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Napirendi javaslat 
 

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/6322. 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.) 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Boldog István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Böröcz László (Fidesz)   
Szabó Zsolt (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselői)  
Bősz Anett (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Tilki Attila (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
Hohn Krisztina (LMP) Varju Lászlónak (DK)  
Barcza Attila (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
V. Németh Zsolt (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
 

Megjelentek 

Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai 
ülésén. Az ülést ezennel megnyitom.  

A jelenléti ív alapján dr. Tilki Attilát Szabó Zsolt, Hohn Krisztinát Varju 
László, Barcza Attilát Boldog István, V. Németh Zsoltot Szűcs Lajos, Horváth Istvánt 
pedig Hargitai János alelnök úr fogja képviselni, helyettesíteni. Ennek alapján 
megállapíthatjuk akkor, hogy az ülésünk határozatképes. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim múlt héten 
megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet 
azzal, hogy a kiküldött napirendi javaslatnak megfelelően haladjunk előre. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy akkor ezt egyhangúlag elfogadtuk.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
T/6322. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Az 1. napirendi pontra rátérhetünk: Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat HHSZ 46. §-a szerinti tegnap 
elkezdett tárgyalásának folytatása, lehetőség szerinti lezárása, valamint döntés az 
összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról. A napirendi pont 
tárgyalását ezennel megnyitom.  

A HHSZ 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 is van az 
előterjesztő. Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár urat, Bálint 
Ágnes főosztályvezető-helyettest és kollégáikat tisztelettel köszöntöm. Köszönjük 
szépen, hogy segítik munkánkat. 

A bizottság a tegnapi ülésen döntött arról, hogy mely részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat támogatja, és a bizottság, kormánypárti tagjainak 
javaslatát elfogadva, megfogalmazta további saját módosítási szándékait is.  

Az összegző módosító javaslat tervezetét tegnap emailben megkapták, és itt is 
kiosztottuk. Ez a tervezet már tartalmazza a főösszegeket is. További módosításra 
irányuló kezdeményezés pedig nem érkezett. 

Kérdezem, ezzel kapcsolatban bárkinek van-e észrevétele vagy kérdése. 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. 

Államtitkár úr, támogatja-e az összegző módosító javaslat tervezetét? 
Államtitkár úr, öné a szó. Parancsoljon!  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A kormány az összegző 
módosító javaslatot támogatja. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a határozati házszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő döntések következnek. Dönteni kell a támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat és a saját módosítási szándékot magában foglaló 
összegző módosító javaslat elfogadásáról és benyújtásáról.  

Kérdezem, ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt valaki, aki 
nem értett egyet vele? (Szavazás.) Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) 
Akkor 9 igen és 4 nem szavazattal a bizottság erről döntött. Megállapítom tehát, 
hogy a bizottság ezzel a szavazással az összegző módosító javaslatot elfogadta. 

Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok 
tárgyalásának befejezéséről. Kérdezem, ki ért azzal egyet, hogy ezt befejezzük. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

Dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. Kérdezem, ki 
ért ezzel egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet vele? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt valaki, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 9 igen és 4 nem szavazattal a 
bizottság a döntését meghozta.   

Kérem önöket ezen túlmenően, hogy a bizottság adjon felhatalmazást nekem, 
a bizottsági elnöknek arra, hogy ha még ezen ülést követően szükséges lenne 
kizárólag jogtechnikai, nyelvhelyességi, számítási pontosítás, korrekció az összegző 
jelentés és összegző módosító javaslat benyújtása előtt, ezt mint bizottsági elnök az 
előterjesztő egyetértésével, a bizottság haladéktalan tájékoztatása mellett 
megtehessem. Érdemi változtatásokra tehát nem kerülhet sor a mai ülésünket 
követően, csak bizottsági döntéssel.  

Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (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.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság az Országgyűlés 
T/6322/10. számú döntése értelmében július 5-én 9 óráig nyújthatja be az összegző 
jelentést és az összegző módosító javaslatot. Mi természetesen mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a megjelölt határidő előtt benyújtsuk ezeket. A benyújtásról 
tájékoztatni fogom a bizottságot. 

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

A többségi vélemény ismertetésére Szűcs Lajos alelnök úr jelentkezett 
korábban, és jelzi most is. Kisebbségi előadónak akkor Hohn Krisztina alelnök 
asszony, Potocskáné Kőrösi Anita és Bősz Anett képviselő asszonyok mellett 
jómagam is jelentkezem, hogy itt az időt megosztva a kisebbségi véleményeket 
elmondhassuk.  

Kérem a bizottságot, döntésével erősítse meg az előadók személyét! 
(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. 
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Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Kollégák! Köszönjük szépen az 
együttműködést, így akkor ezt a napirendet ezzel lezárom. 

Egyebek  

A 2. napirendi pontot, az egyebek napirendi pontot megnyitom. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek bejelentenivalója. (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak annyit, hogy 

várhatóan hétfőn 11 órakor kezdődik a parlament ülése, és a napirendelőttiek után 
ennek a törvényjavaslatnak a záróvitája és a vélemények mondása fog következni. 
Csak ezt a tájékoztatást szerettem volna elmondani.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönjük szépen a tájékoztatást, akkor ennek 

megfelelően tudjuk ütemezni a munkánkat is.  
További bejelentések? (Senki sem jelentkezik.) Nincsenek. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az ülést berekesztem. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok a 
továbbiakban és hétfőre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 09 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


