programok folytatását valósítjuk meg. 

2022. július 1-jétől további 2 százalékponttal csökken a munkát terhelő adók 
mértéke, a 25 év alatti fiatalok pedig január 1-jétől mentesülnek az szja megfizetése 
alól. E két intézkedésnek köszönhetően több mint 250 milliárd forinttal marad több a 
családoknál és a vállalkozásoknál, ezzel is segítve a gazdaság mielőbbi talpra állását.  
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A kormány gazdaságvédelmi akciótervének elsődleges célja a munkahelyek 
megőrzése, új munkahelyek teremtése, valamint a magyar családok és a hazai 
vállalkozások védelme. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tóth Csaba alelnök úré a szó. 

(Potocskáné Kőrösi Anita távozik a bizottság üléséről.) 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Ismertetném az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleményét. 
A kormány a 2022. évi költségvetésnek az újraindítás költségvetése nevet adta. 

Ennek megfelelően a gazdaság-újraindítási akcióterv központi szerepet kap a 
büdzsében, illetve annak kommunikációjában. Többször is visszaköszön, hogy 7308 
milliárd forint fog rendelkezésre állni, amely a jövő évi GDP 13 százaléka. A valóság 
azonban más, hiszen annyi történt, hogy bizonyos előirányzatokat besoroltak ebbe a 
körbe, nem pedig 7308 milliárd forintnyi új forrás elosztására kerül sor.  

Ahogy az látható, a kormány több ezer milliárd forint hitelfelvételt tervez, de azt 
nem a kellő helyen és módon költi el, ennek az ára pedig az ország súlyos eladósodása. 
Tény, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság mély sebeket ütött a magyar 
gazdaságon, ezért indokolt, sőt, szükséges is az, hogy az állam segítse a gazdaságot, ha 
kell, akár mérsékelt eladósodás árán is. Az eladósodás ellenére a pénz, néhány 
kivételtől eltekintve, nem oda kerül, ahol valódi szükség lenne rá. 

Az államadósság összege a járványt megelőző hónapok 29 682 milliárd forintos 
szintjéről jövő év végére 44 713 milliárdra emelkedik a tervek szerint. Ez több mint 15 
ezer milliárd forint hitelfelvételt jelent.  

Az elmúlt években az Európai Bizottság, sőt, idén már a magyar Költségvetési 
Tanács is jelezte a kormányzat felé, hogy elégedetlen a magyar deficittel. Míg a 
környező országok túlnyomó többsége láthatóan spórolásra használta fel a bőség éveit, 
addig a magyar kormány presztízsberuházásokra költött.  

Nemhiába alakultak ki már az MNB szerint is túlfűtött szektorok, épp elég az 
elszálló ingatlanpiacra gondolni. A berobbanó járvány és az azt követő válság pedig 
igazolta a félelmeket, az államadósság pillanatok alatt újra a GDP 80 százaléka fölé 
került, és a következő években nem is nagyon várható, hogy jelentősen csökkenne erről 
a szintről.  

Mindenképpen említést érdemel, hogy az infláció mértéke egyre nagyobb 
mértéket ölt Magyarországon is. A 8 éve nem látott mértékű pénzromlás mértéke 2021 
áprilisában elérte az 5,1 százalékot, és az elemzők további emelkedést várnak. 

Éppen ezért a családok pénztárcája is egyre jobban megérzi az infláció felpörgő 
ütemét. A magyarok 59 százaléka érzi úgy, hogy az utóbbi egy évben két számjegyű 
mértékben, azaz több mint 10 százalékkal nőttek az árak a mindennapokban.  

A hivatkozott gazdasági körülmények alapján nehéz azt állítani, hogy a 2022. évi 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat megalapozott lenne. Az államadósság 
jövőre a 45 000 milliárd forintot közelíti, az államháztartási hiány a Költségvetési 
Tanács véleménye alapján is jóval magasabb a kívánatosnál, az európai rekorder 
magyar infláció pedig komoly gondokat okozhat a magyar családok mindennapjaiban.  

Az elkölteni tervezett pluszpénzt pedig nem helyesen költi el a kormány, nem 
erősíti meg a szociális hálót, a nyugdíjemelés mértéke pedig alacsony. Továbbra sem 
terveznek elég pénzt fordítani az oktatásra, sem pedig az önkormányzatok 
támogatására. Utóbbiak soha nem látott mértékű kormányzati elvonással kell hogy 
megküzdjenek. Mindezek alapján a törvényjavaslat elfogadását az MSZP-frakció nem 
támogatja. 
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Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Ezek után pedig Mellár Tamás alelnök 

úr jelentkezett szólásra. Öné a szó! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. A 2022-es költségvetést ismét májusban nyújtotta be a kormány. 
Továbbra sincs tekintettel arra, hogy ebben az időszakban még nincs elégséges 
információ arra vonatkozóan, hogy az adott esztendő hogy fog kinézni, különös 
tekintettel a következő esztendőre. Fokozottan érvényesül ez most a járvány 
időszakában, hiszen sokkal nagyobb a bizonytalanság, de úgy tűnik, hogy ettől a rossz 
beidegződéstől és rossz gyakorlattól nem tud elszakadni a kormány.  

Ugyancsak visszatérő problémája a költségvetésnek az, hogy nem áttekinthető, 
nem azonosítható egyértelműen, hogy az egyes alapokban lévő forrásokat mire is 
fogják majd pontosan használni, így aztán nagy lesz a kormányzatnak a mozgástere, 
arra költhet ezermilliárdos nagyságrendben, amire csak akar, és ennek az ellenőrzése 
nem igazából valósítható meg. 

A 2022-es költségvetésnek az a címe, hogy: az újraindítás költségvetése. Ez 
alapvetően egy rossz cím, mert valójában nem arra lenne szükség, hogy a magyar 
gazdaságnak ott kellene folytatnia, ahol a válság előtt abbamaradt a gazdaság 
növekedése, hanem sokkal inkább azzal, hogy egy új növekedési pályára álljon rá a 
magyar gazdaság, mert a válság mindig lehetőséget is nyújt arra, ahogy ezt Schumpeter 
írta, ez a teremtő rombolásnak az időszaka. Tehát most lenne annak az időszaka, 
amikor komoly szerkezeti átalakítást, szerkezeti változást lehetne létrehozni, de erre 
vonatkozóan ebben a költségvetésben nem láttam olyan megalapozó terveket, 
amelyekből arra lehetne következtetni, hogy egy negyedik ipari forradalom vívmányai 
most már beépültek a magyar gazdaságfejlesztés programjába, és a következő években 
azt várhatjuk, hogy a high-tech iparágakban jelentős áttörés fog majd végbemenni. 

A költségvetési törvényt megalapozó makropályával kapcsolatban ugyancsak 
van néhány észrevételem. A tervben az szerepel, hogy a GDP 5,2 százalékkal fog 
növekedni, az idei évre várt 4,3 százalékos növekedés után. Ez nem egy ideális 
célkitűzés, de nyilvánvalóan csak akkor teljesülhet, ha továbbra is folytatódik az 
erőltetett extenzív növekedés, és ennek természetesen minden negatív 
következményével, hiszen egy erőltetett extenzív növekedés esetén nem nagyon lehet 
számítani a hatékonyságbővülésre, a technika fejlődésére és a környezet megóvására 
sem.  

A tervezett makropálya szerint a termelékenység az idén 4,2 százalékkal, jövőre 
pedig 4,1 százalékkal fog növekedni. Ez a feltételezés a tényadatok tükrében igen 
erőteljesen optimista, túl optimista, megalapozatlan, mondhatjuk azt is, hiszen a 
megelőző tíz esztendőben alig volt ekkora összességében a termelékenység növekedése, 
mint amit most erre a két esztendőre a kormányzat tervez.  

Hasonlóképpen problematikusnak látom a 3 százalékos inflációt is, amit a 
kormány a jövő esztendőre feltételez. Ez egy igen irreális feltételezés. Éppen már 
képviselőtársaim is beszéltek róla, hogy az elmúlt hónapban csúcsra ért a magyar 
infláció, 5,1 százalékkal növekedett. Ez 2,5-szerese annak, mint amennyi az Európai 
Uniónak az átlaga volt. Ugyanakkor nem láthatóak azok az eszközök, amelyekkel egy 
antiinflációs politikát tudna folytatni a kormány, mert nyilván nem jöhet szóba az áfa 
csökkentése, mert az bevételkiesést fog jelenteni, ráadásul egy ilyen monopolizált piaci 
viszonyrendszerben, hogy ha lenne egy áfacsökkentés, akkor annak egy jelentős részét 
a vállalkozások le is nyelnék.  
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Ugyancsak nem várható az, hogy az aggregált keresletet a kormány jelentősen 
fogja mérsékelni, hiszen választási esztendő van, és természetesen nem tudja 
rábeszélni az MNB-t arra, hogy kamatemelést tegyen, hiszen az MNB független. De ha 
rá is tudná beszélni, annak is negatív hatásai lennének, hiszen ez a beruházási kedvet 
mindenképpen csökkentené, nem beszélve arról, hogy még árfolyamoldalról is 
problémákat jelenthetne, hiszen a folyamatos, fokozatos leértékelés az, ami a jelen 
gazdasági helyzetben záloga a külgazdasági egyensúlynak. 

Persze, egyébként a kormány nem is nagyon akarja az inflációt csökkenteni, csak 
alátervezni, mert ebben a helyzetben, hogyha a tényleges infláció magasabb lesz, 
lényegesen magasabb lesz, mint a tervezett infláció, ez a költségvetés számára egy plusz 
mozgásteret jelent, hiszen a bevételei így a tervezetthez képest megnövekednek, 
ugyanakkor pedig a kiadásai változatlanul maradnak. Persze a kiadási oldalon nyilván 
reálértékben ez csökkenést fog előidézni, de ez a költségvetésnek jól jön. A magas 
infláció miatt pedig az inflációs adó lép föl, és ezt az inflációs adót mindenkinek fizetni 
kell, de legjobban a szegény rétegek fogják ezt fizetni. 

A 2022-es költségvetés egyik sarokszáma az 5,9 százalékos GDP-arányos 
államháztartási hiány. Nem világos számomra az, hogy a kormány jövőre miért tervez 
ilyen magas költségvetési hiányt, hiszen 5,2 százalékos növekedéssel számol, tehát egy 
jó konjunktúrával. Egy jó konjunktúra időszakában nem nagyon értem, hogy akkor 
miért nem lehet betartani a 3 százalékos maastrichti küszöbértéket. Jóllehet egyébként 
még nincs döntés arról, hogy ezt meg fogják követelni, vagy sem, de hogyha ilyen 
konjunktúrában vagyunk, akkor nem kéne ilyen mértékű hiányt tervezni. (Potocskáné 
Kőrösi Anita visszajön a bizottság ülésére.) 

Nyilván erre a kérdésre csak egyfajta válasz adható: azért tervez a kormány ilyen 
magas hiányt, mert országgyűlési választások lesznek 2022-ben, és a választói voksok 
megszerzése érdekében az osztogató politikát akarja felpörgetni.  

Az adósság-GDP hányadosa a tavalyi rekordnagyságú 80,4 százalékról a 
kormány várakozásai szerint az idén le fog csökkenni 79,9 százalékra, majd pedig 
jövőre a tervek szerint 79,4 százalék lesz. Nem nehéz észrevenni ezekből a számokból 
azt, hogy a kormány csak formálisan teljesíti a csökkenő adósságpályára vonatkozó 
előírást, valójában azonban lényegesen és számottevően nem csökken az adósság-GDP 
hányados, hiszen ez a néhány tizedes csökkenés, ami be van tervezve, az bőségesen, 
bőven a hibahatáron belül van.  

Ugyancsak heroikus feltételezés a makropálya tekintetében az euró-forint 
árfolyam alakulása, ahol az idei évre kalkulált 361 forintos euróérték után jövőre 
gyakorlatilag ugyanilyen nagyságú, 360,9 forintos euróárfolyamot prognosztizálnak. 
Ez a fix árfolyam egyébként az elmúlt évek gyakorlatának semmiképpen sem felel meg, 
hiszen végig egy csökkenő pályán volt. Kérdés, hogy vajon miért tervezett a kormány 
ilyen irreális nominális árfolyamot. A válasz csak egyféle lehet: azért, hogy kijöjjön az 
adósság-GDP hányadosnak a csökkenő mértéke, és ezért egy alacsonyabbra tervezett 
árfolyamértékkel számol. 

A 2022-es költségvetési tervből az olvasható ki, hogy a kormány továbbra is az 
extenzív növekedést erőlteti, magas beruházási rátával és túlzott mértékű állami 
szerepvállalással. Ez a növekedési pálya hosszú távon biztosan nem tartható fenn, de 
még rövid távon is csak akkor, ha egyre több külső forrás kerül bevonásra, amely 
viszont az egyensúlyhelyzet jelentős mértékű romlását vetíti előre. Egyébként a 
gazdaság túlfűtöttségének veszélyére, a külső és a belső egyensúly megromlásának 
lehetőségére már a Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet a költségvetési vita 
során. Én azt gondolom, hogy a kormánynak érdemes lenne ezt a figyelmeztetést 
megfontolni. 
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A fentiekben elmondottak tükrében a Párbeszéd-frakció nem tudja támogatni a 
kormány 2022-es költségvetési tervezetét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e további felszólalási igény 

képviselőtársaim részéről? (Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Szeretném megkérdezni elnök úrtól, 

hogy a vita további szakaszában hogyan fog zajlani a részletes vita. Kérem, hogy adjon 
tájékoztatást arról, hogy a módosító indítványokkal kapcsolatos észrevételeimet most 
mondhatom el, vagy majd később. 

 
ELNÖK: Később. Most a vita első szakaszának a lezárásánál még helyettes 

államtitkár úrnak adok válaszadásra lehetőséget, és aztán a második szakaszban, 
amikor a módosító indítványokról tárgyalunk, lesz lehetősége képviselő asszonynak, 
hogy hozzászóljon. (Potocskáné Kőrösi Anita: Jó, köszönöm szépen.) 

Amennyiben több hozzászólási igény a vita első szakaszában nincs, akkor 
megadom a lehetőséget Adorján Richárd államtitkár úrnak, hogy válaszoljon a vitában 
elhangzottakra. Öné a szó! (Székely Sándor távozik a bizottság üléséről.) 

Dr. Adorján Richárd reflexiója 

DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Remélem, hogy hallatszik, amit mondok. Nyilván nem akarnám itt 
végigvenni az összes elhangzott érvet, ellenérvet, mondást, hiszen az az általános 
vitának a témája volt… Hallani? (Jelzésre:) Akkor kicsit közelebb teszem, hátha így 
jobban hallatszik, vagy lehet, hogy kézbe fogom a mikrofont. 

Nyilván nem lehet célja a mostani hozzászólásoknak az általános vitának a 
felidézése, csak néhány említett dologhoz szólnék hozzá. Potocskáné Kőrösi Anita 
képviselő asszony említette, hogy egyetlen évet tartalmaz ez a költségvetésitörvény-
javaslat. Ezt annyiban cáfolnom kell, hogy minden évben, így ebben az évben is, a 
fejezeti köteteknek van egy olyan blokkja, ami kitekintést tartalmaz 2025-ig; a teljes 
mérleget és a makropályát is ismertetjük ezekre az évekre vonatkozóan is. Ez egyébként 
összhangban van a konvergenciaprogramban lefektetett pályával és számokkal is, ahol 
szintén részletes adatok találhatók a következő évekre nézve is, tehát a ’22-t követő 
évekre. 

A növekedés tekintetében én azt gondolom, hogy az idei 4,3 százalékos 
növekedés és a jövő évi 5,2 százalékos előrejelzés egyáltalán nem tekinthető 
optimistának vagy túlzottnak. Ha megnézzük most az Európai Bizottság vagy akár az 
IMF előrejelzéseit, vagy a meghatározó nemzetközi és hazai intézményekét, akkor azt 
mondhatnám, hogy javarészt ennél magasabb növekedést terveznek a magyar 
gazdaságra is. Értelemszerűen jöhetnek közbe olyan, akár a pandémiával összefüggő 
okok, amik ezt a pályát módosítják, de ha szerencsénk van, akkor ennél magasabb 
növekedés tud megvalósulni. Ilyen értelemben óvatosnak mondható ez a költségvetés. 

Az inflációval kapcsolatos kritika, amit Mellár Tamás úr is említett, hogy 
alacsonyra lenne tervezve: én ezt nem gondolom helytállónak. Nyilvánvalóan 
mindannyian tudjuk, hogy a jegybanknak az első számú célértéke a 3 százalékos 
infláció tartása. Természetesen van egy olyan intervallum, amiben ezt ő rugalmasan 
teszi meg. (Dr. Mellár Tamás közbeszól.) Így van, ez nyilván az egész évre vonatkozó 
célja a jegybanknak, és mi azt is gondoljuk, hogy az idei inflációt 3,6 százalékra 
módosította is a kormány, és az új díjakat is ennek megfelelően növeli a kormány, tehát 
én azt gondolom, hogy ez a 3,6 százalék az idei évre reális, a jövő évre pedig fura is 
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lenne, ha eleve mást terveznénk, mint ami a célérték. Én azt gondolom, hogy ez 
elérhető is lesz a ’22-es évben. 

(Kollégája egy mobiltelefont helyez dr. Adorján Richárd elé.) Köszönöm 
szépen, itt majd egypár konkrét adatot mondanék. Bocsánat, most el is mondom, 
nehogy utána a képernyő lezárjon, és ebből kiessek. Tehát, ha a tagországoknak a 
várható hiányszámát nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországnak az idei 
évre ez 7,5 százalék, a jövő évre 5,9 százalék. Valóban, a jövő év tekintetében ez már 
némileg magasabb, mint akár az EU-átlag, ami 3,7 százalék a mostani tervek szerint, 
akár a V2-es átlag; ez a két, rajtunk kívüli visegrádi ország, amelyiké ezt tartalmazza, 
ez Szlovákia és Lengyelország, az ő átlaguk 5,1 százalék, tehát nincs messze a magyar 
értéktől. (Visszaadja a mobiltelefont a kollégájának.) Köszönöm szépen, majd erre 
még visszatérek természetesen.  

Elhangzott az a kritika, hogy nem rendelkezik arról a törvényjavaslat, hogy vajon 
hogy lesz ez a magas hiány finanszírozva. Azt gondolom, hogy bár ez valóban magas, 
az 5,9 százalékos európai uniós hiányhoz tartozó pénzforgalmi hiány nem lesz 
alacsony, azonban az Államadósság Kezelő Központnak természetesen megvan a terve. 
Mi úgy gondoljuk most, hogy a forintkibocsátású állampapírokból ezt lehet 
finanszírozni, és természetesen a bejövő európai uniós forrás is ehhez nagymértékben 
hozzá fog járulni a jövő évben. Devizakibocsátásúra kizárólag akkor kerül sor, ha ez 
mindenképpen szükséges. 

A háztartási fogyasztások változása kapcsán említette képviselő asszony, hogy a 
növekedésnek ez nem lesz motorja, hanem csak a beruházások felfutása, illetve az 
export felfutása, talán leegyszerűsítve ez volt a kritika. Én nem teljesen ugyanezt 
olvasom ki, és annyiban hadd helyesbítsek vagy foglaljak el eltérő véleményt, hogy a 
háztartások fogyasztása esetén is - változatlan áron - 2022-ben 4,8 százalékos 
növekedés jelezhető előre, míg a felhalmozási kiadásoknál ez 7,2 százalék, ami kapcsán 
valóban - és ez nem is titkolt -  a beruházásokra, úgy a lakossági, mind a vállalati, mind 
az állami szektor beruházásaira erőteljesen építenek ezek a növekedési számok, amik, 
hangsúlyozom, hogy egyáltalán nem magasabbak, mint az ezzel foglalkozó 
intézmények előrejelzései. 

Tóth Csaba úrnak a megjegyzésére, az államadósság magas szintjére hadd 
reagáljak. Az államadósságot a GDP-hez viszonyítva érdemes mindig nézni, hiszen egy 
jó kiindulópont az ahhoz való arányosítás. Valóban, a 2020-as évben a pandémia miatt 
mintegy 15 százalékpontos emelkedésnek lehettünk tanúi, részben az átlagosnál 
magasabb hiányszint, részben a GDP visszaesése miatt. Ahogy azonban ez a 
törvényjavaslat is tartalmazza, az átlagnál még a jövő évben is némileg magasabb 
hiányszint ellenére, a 80,4 százalékos tavalyi évi államadósságszint az idei évre 79,9 
százalékra módosulhat, a jövő évben 79,3 százalékra. És azt hiszem, hogy ha ezt a 
hiánypályát tartjuk, amit felrajzoltunk a kitekintő kötetekben is és a 
konvergenciaprogramunkban is, ami 2024-re már 3 százalékos hiányt tartalmaz, akkor 
tapasztalhatjuk meg ennek az államadósság-rátának a jelentősebb csökkenését. 

Mellár Tamás úr felvetéseire hadd reagáljak a high-tech iparágak felé való nyitás 
kapcsán. Én azt hiszem, hogy az RRP-program kapcsán, tehát az RRF uniós eszköz 
keretében a következő 6 évben 2500 milliárdot fogunk költeni, és ennek körülbelül 20 
százaléka kötelezően a digitalizációval fog összefüggeni. Én azt hiszem, hogy ezen sok 
száz milliárd forint kapcsán, amit ilyen irányba fog elkölteni a magyar költségvetés, 
ehhez természetesen hozzáadva mindazt a kutatási-fejlesztési pénzt, illetve az 
egyetemeknek jutatott magasabb összeget, azt gondolom, hogy nem vádolható a 
kormány azzal, hogy a fejlett, fejlődő iparágakkal ne gondolná tartani a lépést, akár a 
költségvetési számokon keresztül. 

Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a szóbeli válaszokat. 

Nem marad más hátra, minthogy a részletes vita első szakaszát lezárom.  
Egy döntést kell hoznunk a vitát követően, hogy a házszabályi rendelkezések 

44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelőnek tartják-e képviselőtársaim a 
törvényjavaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 9 igen szavazat. Aki nem? (Szavazás.) 4 nem.  

9 igen és 4 nem szavazat mellett a bizottság döntött a megfelelőségről. 
Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben elsőként képviselői 

módosító indítványokról kell döntenünk, azokból is azokról, amelyek a bizottságunk 
tárgykörébe tartoznak; 28 darab ilyen indítvány van. Ezek listáját képviselőtársaim 
megkapták, és ezeken egyesével fogunk most végigmenni. Amelyik módosító 
indítványnál külön kérdésük vagy észrevételük van, azt képviselőtársaim a részletes 
vita második szakaszában természetesen megtehetik. 

Elsőként tehát 125. ajánlási számon Kocsis-Cake Olivio képviselő úr módosító 
indítványáról kell szavaznunk. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy van-e ebben 
tárca- vagy kormányzati álláspont. Az indítvány összefügg az 1596., 1727., 1803., 1817., 
illetve 1972. ajánlási számon szereplő indítványokkal, tehát ilyen módon erről a hat 
indítványról együtt fogunk szavazni. Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy van-e 
ebben tárcaálláspont. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, 

előzetes tárcaálláspontot tudok mondani: az indítványt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki Kocsis-

Cake Olivio képviselő úr módosító indítványait támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
127. ajánlási számon szintén Kocsis-Cake Olivio képviselő úr indítványa 

szerepel, amely összefügg a 484., 1589., 2003., illetve 2033. számú indítványokkal. 
Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy előzetes álláspontjuk van-e.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca, köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 

az, aki az indítványokat támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványokat nem támogatta. 
128. ajánlási számon szintén Kocsis-Cake Olivio képviselő úr indítványa 

szerepel, amely összefügg a 485., 1590., 1754., illetve 1811. számú indítványokkal. 
Helyettes államtitkár urat kérdezem. 

 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványokat támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen. 
132. ajánlási számon Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony indítványa 

szerepel, amely összefügg az 1847. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Tehát erről 
a kettőről kell majd szavaznunk, de előtte képviselő asszonynak adom meg a szót. 
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POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 
elkövetkezendőkben, ha jól látom, összesen hat olyan indítvány lesz, amely városokat 
érint. Ezekről összességében szeretném elmondani és indokolni, hogy miért is 
nyújtottam be ezeket a módosító indítványokat. 

Pont az első, amelyet elnök úr is említett, Siófok város vonatkozásában 
polgármester úr egy nagyon részletes és megalapozott indítványt nyújtott be, hogy 
tegyem meg, és nyújtsuk be az Országgyűlésnek, azért is, mert több mint 1 milliárd 
forint forráselvonás keletkezett a városnál az elmúlt évek és az elmúlt év kormányzati 
intézkedései miatt. 

Az, hogy ebből 272 millió forintot célzottan visszajuttatott a kormányzat a 
Rózsakert felújítására, az egy nagyon becsülendő és értékelendő dolog, de azért 
mégiscsak van egy elég nagy lyuk a rendszerben. Vannak olyan beruházások, amelyek 
már nem várathatnak magukra, és ezek a beruházások, amiket egyébként ebben a 132. 
sorszámú indítványban is felsoroltam, mind olyanok, amelyek a városban élők és 
egyébként a városba nyaralni érkezők érdekeit szolgálják. 

Ezek közül szeretnék kiemelni párat. Az egyik a Szent László utca keleti részének 
kiépítése. Egyébként a kerékpáros turizmus fejlesztése kapcsán már elkészült az első 
ütem, mondhatnánk azt, és ehhez meg is kapták az állami támogatást, viszont a 
befejezése, amire egyébként a 2021-es évben is lehetett volna városi forrást, saját 
forrást teremteni, tehát hogy az elvonások miatt ez nem tudott megvalósulni, ezért 
próbálkozik az önkormányzat azzal, hogy majd 2022-re talán ezzel a módosító 
indítvánnyal lesz lehetőség arra, hogy végre XXI. századi körülményeket biztosítsunk 
egyébként az Aranypart egyik legszebb részén. 

A másik, amit szeretnék kiemelni, az a sóstói városrész csatornázása. Egész 
egyszerűen elképesztőnek tartom, hogy most már évek óta, mióta az új 
szennyvíztisztító telep megépült a városban, és lehetőség lenne arra, hogy a 
szennyvízcsatorna-hálózatot kiépítsék, Siófoknak még mindig van egy jelentős… - én 
tudom, hogy a jogszabályok azt mondják, hogy az üdülőingatlanoknál nem lehet ezeket 
a csatornaberuházásokat központi forrásból támogatni, de mégis elképesztő, hogy a 
Balaton közvetlen környezetében még mindig vannak olyan településrészek, és ez 
nemcsak Siófokon van, hiszen ha másik települést, akár Pusztaszemest nézzük, vagy 
bármelyik településen is vannak még olyan részek, ahol nincsen szennyvízcsatorna-
hálózat, tehát erre egy nagyobb összegű módosító indítványt nyújtottam be.  

És azt gondolom, hogy ez mind a hat település esetében, ahol polgármesterekkel 
személyesen egyeztettem, megalapozott, és olyan módosító indítvány, amely a 
központi költségvetésnek csak egy nagyon kicsi hányadát érinti, és nem véletlenül 
nyújtottam be úgy ezeket a módosító indítványokat, hogy a Budapest-Belgrád 
vasútfejlesztést tettem ellenlábául, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, a Jobbik is 
egyébként ezt gondolja, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal építése és az ahhoz felvett 
több milliárd, több száz milliárd forintos kínai hitel nem szolgálja kellő mértékben a 
magyar emberek érdekeit, és ezért a 2022-es költségvetési módosító indítványom 
jelentős részét ebből szándékoztam átcsoportosítani.  

Bízom benne, hogy képviselőtársaim tudják támogatni ezeket, amelyek a 
választókerületben lévő 71 település közül 6 település módosító indítványai. 

A többi módosító indítványt a Költségvetési bizottsághoz nyújtottam be, azokról 
majd ott fogunk szavazni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e az indítványokkal 

kapcsolatban további észrevétel? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem 
helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont az indítványokról. 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 
Köszönöm. Igen, az indítványokat nem támogatjuk. Csak nagyon röviden: a Budapest-
Belgrád vasútvonal fejlesztéséről nemzetközi szerződés szól. Ez tükrözi a kormány 
álláspontját a vasútfejlesztéssel kapcsolatban, ami a kormány várakozása szerint egy 
jelentős gazdasági növekedésnek az alapja lehet a következő években, inkább 
évtizedekben.  

Illetve technikai megjegyzésként hadd tegyem hozzá a módosító 
indítványokhoz, hogy azért sem támogathatóak ezek, mert az 1-es mellékletben hiába 
szerepel az előirányzatok növelése, hogyha a törvény 3-as melléklete, amelyik a 
technikát tartalmazza ehhez, ezt nem engedi meg, akkor ez nem érne célt egyébként 
sem, de ez egy technikai megjegyzés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elsőként tehát a 132. ajánlási számon szereplő 

indítványról döntünk, amely összefügg az 1847. számon szereplő indítvánnyal. Aki 
támogatja ezeket a módosító indítványokat, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 

5 igen és 8 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
133. ajánlási számon szintén Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony 

indítványa szerepel, amely összefügg az 1843. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. 
Erről kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont, vagy 
összefüggően az egészről, tehát képviselő asszony összes indítványáról mondta, hogy a 
tárca nem támogatja... (Dr. Adorján Richárd bólint.) Kérdezem, ki az, aki támogatja 
ezt a két indítványt? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 

5 igen és 8 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
134. ajánlási számon szintén Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony 

indítványa szerepel, ami összefügg az 1884. ajánlási számon szereplő indítvánnyal.  
Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványokat? Kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 
5 igen és 8 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
135. ajánlási számon szintén Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony 

indítványa szerepel, amely összefügg az 1862. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem.  

5 igen és 8 nem mellett a bizottság nem támogatta az indítványt. 
136. ajánlási számon szintén Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony 

indítványa szerepel, amely összefügg az 1870. számon szereplő indítvánnyal. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványokat? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem.  

5 igen és 8 nem mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 
És végül ebből a csomagból a 214. ajánlási számon szereplő indítványról kell 

szavaznunk, melyet Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony nyújtott be, és amely 
összefügg az 1887. számon szereplő indítvánnyal, így ezekről együtt szavazunk. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványokat? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem.  

5 igen és 8 nem mellett a bizottság nem támogatta az indítványokat. 
Áttérünk a 442. ajánlási számon szereplő indítványra, amelyet Tóth Csaba 

alelnök úr nyújtott be. Az indítvány összefügg az 1096. ajánlási számon szereplő 
indítvánnyal. Kérdezem, az indítványokhoz van-e kiegészítés. (Nincs ilyen jelzés.) 
Nincs. Helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja. 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az indítványt 

támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 
4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
488. ajánlási számon Potocskáné Kőrösi Anita, illetve Steinmetz Ádám és Rig 

Lajos képviselő urak indítványa szerepel, amely összefügg az 1961. ajánlási számon 
benyújtott indítvánnyal. Potocskáné Kőrösi Anita szót kért. Öné a szó, képviselő 
asszony! 

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

Bizottság! A Balaton rehabilitációjért nyújtottunk be képviselői módosító indítványt a 
2022-es költségvetéshez. Tettük ezt azért, mert az elmúlt években olyan beruházások 
voltak a Balaton partján, amelyek a Balaton ökológiáját is veszélyeztetik, hiába 
mondják képviselőtársaim is a kormánypárti padsorokból, hogy ez ellenzéki 
bohóckodás, és egyébként is nem megalapozott és szakmaiatlan. 

Szeretném felhívni Witzmann Mihály képviselőtársam figyelmét az alapvető 
jogok biztosának, a jövő nemzedékek szószólójának mai nyilatkozatára. Dr. Bándi 
Gyula a következőket írta: a beruházásokhoz fűződő magánérdekek az Alaptörvény 
értékrendje és szabályai szerint nem írhatják felül a jelen és a jövő közérdekét érintő 
természetvédelmi érdekeket.  

Ha már dr. Bándi Gyula, az alapvető jogok biztosa, a jövő nemzedékek szószólója 
is megállásra int, nem beszélve a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetőjéről, aki 
azt mondta, hogy be kell húzni a kéziféket, ez mind azt jelenti, hogy igenis baj van a 
Balatonnál, és hogyha Szári Zsolt…. - Én végtelenül örülök neki, hogy végre elérte az 
ingerküszöböt az a tiltakozási hullám, ami az elmúlt időszakban a Balatonnál mind a 
lakosság részéről, mind a civil szervezeteknél elindult, hogyha már önök kineveztek egy 
miniszteri biztost erre a feladatra, akkor önök is érzik, hogy igenis van tennivaló, és 
nagyon helyes, hogyha már ezeknek a tiltakozásoknak ennyi volt az eredménye, akkor 
már jó úton haladunk, de hát ehhez forrást is kell biztosítani.  

Az, hogy 19,1 milliárd forint: úgy gondolom, hogy ha a nyíregyházi stadionra jut 
ekkora forrás, akkor igenis kell tudni biztosítani a Balatonra is, ahogy ezt már az 
általános vitában is elmondtam. Ez csepp a tengerben, gondolom, és igenis sokkal, de 
sokkal több pénz kellene. De hogyha nem biztosítjuk ehhez a megfelelő forrásokat, és 
nem gondolkodunk, akkor valóban a következő nemzedékek majd azzal szembesülnek, 
hogy a Balaton eliszaposodott.  

És nagyon örülök neki, hogy Manninger Jenő képviselőtársam is itt van a 
Gazdasági bizottság ülésén, mert ő is az egyik balatoni kormánypárti képviselő. Én 
bízom benne, hogy ezt a kormánypárti képviselők is fogják tudni támogatni, hiszen a 
Balaton mindenkié, és ez a közös nemzeti ügyünk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Van-e még valakinek… (Jelzésre:) 

Witzmann Mihály alelnök úr kért szót. Öné a szó! 
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Nem kívántam hozzászólni, de képviselő asszony volt olyan kedves, és 
megtisztelt azzal, hogy a nevemen szólított, ezért mindenféleképpen szeretnék 
hozzászólni ehhez a módosító javaslathoz csak néhány gondolattal.  

Alapvetően pozitívan és jóhiszeműen álltam hozzá, mint az elmúlt években 
eddig mindig, minden Balatont érintő kérdéshez. Ellentétben képviselő asszonnyal, én 
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azért általában tenni is szoktam ezekért a dolgokért, nemcsak a szavak szintjén 
szeretem a Balatont, hanem általában konkrét döntések is fűződnek az elmúlt évekhez. 
És pontosan ezen pozitív hozzáállás végett én egy igazi szakemberhez fordultam, nem 
jogászokhoz, nem kodifikációs osztályhoz a Jobbik-frakciónál, hanem szakemberhez, 
egy olyan szakemberhez, aki egy többdiplomás mérnök és a Balatoni Halgazdálkodási 
Zrt. vezérigazgatója most már hosszú évek óta, és egyébként pedig a Balaton 
ökológiájáért felelős miniszteri biztos is - Szári Zsolt úrról van szó. Én nem szeretnék 
hozzáfűzni ehhez semmit.  

Az ő véleményét kértem ki arról, hogy itt közel 20 milliárd forint elköltését 
mindösszesen fél oldalban indokolja meg képviselő asszony - közel 20 milliárd forint 
elköltését -, de mondom, ha ez egy jó dolog szakmailag, akkor én természetesen erre 
kapható leszek, hogy támogassam.  

Azonban a szakember a következőt válaszolta rá, Szári Zsolt személyében, aki 
egyébként politikai elfogultsággal nem vádolható, mert néhány évvel ezelőtt még az 
MSZP színeiben indult önkormányzatiképviselő-jelöltként, tehát maradjunk a 
szakember kategóriánál. Tehát Szári Zsolt úr véleménye a következő arról az 
indoklásról, amit Potocskáné képviselő asszony benyújtott: szakmailag 
megalapozatlan; a Balaton ökológiája érdekében elvégzendő feladatokról egyetlen 
konkrétumot sem tartalmazó indoklás alkalmatlan arra, hogy érdemben tárgyalni vagy 
dönteni lehessen 19,1 milliárd forint felhasználásáról. 

Hogyha a szakember ezt mondja, akkor pedig én meghajolok a szakember 
döntése előtt, és ezért én nem fogom támogatni ezt az indítványt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Képviselő asszony kíván reagálni, öné a szó! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha 

ez az egyetlenegy probléma, hogy az indokolás nem megfelelő… Tehát én nem 
gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a Balaton ökológiájért tenni kell, és Szári 
Zsolt is azt mondja, hogy… - egyébként csak annyit mondott, hogy az indokolásban 
nem elég szakmai, hanem egy politikai indoklás van benne, hát nem véletlenül! Hát, 
látjuk, hogy ezekkel lehet nyomást gyakorolni önökre.  

Hát, ezért tudtuk megakadályozni a lakosság hathatós fellépésével, hogy 
Balatonvilágoson nem épül meg az a betonmonstrum, vagy éppen az, hogy most 
Balatonföldváron felügyeleti eljárás indul. Tehát igen, ez politika. És az, hogy ez 19,1 
milliárd forint, ez is politika, de azért, hogy végre foglalkozzanak ezzel a témával, és 
ahogy én ezt elmondtam, fenntartom, hogy ez csepp a tengerben. Fel akarjuk hívni a 
figyelmet arra, hogy igenis baj van a Balatonnál. Nem én mondom - a Balatoni 
Limnológiai Intézet, a jövő nemzedékek szószólója.  

Tehát lehet mindenféle sugalmakat tenni, hogy milyen szakmaiatlan ez a 
javaslat, nem erről van szó! Arról van szó, hogy tegyünk végre a Balatonért, és közösen 
tegyünk. Tehát én elhiszem, hogy ez elég kellemetlen, hogy a ParLex-rendszerben a 
képviselő úr nem tudta, a csatlakozást hogyan kell megtenni, vagy nem megtenni, és a 
munkatársával odaíratott az én közösségi oldalamra, és hazugsággal vádol, de nem 
gondolom, hogy ez politikailag korrekt. Én próbáltam úgy elkészíteni ezt a javaslatot, 
és a felszólalásaimban is elmondtam, és folyamatosan felszólalok a Balatonért, mert a 
huszonnegyedik óra 58. percében vagyunk, vagy már az 59.-ben… (Dr. Mellár Tamás 
jelzésére:) A 23. óra 59. percében, köszönöm, alelnök úr. (Derültség.) Tehát a lényeg, 
hogy én értem képviselő úrnak a hozzászólását: őneki nem fontos a Balaton, mert arra 
az az egyetlenegy érve, hogy szakmailag nem megalapozott az indoklás. Fogok 
benyújtani olyat, ahol szakmailag megalapozott lesz. Akkor kíváncsi leszek a 
véleményére! Köszönöm szépen. 



22 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kénytelen leszek berekeszteni 

ezt az önök közt folyó vitát, mert nem arról folyik, mint ami a mai ülésnek a tárgya, sőt 
mi több, személyeskedésbe fordult, nemcsak képviselő asszony, hanem képviselő úr 
oldaláról is. Ez nem a bizottsági ülés terepe. Itt a bizottsági ülésen a költségvetés 
részletes vitájához benyújtott módosító indítványokról kell szavaznunk, és ezeknek az 
indítványoknak az érvelése, vagy az indítványokkal szemben elhangzó érvek tartoznak 
a bizottság elé. Egymás munkáját, megkérem képviselőtársaimat, ne minősítsük, mert 
az viszont nem ide tartozik. (Jelzésre:) Alelnök úrnak viszontválaszra adom meg a szót, 
és utána szavazást rendelek el. 

 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Gyors 

leszek, elnök úr. Én úgy emlékszem, én nem személyeskedtem, csak a szakember 
véleményét mondtam el.  

Annyit fűznék csak hozzá, hogy én annak nagyon örülök, hogy Potocskáné 
képviselő asszony minden dolognak az élére áll utólag. A probléma az, hogy a balatoni 
vitorláskikötő bérbe adásának a megakadályozása, a balatonföldvári kikötőépítés 
felügyeleti eljárása, vagy éppen a balatonvilágosi betonmonstrum építésének 
megakadályozása, vagy akár a Siófoknak ingyenesen visszajuttatott Balaton-parti 
terület ügyének intézése érdekében, mindegyikről jegyzőkönyvek, e-mailek és 
hivatalos dokumentumok igazolják, hogy sajnos képviselő asszonynak ezekhez köze 
nem volt, de nagyon örülök, hogy más tollával ékeskedni a Facebookon viszont szeret. 
Ehhez gratulálok, ez nem áll messze az ön pártelnökének és az ön pártjának a stílusától. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Na, erről beszéltem, képviselő úr, hogy ez nem ide tartozik a bizottsági 

ülésre. Tehát ezt a vitát lezárom. 
Szavazást rendelek el. Ki az, aki Potocskáné Kőrösi Anita és képviselőtársai 

indítványát támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
754. ajánlási számon Ander Balázs képviselő úr nyújtott be módosító indítványt, 

amely összefügg a 2079. ajánlási számon szereplő indítvánnyal.  
Helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 

5 igen és 8 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
851. ajánlási számon Z. Kárpát Dániel képviselő úr, Jobbik, indítványa szerepel. 

Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 
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4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
984. ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg az 1612. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Kérdezem a tárcaálláspontot. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
988. ajánlási számon szintén Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványa szerepel, 

amely összefügg az 1909. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. A tárcaálláspontot 
kérdezem.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
1514. ajánlási számon Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg az 1910. számon szereplő indítvánnyal. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
1576. ajánlási számon szintén Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványa szerepel, 

amely összefügg az 1719. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. A tárca álláspontját 
kérdezem.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
1761. ajánlási számon Burány Sándor képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg a 2096. számú indítvánnyal. A tárca álláspontját kérdezem.  
 

DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium):  Nem 
támogatjuk.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 
indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
1765. ajánlási számon szintén Burány Sándor képviselő úr indítványa szerepel, 

amely összefügg a 2093. számon szereplő indítvánnyal. A tárca álláspontja? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
1766. számon szintén Burány Sándor képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg a 2094. ajánlási számú indítvánnyal. A tárca? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
Kocsis-Cake Olivio képviselő úr indítványa következik, amely az 1771. ajánlási 

számot viseli, és összefügg a 2099. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Helyettes 
államtitkár urat kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja. A tárca?  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
2001. ajánlási számon Mellár Tamás alelnök úr indítványa szerepel, amely 

összefügg a 71. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Kérdezem a tárcát. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
2002. ajánlási számon Kocsis-Cake Olivio képviselő úr indítványa szerepel, 

amely összefügg a 2098. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
2071. ajánlási számon Ander Balázs képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg az 1487. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. A tárca? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium):  Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
2072. ajánlási számon szintén Ander Balázs képviselő úr indítványa szerepel. A 

tárcát kérdezem. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium):  Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 

indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság a módosító indítványt végül nem támogatja. 
2121. ajánlási számon dr. Szakács László képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg az 57. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. A tárcát kérdezem. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az indítványt 

támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatta. 
2124. ajánlási számon Szabó Sándor képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg a 85. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az indítványt 

támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság az indítványt nem támogatja. 
2138. ajánlási számon Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványa szerepel, amely 

összefügg a 47. ajánlási számon szereplő indítvánnyal. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az 
indítványt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 

4 igen és 9 nem mellett a bizottság a módosító indítványt nem támogatta. 
Több egyéni képviselői indítvány nincs, amelyről a bizottságnak szavaznia kéne, 

és miután a bizottság önmaga nem kíván benyújtani módosító indítványt a 2022. évi 
költségvetéshez, így a módosító indítványokról szóló szavazások végére értünk.  

A részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki az indítványt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Aki nem értett vele egyet? (Szavazás.) 4 
nem.  

9 igen és 4 nem mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  
És végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. 

Amennyiben támogatják képviselőtársaim, kérem, jelezzék! (Szavazás.) 9 igen. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem.  

9 igen és 4 nem mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta.  
Így a költségvetésitörvény-javaslat részletes vitája lezárult. Köszönöm szépen 

helyettes államtitkár úrnak és kollégájának, hogy velünk tartottak. A 3. napirendi pont 
véget ért.  

Egyebek 

A 4. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e egyebekben 
bejelentenivalója képviselőtársaimnak. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, 
szeretném jelezni, hogy június 1-jére, keddre tervezzük a következő bizottsági 
ülésünket. Nagyon remélem, hogy velünk tudnak tartani.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai napon a munkájukat, köszönöm, hogy a bizottság 
határozatképességét biztosították. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! A 
bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 

 
 

 Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  


