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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 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 
megjelent tagját és a meghívottakat.  

A bizottság ülését ezennel megnyitom. A mai napra helyettesítést nem adott le 
senki. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Mielőtt a napirendet elfogadjuk, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
házelnök úrtól engedélyt kaptunk arra, hogy a plenáris ülés időtartama alatt 
ülésezhessünk. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a kiküldött napirendi javaslatot. Aki egyetért vele? 
(Szavazás.) Kilenc. Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/6455. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a magyar állampolgársággal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/6455. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 

Köszöntöm az ülésen a kormány képviseletében megjelent Bíró Attila helyettes 
államtitkár urat a Miniszterelnökségtől, valamint munkatársait. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tájékoztatom a 

tisztelt bizottságot, hogy megfelel a házszabályi feltételeknek az előterjesztés. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 

házszabály rendelkezéseinek. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Kilenc. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tíz. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a bizottság a részletes vitát egyhangúlag lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
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Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen. 
Viszontlátásra! (Dr. Bíró Attila és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat részletes vitájának vitához 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Adorján Richárd helyettes 
államtitkár urat és munkatársait. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározottak szerinti vizsgálatát. Kérdezem 
elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot. Véleményünk szerint igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom e vonatkozásban a vitát. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát 
lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tíz. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amely 17 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak kiosztottunk.  

Elsőként a háttéranyag egymással összefüggő 18., 60. és 1330. pontjairól kell 
döntenünk. A módosító indítványt Gyüre Csaba és Varga-Damm Andrea, Jobbik, 
képviselők nyújtották be. Nincsenek jelen képviselőtársaink. Kérdezem a kormányt mi 
az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Előzetes kormányálláspontot tudok mondani, a kormány még nem 
tárgyalta a módosító indítványokat. Az előzetes kormányálláspont az, hogy nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Értem, köszönjük. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás 
nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag következő, egymással összefüggő 40. és 458. pontjaira. 
A módosító indítványt Varga László, MSZP, képviselőtársunk nyújtotta be, aki jelen 
van ülésünkön. Kérdezem képviselő urat, kívánja-e módosító javaslatát indokolni. 
Igen, öné a szó, képviselő úr. Tessék parancsolni! 

 



7 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Időtakarékosság 
okából én a 41. és 42. módosító javaslatokat is indokolnám nagyon röviden; az azok 
mögött levő módosító javaslatot is én terjesztettem be. Mind a három Miskolc városát 
érintő javaslat, részben az útburkolat-felújításra javasol többletforrásokat, részben a 
panelrekonstrukció folytatására, illetve harmadikként a légszennyezettség 
felszámolására. Ott tulajdonképpen innovatív javaslatokra, kutatásra és egyéb 
forrásokra a költségek nyilván még nagyobbak lennének, hogy teljesen fölszámoljuk a 
légszennyezettséget, de mindenképpen jók volnának gesztusok. Tudják önök is, hogy a 
hírekben sokszor a legszennyezettebb levegőjű városként szerepel Miskolc. 

Tehát ez a három olyan ügy van, ami bántóan hiányzik szerintem Miskolc 
tekintetében ebből a költségvetésből. A „Modern városok” programban nem találunk 
ilyen típusú forrásokat, úgyhogy arra kérném önöket, hogy adjanak egy támogatást 
Miskolc városának ebben a tekintetben, és adjanak zöld utat végre egy-egy ilyen típusú 
ellenzéki költségvetési módosító indítványnak. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 

pontjairól, mármint most a 40. és 458. pontokról van szó. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Ha lehetséges, akkor én is együtt mondanám a véleményemet a 
három témában. 

 
ELNÖK: Én azt szeretném kérni, hogy külön, mert külön meg kell nyitnunk. Az 

képviselő úrnak jogosultsága volt, hogy így indokolja, de nekünk szét kell 
parcelláznunk.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Elnézést. Akkor az előzetes álláspont szerint ezt nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs több hozzászóló, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag ezen pontjait. Aki igen? 
(Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el.  

Most a háttéranyag egymással összefüggő 41. és 542. pontjai következnek, 
melyeket ugyancsak Varga László képviselőtársunk nyújtott be; az imént már 
megindokolta. Most kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjairól.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Szintén nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; 
és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 42. és 533. pontjaira, melyet 
ugyancsak Varga László képviselőtársunk nyújtott be. Képviselő úr már ezeket is 
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megindokolta. Most kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjairól.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a háttéranyag 
ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Kettő. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás 
nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. (Dr. Varga László 
távozik az ülésről.)  

A háttéranyag egymással összefüggő 135. és 1264. pontjai következnek, Dúró 
Dóra független képviselő asszony módosító javaslata. Képviselő asszony, úgy látom, 
nincs jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 
pontjairól. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait a bizottság nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 136. és 1277. pontjai következnek, szintén 
Dúró Dóra független képviselő asszony módosító javaslata, aki most nincs jelen. 
Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait a bizottság nem fogadta el. 

Soron következnek a háttéranyag egymással összefüggő 138. és 1284. pontjai, 
szintén Dúró Dóra független képviselő asszony nyújtotta be, aki nincs jelen. Most 
kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Szintén nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadja-e a 
háttéranyag ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait a bizottság nem fogadta el. 
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Végül rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 164. és 1283. pontjaira, 
szintén Dúró Dóra független képviselőtársunk módosító javaslataira, aki nincs jelen. 
Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Egy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait a bizottság nem fogadta el. 

Mivel a bizottság egyik módosító javaslatot sem támogatta, és saját módosítási 
szándékot sem fogalmazott meg, ezért részletes vitát lezáró módosító javaslat 
benyújtására nem kerül sor.  

Most a részletes vita lezárásról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Kilenc. Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a bizottság a részletes vitát egyhangúlag lezárta.  

Kérdezném ellenzéki képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e kisebbségi véleményt 
előterjeszteni, mivel azonban nem volt vita, erre nincs lehetőség. Ezzel ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/6361. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló T/6361. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának lefolytatása a vitához kapcsolódó bizottságként. A kormányt ezen 
előterjesztés esetén ki képviseli? 

 
DR. KOKAS BARBARA főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Jó napot 

kívánok! Dr. Kokas Barbara főosztályvezető. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy dr. Handó 

Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke írásos észrevételeket juttatott el 
a bizottsághoz, melyeket a bizottság valamennyi tagja a tegnapi napon megkapott.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem az előterjesztő képviseletében Kokas Barbara főosztályvezető 
asszonyt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. KOKAS BARBARA főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Igen, 

véleményünk szerint megfelel a házszabály rendelkezéseinek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy álláspontjuk szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Kilenc. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Kilenc. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a bizottság a részletes vitát egyhangúlag lezárta.  

Kérdezném a tisztelt bizottság tagjait, hogy kíván-e a plenáris ülésen a jelentések 
vitájában előadót állítani, mivel azonban nem volt vita, erre nincs lehetőség. Ezzel ezen 
napirendi pont tárgyalását is lezárom. Köszönjük szépen. 

Egyebek 

Most utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása következik. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a jövő héten is tart ülést, melyre 
várhatóan július 3-án, szerdán kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjait, egyebek között bármilyen további javaslatuk, 
észrevételük van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Mindenkinek köszönöm a részvételét. Szép 
napot kívánok, viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


