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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, minden érdeklődőt, a sajtó 
képviselőit, és a kollégákat, akik segítenek nekünk ebben a mai munkában. Külön 
köszöntöm az új tagokat Bősz Anett személyében, illetve Szabó Zsolt, Horváth István 
és V. Németh Zsolt urakat, akik csatlakoztak a bizottságunkhoz. 

Az ülés mai napját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy Bodó Sándor 
képviselő úr államtitkárrá történő kinevezése miatt a bizottsági tagsági 
megbízatásáról lemondott, így továbbra sem teljes létszámmal működik a 
bizottságunk, 14 fővel végezzük a munkánkat. 

Tájékoztatom önöket továbbá, hogy Szabó Timea frakcióvezető asszony jelezte, 
hogy az Országgyűlés vonatkozó szabályai alapján, mivel nincs tagságuk a 
bizottságban, ezért a Párbeszéd Magyarország frakcióját Mellár Tamás képviselő úr 
képviseli a Költségvetési bizottságban. Képviselő úr a fenti törvény alapján 
tanácskozási joggal fog a jövőben részt venni a bizottság ülésein. Köszönteni fogom 
majd őt is, hogyha megérkezik, és csatlakozik hozzánk. 

A helyettesítésre vonatkozóan van két bejelentésem: a bizottság tagjai közül 
Horváth István urat Barcza Attila, Ritter Imre urat pedig dr. Hargitai János képviselő 
úr helyettesíti. Így összességében véve megállapíthatjuk, hogy a testületünk, a 
bizottság határozatképes, és ennek megfelelően munkánkat végezhetjük. 

A napirendre vonatkozó javaslatot teszek, és erre vonatkozó döntést kérek. 
Képviselőtársaim a múlt héten megkapták e-mailben az ülés napirendi javaslatát. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy a kiküldött napirend szerinti 
javaslattal végezzük el a munkánkat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki 
nem értett egyet ezzel? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Nincs 
jelzés.) Nem volt ilyen. 

Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló T/625. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Ezzel áttérhetünk az 1. számú napirendi pontra, mely döntés részletes vita 
lefolytatásáról az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, 
valamint a bevándorlási adóról szóló T/625. számú törvényjavaslat vonatkozásában. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Házelnök úr a részletes vita 
lefolytatására a Gazdasági bizottságot jelölte ki, azonban a törvényjavaslat 
költségvetési vetülete miatt úgy ítélem meg, hogy a Költségvetési bizottságnak is 
foglalkoznia kell a törvényjavaslattal, és le kellene folytatnia majd egy részletes vitát. 
Erről azonban a bizottságnak kell döntenie. A törvényjavaslat vitája ezen a héten lesz 
a plenáris ülésen, és a határozati házszabály rendelkezései vonatkozása alapján a 
bizottságnak tehát most döntenie kell arról, hogy a törvényjavaslat feladatkörébe 
tartozó rendelkezései vonatkozásában kíván-e majd részletes vitát lefolytatni. Ezzel a 
vitát megnyitom, és ennek megfelelően kérdezem, hogy mivel úgy ítélem meg, hogy a 
teljes törvényjavaslat a Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozik, ezért javaslom, 
hogy a bizottság a törvényjavaslat egészére folytasson le ilyen vitát. 
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Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek véleménye, külön 
javaslata. (Nincs jelzés.) Én úgy értelmeztem, hogy nincs. Amennyiben nincs, akkor a 
javaslatra vonatkozóan a vitát lezárom. Kérem, hogy a javaslatnak megfelelően, aki 
ezt támogatni tudja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 3 igen. Ki 

az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 8 nem. Köszönöm szépen. Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Akkor megállapíthatjuk azt, hogy a Költségvetési bizottság 3 igen szavazattal és 
8 nem szavazattal nem értett egyet azzal, hogy a költségvetés bevételi oldalát jelentő 
adótörvényekről folytassunk le vitát. 

Képviselő asszony jelzi, hogy szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A szavazás 

megvolt, és úgy érzem, hogy minimum ellenzéki képviselőként szólnom kell. 
Megdöbbentő az, hogy egy Költségvetési bizottság kormánypárti tagjai nem óhajtják 
15 darab olyan törvény módosítását tárgyalni részletes vitában ebben a bizottságban, 
amely egyértelműen nemcsak egyébként bevételi, hanem kiadási oldal 
vonatkozásában is igen erőteljes hangsúlyt képvisel. Egy ilyen hazardírozó 
költségvetésnél, amit benyújtottak, a minimum az, hogy egy költségvetési 
bizottságnak minden olyan törvényjavaslatról részletes vitát kell folytatnia, ami majd 
ennek a költségvetésnek a végrehajtása tárgyában igen erőteljesen befolyásoló 
tényező lehet. Úgyhogy én csak azért szóltam hozzá, hogy a jegyzőkönyv számára 
rögzítsük, hogy felháborítónak tartom ezt a kormánypárti viselkedést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tessék, parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én megerősítve 

képviselőtársamat, azt szeretném elmondani, hogy természetesen a plenáris ülésen 
mindenfajta vitának helye van és helye volna, erről szólna egyébként a demokrácia és 
erről szólna a parlament maga. Azt gondolom, hogy a bizottsági munkában olyan 
szakmai érveknek kell elhangoznia, és olyan szakmai munkának kell zajlania, ami elő 
tudja készíteni azt, hogy egyébként értékes vita folyjon a plenáris ülésen, és egyébként 
megvitassák egymással a felek azokat az álláspontokat, amelyek adott esetben 
teljességgel ellentétesek egymással.  

Én azt gondolom, hogy aki ezt egy jogállamban és egy demokráciában nem 
látja be, egyébként kétharmados többsége ellenére, az nem tudom, hogy mit gondol a 
saját képviselői munkájáról. Köszönöm szépen. 

A szociális hozzájárulási adóról szóló T/627. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottak alapján a következő napirendre 
vonatkozó megjegyzéseket azt hiszem, már tulajdonképpen meg is előlegezhetjük, 
hiszen a következő napirendi pont is részletes vita lefolytatásáról szól a szociális 
hozzájárulási adóról szóló törvényjavaslat vonatkozásában. 

A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. Az előzőhöz hasonlóan 
házelnök úr a részletes vita lefolytatására a törvényjavaslat esetében is a Gazdasági 
bizottságot jelölte ki, de a törvényjavaslat költségvetési vetülete miatt ez esetben is 
úgy ítélem meg, hogy a Költségvetési bizottságnak ezzel a törvényjavaslattal 
foglalkoznia kell, és le kellene folytatnia azt a részletes vitát, amelyről a bizottságnak 
döntenie kell. 
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Ennek megfelelően a határozati házszabály rendelkezéseire vonatkozóan a 
bizottságnak tehát most döntenie kell arról, hogy a törvényjavaslat feladatkörébe 
tartozó rendelkezései vonatkozásában kíván-e majd részletes vitát lefolytatni. 

Ennek alapján a vitát megnyitom, és egyben az előterjesztésemet is 
megteszem. Mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes törvényjavaslat a Költségvetési 
bizottság feladatkörébe tartozik, ezért javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat 
egészére vonatkozóan folytassa le a részletes vitát. 

Ezzel kapcsolatosan bárkinek van-e kérdése vagy javaslata? Képviselő asszony, 
tessék, parancsoljon, öné a szó! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem 

szent meggyőződésem, hogy azért a Gazdasági bizottságot jelölte ki a házelnök, mert 
annak kormánypárti vezetése van. Teljes mértékben az látható, hogy olyan 
kérdésekben, amely kifejezetten például a Költségvetési bizottság feladatai közé 
tartozik, azért igyekszik a Ház vezetése megvonni a részletes vita lehetőségét a 
bizottságtól, mert nem kormánypárti vezetése van. 

Egyszerűen tényleg vicces, hogy miért tartozna egy Gazdasági bizottságra 
alapvetően egy adónak a bevezetése, megváltoztatása, egybevonása, mértéke, stb. A 
Gazdasági bizottságnak nem ez a feladatköre, úgyhogy ezt is természetesen csak azért 
mondtam el, hogy örök időkre a jegyzőkönyvben benne maradjon, és majd remélem, 
lesz olyan rendszer egyszer, ahol értékesek lesznek ezek a gondolatok, és talán végre 
mindenki úgy végzi a feladatát ebben a parlamentben, amiért az emberek ideküldték. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én támogató hozzászólásként értékelem. 

Kérdezem azt, hogy bárkinek van-e még hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor kérem, hogy az előterjesztett elnöki javaslatra vonatkozóan a bizottság 
foglaljon állást. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
3 igen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) 8 nem. Volt-e 
tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt ilyen. 

Akkor megállapítom, hogy 3 igen szavazattal és 8 ellenszavazattal az elnöki 
javaslatot elvetették sajnos, és így a bizottság ennek a részletes vitáját lefolytatni nem 
tudja, annak ellenére, hogy ez a költségvetést alapvetően érinti, annak egy jelentős 
kedvezményezetti köre van, és nagyon sajnáljuk, hogy erre a vitára nem kerül sor. 
(Megérkezik az ülésre dr. Mellár Tamás.) 

Tisztelettel köszöntöm - időközben megérkezett - Mellár képviselőtársunkat is, 
nyugodtan foglaljon helyet már közöttünk. 

A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása   
(A HHSZ 109. § (2) bekezdése alapján)  

A harmadik napirendi pontban a bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend 
meghatározására van szükség. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A házszabály 
109. § (2) bekezdése alapján több alelnök esetén a bizottság a megalakulását követően 
meghatározza, hogy az alelnökök milyen sorrendben helyettesítik a bizottság elnökét 
annak akadályoztatása esetén. 

A vitát megnyitom. Kérem, hogy tegyenek javaslatot, tisztelt alelnök urak! 
Szűcs Lajos alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Javaslatot teszek az általános helyettesítési rendben a sorrendre: Szűcs 
Lajos, Hargitai János, Tilki Attila, V. Németh Zsolt és Csárdi Antal személyében. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További javaslat? Tessék, parancsoljon, képviselő 

asszony! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 

csodáltam volna, hogyha egy kormánypárti képviselő esetleg tesz egy olyan javaslatot, 
hogy az ellenzéki alelnök nem az utolsó. Csodáltam volna. Esetleg mondjuk lehetett 
volna egy pici nagyvonalúság. Általános ez, tehát majdnem minden bizottságban ez 
van, csak egyszerűen én úgy érzem, hogy ez annyira pitiáner, és olyan mértékben a 
hatalmi erőnek a fitogtatása, amit nem tudok elfogadni. Tehát azért legalább 
mondjuk a harmadik helyre lehetett volna egy ellenzéki alelnöki helyettesítésre 
javaslatot tenni, már csak azért is, mert megnéztem: 10 százalék alatt van a 
helyettesítési kényszer az elnök távolléte miatt. Tehát hogy valakik még ebben sem 
tudjanak egy picit emberiek és nagyvonalúak lenni, hát ezen meglehetősen 
csodálkozom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel együtt képviselő asszony véleményét 

átérezve, én akkor javaslatot is teszek arra, hogy annyiban módosítsuk a beterjesztett 
javaslatot, hogy Szűcs Lajos alelnök úr után Csárdi Antal alelnök úr legyen a 
harmadik szereplő, és ebben az értelemben, ha jól értem, van A) és B) változat. 

Akkor először a módosító javaslatot tenném fel szavazásra, ami azt jelenti, 
hogy akkor a harmadik helyen Csárdi Antal képviselő úr legyen, és ilyen értelemben 
más szereplőket, más helyettesítési sorrendet nem befolyásolóan vagy nem 
módosítva, ezt tegyük meg. 

Kérem, hogy aki ezzel a módosítással egyetért az előterjesztéshez képest, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Van-e alaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) 8 nem. 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal és 8 ellenszavazattal ezt nem fogadtuk 
el. 

Akkor szavazni kell az eredeti javaslatról, és az elhangzottaknak megfelelően 
kérem, hogy aki egyetért Szűcs Lajos alelnök úr beterjesztésével, kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) 3 nem. 

Akkor ebben a formában elfogadtuk, 8 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal a 
helyettesítési sorrendet meghatároztuk. 

Egyebek  

A negyedik napirendi pont keretében az egyebek következik. (Dr. Mellár 
Tamás közbeszól. - Zaj, közbeszólások. - Dr. Szűcs Lajos: Házszabály, Mellár úr, 
házszabály.) Közben, hogyha sikerült tisztázni a kérdést, köszönjük szépen, akkor a 
pillanatnyi zavart elhárítottuk. 

A 4. napirendi pontra térhetünk. Szűcs Lajos alelnök úrtól érkezett egy írásbeli 
javaslat, amelyet a bizottság tagjai részére megküldtünk. Ezzel kapcsolatosan 
megkérdezem, hogy előterjesztőként alelnök úrnak van-e hozzáfűznivalója. (Dr. Szűcs 
Lajos: Nincsen.) Nincs. 

Vélemények, javaslatok következnek. Képviselő asszony, tessék, öné a szó! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy órával 

ezelőtt a Honvédelmi bizottságban is ugyanezt a javaslatot tárgyaltuk meg, minden 
bizottságban beterjesztették. Én valóban el tudom fogadni, hogy a tisztviselők 
kímélete érdekében egy ilyen jellegű javaslat helytálló lehet, a probléma az, hogy az 
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elmúlt nyolc évben egy olyan bizalmatlanság alakult ki az ellenzéki képviselők 
részéről, hogy nagy eséllyel ezt a kormánypártok arra használnák fel, hogy teljesen 
aszimmetriát képezzenek a bizottság tagjainak javaslattételi lehetősége, illetőleg a 
kormány előterjesztései vonatkozásában. Hiszen nem egyszer van olyan, hogy egy-két 
órával az ülés előtt érkeznek a kormány részéről módosító javaslatok, és hogyha az 
előző munkanap végéig lehetett benyújtani javaslatokat, akkor ez teljes abnormitást 
tudna eredményezni. 

A Honvédelmi bizottságban sikerült az ellenzéki képviselőknek elérni, hogy az 
elnök úr le is vette ezt a napirendről, de hangsúlyozni kívánom, hogyha a 
fegyveregyenlőség érvényesülne, ezt akár jó szívvel el is lehetne fogadni, de tartok 
tőle, hogy majd ez is csak visszaélésre ad okot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon, öné a szó! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Képviselő Asszony! A 2010 utáni házszabályi rendelkezések miatt került be ez 
a rendelkezés, és az elmúlt négy évben töretlenül vallott gyakorlat alapján, amivel 
nem a képviselőket, hanem éppen a Házban dolgozó kollégákat szeretnénk védeni a 
16.30 órai hatállyal, pont azért, hogy ne lehessen senkinek olyan kérdése, hogy most 
hány órakor érkezett, 23 óra 59-kor vagy nem. 16 óra 30 perc, a munkaidő vége. 
Ennyi a lényege ennek a történetnek, és én javaslom a bizottságnak, hogy a többi 
bizottsághoz hasonlóan mi is emeljük be ezt a rendelkezést. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További javaslat? Tessék, parancsoljon, képviselő 

asszony! 
 
BŐSZ ANETT (független): Akkor én a képviselőtársam korábbi 

hozzászólásához kapcsolódóan szeretném önöknek valóban feltenni a kérdést, kedves 
kormánypárti képviselőtársak és alelnök urak, hogy komolyan gondolják-e azt, hogy 
mindenkire egyenlően vonatkozik ez a szabály, vagy lesznek ez alól kibúvók? Sajnos 
folyamatosan azt látjuk, hogy a kétharmad rendszeresen visszaél a saját erejével, 
akkor is, amikor ezt nem kellene megtennie. 

Úgyhogy én mindenféleképpen szeretnék erre biztosítékot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Amióta a ParLex nevű 

rendszer működik és amióta az írásbeliséget már elektronikusan úton lehet megtenni 
a parlamenti információs rendszeren keresztül, azóta pontosan regisztrálható mindig, 
hogy mikor érkezett, és az ön székén ülő Hegedűs Lorántné volt az, aki az elmúlt 
ciklusban pontosan ezt kezdeményezte. Úgyhogy ez egy ellenzéki kezdeményezés volt, 
amit mi akkor elfogadtunk, és remélem, hogy továbbra is ezt a gyakorlatot tudjuk 
képviselni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További javaslat, illetve vélemény? (Nincs 

jelentkező.) Ha jól értem, akkor konkrét módosító javaslat nem érkezett hozzá, azzal 
együtt, hogy van bennünk bizonytalanság, hogy ez pontosan hogyan fog működni, de 
a dolog lényegét tekintve a határozati javaslatot szavazásra teszem fel. Kérem, hogy 
aki egyetért azzal, hogy ezt elfogadjuk, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) 2 nem. 
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Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal ezt elfogadtuk, és 
ennek megfelelően érkeznek majd a javaslatok. 

Ahogy arról a múlt ülésen tájékoztattam önöket, a középtávú költségvetési 
hiánycélhoz való közeledés szabályainak megsértése miatt erről a kérdésről 
tájékoztatást kértem Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól és Kovács Árpád úrtól, a 
Költségvetési Tanács elnökétől. Tőlük a válasz megérkezett, ezt a bizottság honlapján 
megtalálható módon nyilvánossá tettük. 

Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe a munkájuknál. 
Végezetül pedig tájékoztatom önöket, hogy ezen a héten zajlik majd a 

költségvetésitörvény-javaslat és a hozzá kapcsolódó törvényjavaslatok általános 
vitája. A képviselők várhatóan csütörtökön, 16 óráig nyújthatják be módosító 
javaslataikat, a törvényjavaslatok részletes vitáját - minden ellenkező híreszteléssel 
szemben - a jövő héten folytatja le a bizottság. A bizottsági ülésnek az időpontját attól 
függően tudom majd meghatározni, hogy jövő héten lesz-e plenáris ülés vagy sem. 

Egyelőre erre vonatkozóan nincs pontos információm. A bizottsági ülésről 
időben kapnak tájékoztatást. Az előző évekhez hasonlóan, idén is számítunk arra, 
hogy több száz képviselői módosító javaslat érkezik, és akkor ezek feldolgozását 
követően, várhatóan inkább csak a hétvégén tudjuk megküldeni önöknek a tárgyalási 
háttéranyagokat. Kérem ebben a szíves megértésüket. 

Szeretném, ha a bizottság a következő ülésén létrehozná az ellenőrző 
albizottságot. Ez határozati házszabályi kötelezettségünk is egyébként, hogy ez 
megtörténjen, ezért kérem szépen az önök javaslatait, hogy küldjék meg. 

Az ülés berekesztése  

Van-e valakinek bármilyen bejelentenivalója itt az egyebek keretében? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor a negyedik napirendi pontot lezárom, és ezzel 
az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a részvételüket, jó munkát kívánok a ma 
délutánra is! Várjuk önöket legközelebb, ugyanitt! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)  

 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
 
 

 
 


