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Napirendi javaslat 
 
 
1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/503. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás)  
(Megjegyzés: a bizottság eljárásának folytatása és várhatóan a lezárása. Döntés az 
összegző jelentés és az összegző módosító javaslat benyújtásáról) 

Meghívott: 
Varga Mihály pénzügyminiszter 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
V. Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csárdi Antal (LMP), a bizottság alelnöke  
Boldog István (Fidesz)  
Böröcz László (Fidesz)  
Szabó Zsolt (Fidesz)  
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
Bősz Anett (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Hargitai János (KDNP) Ritter Imrének (nemzetiségi képviselő) 
Barcza Attila (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság főmunkatársa  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium)  

 

Megjelent 

Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm az alelnök urakat, 
képviselőtársakat, hölgyeket, urakat. Köszöntöm a sajtó képviselőit és mindazokat, 
akik érdeklődnek a mai ülésünk iránt. 

Megállapíthatom, hogy a helyettesítések tekintetében Hargitai Jánost Ritter 
Imre úr képviseli, Barcza Attila urat Szabó Zsolt helyettesíti, és Horváth István urat 
pedig Boldog István képviselő úr fogja helyettesíteni. Így összességében véve 
megállapíthatjuk, hogy a mai ülésünk határozatképes, és a napirendre vonatkozó 
javaslat elfogadása után a munkánkat el tudjuk végezni. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. A képviselőtársaim megkapták 
előzetesen írásban az erre vonatkozó javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van 
valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
T/503. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ. 46. §-a alapján)  
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

Az 1. számú napirendi pont keretében így rátérhetünk a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslat házszabály 
szerinti, tegnap egyébként elkezdett tárgyalásának folytatására, lehetőség szerinti 
lezárására, valamint döntés lesz az összegző jelentésről és az összegző módosítóra 
vonatkozó javaslatról. 

A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. A házszabály 91. § 
(3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalásának ezen szakaszában a 
Költségvetési bizottság a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva jár el. Az 
előterjesztő jelenléte az eljárás ezen szakaszában kötelező. Jelen van Banai Péter 
Benő államháztartásért felelős államtitkár, Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes 
asszony és kollégáik. Tisztelettel köszöntöm önöket, és köszönjük szépen, hogy segítik 
a munkánkat. 

A bizottság a tegnapi ülésen döntött arról, hogy támogatja a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatokat, és a bizottság kormánypárti tagjainak 
javaslatát elfogadva, az ellenzékieket elutasítva megfogalmazott további saját 
módosítási szándékot is. Amúgy pedig, mint ismeretes, volt egy, a kiemelt ápolási díj 
emelésére vonatkozó javaslat, erre vonatkozóan a bizottság nem kellett hogy 
szavazzon, mert a bizottság tagjainak egyetértése alakult ki arról, hogy a következő 
időszakban milyen feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy itt a módosításra sor 
kerülhessen. Az összegző módosító javaslat tervezetét tegnap e-mailben megkapták, 
itt egyébként ki is osztottuk. Az anyag már tartalmazza a főösszegeket is.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Külön észrevétel nincsen. 

Tájékoztatom önöket, hogy az összegző javaslat tervezetéhez érkezett 
jogtechnikai és nyelvhelyességi módosító javaslatok a bizottság kormánypárti 
képviselőitől érkeztek. Ezeket megküldtük önöknek, kiosztottuk, de kérem az alelnök 
urat, hogy ismertesse ezeket röviden. 
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DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mindösszesen három ilyen 

javaslat van: „Tartalék” a „Tartalékok” helyett, egy a betű és egy pontosítás. Azt 
gondolom, tényleg csak jogtechnikai jellegű módosításokat tartalmaz.  

 
ELNÖK: Megkérdezem még egyszer, hogy bárkinek van-e valamilyen 

észrevétele, megjegyzése a módosító javaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) A 
négypontos módosítási javaslatra vonatkozóan, köszönöm szépen a segítséget. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem érkezett jelzés. 

Amennyiben nem, akkor kérdezem az államtitkár urat, hogy támogatja-e 
ezeket a javaslatokat. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait. A kormány támogatja az indítványt. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig ezekről a jogtechnikai, nyelvhelyességi 

pontosításokról, módosítókról szavazunk, ha egyetértenek vele, akkor egy 
szavazással. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezeket. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Van valaki, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Köszönjük szépen, a bizottság 9 igen és nulla nem szavazattal, 
4 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot. 

Most a határozati házszabályi rendelkezések szerinti döntések következnek. 
Dönteni kell a támogatott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat és a 
saját módosítási szándékot magában foglaló, az előző döntéssel jogtechnikai, 
nyelvhelyességi szempontból módosított, pontosított összegző módosító javaslat 
elfogadásáról, benyújtásáról.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, 
aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 9 igen és 4 nem 
szavazattal a bizottság ezt a döntést meghozta. 

Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok 
tárgyalásának befejezéséről. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 
Zárjuk le, köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Akkor ismét 
9 igen és 4 nem szavazattal ezt a határozatot meghoztuk. 

Dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. Kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért ezzel. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 9 igen. Ki az, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Így 9 igen és 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül ez elfogadásra került. 

Végezetül pedig kérem önöket ezen túlmenően, hogy a bizottság adjon 
felhatalmazást nekem, a bizottság elnökének arra, hogyha még ezen ülést követően 
szükséges lenne kizárólag jogtechnikai, nyelvhelyességi és számítási, pontosítási 
korrekció az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat benyújtása előtt, ezt az 
elnök az előterjesztő egyetértésével, a bizottság haladéktalan tájékoztatása mellett 
megtehesse. Érdemi változtatásokra tehát nem kerülhet sor a mai ülésünket 
követően. 

Amennyiben ezzel egyetértenek, akkor kérem, hogy ezt jelezzék! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy akkor ebben valamennyien egyetértettünk. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság az Országgyűlés által június 25-én 
elfogadott T/503/6. számú házbizottsági javaslat értelmében július 13-án 9 óráig 
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nyújthatja be az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Mi mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a megjelölt határidőre ez benyújtásra kerüljön.  

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat jövő hétfői plenáris 
vitájához előadó állítása és kisebbségi előadók kijelölése kötelező. Az előadóknak 
valamennyi tárgyaló bizottságban megfogalmazott többségi, kisebbségi véleményt 
ismertetniük kell. Összesen 60 perc áll erre rendelkezésre, ebből 30 perc a kisebbségi 
vélemény ismertetésére rendelkezésre álló idő, ami természetesen megosztható a 
több kisebbségi előadó között. 

A többségi vélemény ismertetésére Szűcs Lajos alelnök úr jelentkezett, 
kisebbségi előadónak az előzetes konzultációk alapján dr. Varga-Damm Andrea, Bősz 
Anett, Csárdi alelnök úr jelentkezett és jómagam. Mesterházy Attila urat még 
felvehetjük távollétében? (Dr. Varga-Damm Andrea: Hát nem jelentkezett!) Itt nem 
jelentkezett, akkor maradunk ebben a felállásban. Köszönöm szépen. A többségi 
vélemény ismertetésére, mint ahogy említettem, Szűcs Lajos alelnök úr jelentkezett.  

Ezzel kapcsolatban további döntéseket nem kell hoznunk, megvan mindenünk, 
az államtitkár úr is úgy érzékeli. Akkor köszönöm szépen az államtitkár úrnak és 
kollégáinak a segítséget, ezzel a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen. (A 
Pénzügyminisztérium képviselői távoznak az ülésről.) 

Egyebek  

A 2. számú napirendi pont keretében az egyebeket megnyitom. Tájékoztatom 
önöket, hogy Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, azt kérte tőlem, 
hogy a ParLexről, azaz a törvényalkotás parlamenti informatikai rendszerének 
használatáról, a ParLex működéséről a Hivatal munkatársai rövid bemutatót 
tarthassanak a bizottság tagjainak. A Hivatal munkatársaival való egyeztetést 
követően kérem önöket, hogy aki érdeklődik a program használata iránt, és érdeklik 
az ezzel kapcsolatos oktatási lehetőségek, keressék vagy a bizottság titkárságát, vagy a 
Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartási Irodát, minden segítséget megad a Hivatal a 
ParLex használatának elsajátítása érdekében. A közelmúlt módosító indítványai, azt 
gondolom, okot is adnak arra, hogy mindezt megtegyük. Ha egyébként van 
érdeklődés, akkor természetesen a következő ülésre az érdeklődőknek akár közös 
képzést is tudunk szervezni. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek bármilyen megjegyzése. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a figyelemfelhívást ezzel átadtam, és bízom 
benne, hogy zavarmentesen tudjuk használni.  

Az egyebek között bárkinek bejelentenivalója van-e? (Jelzés nem érkezik.) 
Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor tisztelettel köszönöm a munkát, a jövő hétre pedig a parlamentben jó 
vitát és döntéshozatalt kívánok! Viszontlátásra! Szervusztok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 12 perc) 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


