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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi
tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom.
A mai ülésre helyettesítési megbízást nem adott le senki. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.
Kövér László házelnök úr arról tájékoztatott, hogy a kormány nem rendkívüli
ülésszak összehívását kezdeményezte, hanem külön-külön rendkívüli ülésekre kerül
majd sor. Erre figyelemmel a Házbizottság 2019. június 13-ai ülésén felkérte a
bizottságokat, hogy a nyári ülésezési szünetig hátralevő időszakban az egyes rendkívüli
ülések előkészítése, valamint más jogszabályban előírt kötelezettségeik teljesítése
érdekében ülésezzenek. A Házbizottság ezen döntése azt a célt szolgálja, hogy az egyes
bizottsági ülések összehívásához ne legyen szükség a bizottsági tagok egyötödének
kezdeményezésére.
Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend
módosítására vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e
valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele. (Senki sem jelentkezik.)
Jelentkezőt nem látok. Most a napirend elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, ki
támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.)
Köszönöm. Nem szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.)
Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a
napirendet.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322.
számú törvényjavaslat
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)
Soron következik az első napirendi pontunk, Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat részletes vitájában
megtárgyalandó szerkezeti egységeiről való döntés a határozati házszabály 92. § (4)
bekezdése alapján. A bizottság eddigi töretlen gyakorlata az, hogy a törvényjavaslat
egészének megtárgyalását kértük. Ennek indoka, hogy a bizottság által meg nem jelölt
szerkezeti egységet érintő módosító javaslatot nem tudjuk tárgyalni, hiába érintené a
bizottság feladatkörét. Ezért erre terjesztek elő javaslatot most is. Megnyitom a vitát.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.)
Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.
Határozathozatal
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e azt az
indítványomat, hogy a bizottság a költségvetési törvényjavaslat egésze vonatkozásában
folytasson le vitát. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Nem
szavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag a részletes vita szerkezetére tett javaslatot elfogadta.
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.
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Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló T/6361. számú törvényjavaslat
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése
alapján)
Soron következik a második napirendi pontunk megtárgyalása, vagyis
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
törvényjavaslat (T/6361.) részletes vitájának lefolytatására irányuló döntés kialakítása
a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. A bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg
megküldtem képviselőtársaimnak a tárgyalásra javasolt szakaszokra tett
indítványomat. A megjelölt paragrafusok a bizottság feladatkörébe tartozó
jogszabályok módosításait érintik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy most a
bizottságnak csak az a feladata, hogy eldöntse kíván-e részletes vitát folytatni a
törvényjavaslatról vagy sem. Érdemi vita lefolytatására később lesz lehetőség.
Megnyitom tehát a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki
sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.
Határozathozatal
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e, hogy a bizottság a
megküldött paragrafusok vonatkozásában folytasson le részletes vitát. Ki az, aki
egyetért ezzel? (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem szavazat?
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a részletes vita lefolytatására tett
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Ezzel a második napirendi pont tárgyalását lezárom.
Egyebek
Rátérünk az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Mint
ahogyan arról már írásban tájékoztattam a tisztelt bizottságot, soron következő
ülésünkre holnap, június 18-án, kedden a határozathozatalokat követően nyomban
kerül sor körülbelül 10.30 órai kezdettel. Részletes viták mellett Gulyás Gergely
miniszter úr éves meghallgatása lesz napirenden. Jelzem egyúttal, hogy ezen a héten
még egyszer ülésezünk, csütörtökön 11 órakor, ahol Rogán miniszter úr éves
meghallgatására kerül sor.
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek további javaslata, észrevétele.
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.
Az ülés berekesztése
A bizottság mai ülését berekesztem. Mindenkinek köszönöm a részvételét, és
szép napot kívánok! Viszontlátásra!
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)

Dr. Vejkey Imre
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva

