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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy távolmaradását előzetesen írásban 
bejelentette Szilágyi György képviselő úr és Dunai Mónika képviselő asszony. A mai 
ülésünkön Dunai Mónikát Kállai Mária képviselő asszony fogja helyettesíteni. 
Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.  

A napirendről kell elsőként döntenünk. Ki az, aki egyetért a kiküldött 
napirenddel? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Egyhangú szavazással a 
bizottság a napirenddel egyetértett. Köszönöm szépen. 

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

Soron következik a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
T/16118. számú törvényjavaslat részletes vitájának tárgyaló bizottságként történő 
lefolytatása. Megnyitom a részletes vita első szakaszát. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében Orcsik Attila főosztályvezető urat és Novák Géza Attila osztályvezető 
urat. Remélem, jól mondtam a neveket, és nem tévedtem. Köszönöm. 

A vita első szakasza arról szól, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontoknak. 
Kívánnak-e ehhez a vitaszakaszhoz hozzászólni? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő nevében nyilatkozni 

szeretnék, hogy a költségvetésitörvény-tervezet megfelel az Alaptörvényből eredő 
szakmai és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a költségvetésnél 

speciális szabályok érvényesek, így a bizottság többségi és kisebbségi véleményét is a 
Költségvetési bizottság előadója fogja ismertetni a plenáris ülésen. Felhívom a 
bizottság képviselőinek figyelmét arra, hogy a bizottsági és a kisebbségi vélemény csak 
olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a részletes vita első vagy második szakaszában 
elhangzottak. Ennek figyelembevételével megadom a szót a bizottság tagjainak, 
amennyiben kívánnak ehhez a vitaszakaszhoz hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet 
nem látok. Köszönöm szépen. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről később, az utolsó vitaszakaszban fogunk dönteni. A részletes vita 
ezen szakaszát lezárom. 

A második szakasz elején a tárgyalásra vonatkozóan szeretnék egy javaslattal 
élni. A módosító javaslatokról történő állásfoglalásnál az a javaslatom, hogy 
képviselőnkénti csoportosításban szavazzunk, azaz az Ander Balázs, Csányi Tamás 
által benyújtott 973., 974., 991., 1010. és 1020. számú öt darab módosítóról egy körben; 
Balczó Zoltán 15., 16. számú két darab módosítójáról; továbbá Bana Tibor, független, 
képviselő 270., 280., 282., 284., 287., 288., 289., 290., 292., 302., 306., 308., 924., 
937. számú 14 darab módosítójáról; azután Brenner Koloman képviselő úr 7., 10., 11., 
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12. számú négy darab módosítójáról; Farkas Gergely, független, képviselő 379., 521., 
522., 524., 531. számú öt darab módosítójáról; Gulyás Gergely képviselő úr 1098. 
számú egy darab módosítójáról; Jakab Péter 541. számú egy darab módosítójáról; 
Lukács László György képviselő 362. számú egy darab módosítójáról; Steinmetz Ádám 
708., 713., 717. számú három darab módosítójáról; Szabó Szabolcs és Szél Bernadett, 
független, képviselők 232., 234., 242. számú három darab módosítójáról; Szilágyi 
György 22. számú egy darab módosítójáról és az Ungár Péter, valamint képviselőtársai 
által benyújtott 1017-es módosítóról. 

A módosító indítványokról külön-külön csoportonként egy szavazással 
történjék a döntéshozatal, tehát ez a javaslatom. Először arról szavazunk, hogy ki az, 
aki támogatja, hogy a módosító indítványokról csoportosítotton tárgyaljunk. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen. Aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta. 

Tekintettel az előző döntésünkre, ki az, aki támogatja, hogy a csoportokról egy 
szavazással határozzunk? Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 9 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta a 
javaslatot. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell tehát állást foglalnunk. Az előzőekben meghozott döntésünknek 
megfelelően először Ander Balázs és Csányi Tamás módosító indítványáról döntünk. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a módosító javaslatokat vagy azok 
közül bármelyiket. 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Ander 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
ANDER BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Évről évre eljátsszuk itt ezt a játékot. Szerintem, illetve véleményünk 
szerint teljesen méltatlan ez a helyzet. Ehhez én magam nem kívánok asszisztálni. Ezt 
csak azért mondtam el, hogy a jegyzőkönyvben ilyenformán is nyoma legyen. 
Nyugodtan tölthetnénk itt egyébként több időt is vitatkozva, érveket egymásnak 
feszítve arról, hogy miért kell vagy miért nem kell egyes módosító javaslatokat 
támogatni. Szerintem ez így lenne tisztességes, így lenne korrekt, és így lenne 
egyébként méltó, még akkor is, hogyha önök nem fogadják el, hogy a költségvetést 
bizonyos esetekben, mi azt mondjuk, hogy át kellene csoportosítani. De ez a metódus, 
ez a módszer, amit most idén is alkalmazni kívánnak, szerintem teljesen gyalázatos, 
méltatlan. Jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm. (Ander Balázs és Arató Gergely 
távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólását, képviselő úr. Kíván-e bárki hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Ander Balázs és Csányi Tamás 
módosító indítványait? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9. A 
bizottság nem támogatta. 

Balczó Zoltán két darab módosító indítványáról döntünk. Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy tárca… Bocsánat, azt elfelejtettem az előbb is kérdezni. Tárca- vagy 
kormányálláspontot tudnak mondani? 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Kormányálláspont. 
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ELNÖK: Kormányálláspont. Köszönöm szépen. Tehát kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy támogatja-e Balczó képviselő úr két indítványát. 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Ki 

az, aki támogatja Balczó Zoltán módosító indítványát? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki 
nem támogatta? (Szavazás.) 9. A bizottság nem támogatta. 

Bana Tibor, független, képviselő úr 14 darab módosító indítványáról kell 
döntenünk. Támogatja a kormány bármelyiket a 14-ből? 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. Aki támogatja Bana Tibor képviselő úr indítványát, jelezze. (Szavazás.) 1 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9. A bizottság nem támogatta. 

Brenner Koloman négy darab módosító indítványával kapcsolatosan a kormány 
álláspontját szeretném kérdezni.  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Akar-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ki támogatja Brenner 

Koloman módosító indítványát? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
9. A bizottság nem támogatta. 

Farkas Gergely, független, képviselő úr öt darab módosító indítványát 
támogatja-e a kormány? 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság nem 
támogatta. 

Farkas Gergely, független, képviselő úr öt darab módosító indítványát 
támogatja-e a kormány? Farkas Gergelynél tartunk.  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. (Közbeszólások.) 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, elnézést, akkor itt kétszer akartam megszavaztatni a 

társaságot. Nem az időhúzás céljából, hanem egyszerűen a tekintetem rossz helyre 
tévedt. 

Gulyás Gergely képviselő úr módosító indítványáról kérdezem, hogy támogatja-
e a kormány. 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Abban a szerencsés 

helyzetben vagyunk, hogy az egyetlen kormánypárti módosító az 1149-ből, ez Gulyás 
Gergelyé, és ez pont a mi bizottságunk elé kerül. Csak jelezve 
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kompromisszumkészségemet, én jelzem, hogy ezt meg fogom szavazni. Ha jól 
emlékszem, nagyjából 7,5 milliárd forint, amit az MTA-nak csoportosítana át miniszter 
úr majdnem minden költségvetési soron az MTA-n belül. Én ennek örülök, hiszen ha a 
Magyar Tudományos Akadémiának több pénzt tudunk nyújtani a működésére, annak 
én tudósként csak örülni tudok, és támogatom, úgyhogy meg fogom szavazni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

szavazzunk. Ki az, aki támogatja Gulyás Gergely képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Jakab Péter módosító indítványáról kell döntenünk. Támogatja-e a kormány ezt 
a módosító javaslatot?  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki 

támogatja Jakab Péter módosító indítványát? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 9. A bizottság nem támogatta. 

Lukács László György módosító indítványáról kell döntenünk. A kormány 
támogatja-e?  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazunk. Ki az, aki 

támogatja Lukács László György módosító indítványát? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 9. A bizottság nem támogatta. 

Steinmetz Ádám három darab módosító indítványát támogatja-e a kormány, 
vagy ebből bármelyikkel kapcsolatban van-e ilyen… 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazunk. Ki 

az, aki támogatja Steinmetz Ádám módosító indítványát? (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 

Szabó Szabolcs és részben Szél Bernadett képviselő asszonnyal benyújtott 
három darab módosító indítványáról döntünk. Kérdezem a kormányt, támogatja-e a 
módosító javaslatokat?  

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen a szót. Három darab 

előterjesztésről van szó. Hasonlóan Gulyás Gergelyéhez, azt gondolom, hogy mind a 
három teljesen elfogadható és méltányolható javaslat. Egyrészt pedagógus-
béremelésről nyújtottunk be módosító javaslatot, amely a közoktatást vagy - ahogy 
önök használják - a köznevelést érintené, az egyetemi oktatók béremelését az állami 
kezelésben maradt hat felsőoktatási intézményre vonatkozóan, és a harmadik tétel 
pedig a diákok informatikai eszközzel történő felszerelésére csoportosítana át pénzt. 



9 

Azt gondolom, hogy ez így a koronavírusos járvány idején nem egy elhanyagolható 
dolog, főleg azért, mert én személyesen is tapasztaltam azt, hogy főleg a szegénysorból 
származó gyerekek esetében milyen nyögvenyelősen valósult meg a digitális oktatás, 
mert vagy nem rendelkeznek megfelelő informatikai eszközzel, mármint technikai 
berendezéssel, tablettel vagy laptoppal vagy okostelefonnal, vagy mondjuk, egy 
családban van egy-két ilyen készülék, miközben gyerekből, mondjuk, van négy-öt, és 
tényleg nehezen tudták tartani a lépést a többiekkel. Volt olyan gyerek, aki hetente 
egyszer kapott egy ilyen kinyomtatott kvázi órarendet meg valamennyi házi feladatot, 
értelemszerűen ők elég nagy lemaradásba kerültek még a többiekhez képest is. 
Úgyhogy a három tétel erről szól. 

Csak egy félmondatos megjegyzés. A pénzügyminiszter úr talán tegnap mondta 
azt, hogy az 1148 ellenzéki módosító javaslat milyen szinten egyensúlytalan helyzetbe 
hozná a költségvetést. Én csak azt tudom erre mondani, hogy nyilvánvalóan ez nem 
valósul meg, hiszen minden egyes módosító javaslatnál a forrást pontosan meg kell 
adni. Olyat nem is lehet csinálni, hogy hiánynöveléssel vagy adósságfelvétellel próbálná 
az ember a forrását ennek előkeríteni. Mindegyiknek megvan a forrása, ennek a három 
tételnek is. Köszönöm szépen. Kérem, hogy támogassák a javaslatomat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) 

Kíván-e a kormány reagálni? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Akkor szavazás következik. Ki 
az, aki támogatja Szabó Szabolcs képviselő úr módosító indítványait? (Szavazás.) 1. 
Aki nem támogatta? (Szavazás.) 9. A bizottság nem támogatta. 

Szilágyi György képviselő úr módosító indítványáról döntünk. Kérdezem, a 
kormány támogatja-e a módosító javaslatot. 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Ki az, aki támogatja 

Szilágyi György módosító javaslatát? (Szavazás.) 1. Aki nem? (Szavazás.) 9. A bizottság 
nem támogatta. 

Ungár Péter és képviselőtársai módosító indítványáról döntünk. kérdezem a 
kormányt, támogatja-e a módosító javaslatokat. 

 
ORCSIK ATTILA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki 

támogatja Ungár Péter és képviselőtársai javaslatait, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 1. Aki nem? (Szavazás.) 9. A bizottság nem támogatta. 

Saját bizottsági módosítási szándékra nem érkezett javaslat, így a vita ezen 
szakaszát lezárom, és áttérünk az utolsó vitaszakaszra. Ebben először javaslom, 
állapítsuk meg, hogy a T/16118. számú, a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 9. Aki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A 
bizottság egyetértett. 

Másodszor kérdezem a bizottságot, hogy az előbbiekben meghozott 
döntésünknek megfelelően egyetért-e a támogatott módosító javaslatot tartalmazó, 
részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtásával. Aki igen, kérem, jelezze. 
(Szavazás.) 9. Aki nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság 
egyetértett. 
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Harmadjára javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) 9. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
1. A bizottság egyetértett. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9. Aki nem támogatta? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság támogatta. 

Az ülés berekesztése 

Már csak ott tartunk, hogy bejelentsem, hogy ezzel a napirendi pontjaink végére 
értünk, az ülés végére értünk. Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet, 
köszönöm a képviselőtársaknak a jelenlétet. További szép napot kívánok! 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc) 

 
 

 Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


