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Napirendi javaslat 
 

1. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/7556. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

 
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  
Barcza Attila (Fidesz)  
V. Németh Zsolt (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Szabó Zsolt (Fidesz) Barcza Attilának (Fidesz)  
Dr. Hargitai János (KDNP) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Hohn Krisztina (LMP) Varju Lászlónak (DK)  
Kara Ákos (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

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

Meghívottak 

Hozzászóló 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
 

Megjelent 

Krizsák Zita költségvetési szakreferens (Pénzügyminisztérium) 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 32 perc) 

 

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

Tájékoztatom önöket, hogy az ülés megtartásához a plenáris ülés alatti 
ülésezés miatt a házelnök úrtól engedélyt kértünk és kaptunk.  

A mai napon Hargitai János alelnök urat Szűcs Lajos, Hohn Krisztinát Varju 
László, Kara Ákost Boldog István alelnök úr és Szabó Zsoltot pedig Barcza Attila 
képviselő úr helyettesíti. Összességében véve megállapítom, hogy a Költségvetési 
bizottság ülése határozatképes, és a munkánkat el tudjuk végezni. A mai napon ez 
így van.  

Hétfőn sajnos ez nem volt így, amikor ugye a kezdeményezésemre sajnos a 
kormánypárti képviselő urak nem tudtak eljönni. Ezt meglehetősen 
nehezményezem már csak azért is, mert egy nagyon fontos törvényről, a 
T/7842. számú törvényről volt szó, amely kifejezetten az államháztartásról is szól, és 
erre nem voltak hajlandók eljönni. (Dr. Szűcs Lajos: Tessék időben egyeztetni az 
elnök úrnak, hogy az időpontnak megfelelően tudjuk képviselni a bizottságban a 
kormánypárti többséget! Ez nem történt meg nem először…) Alelnök úrnak én 
szívesen szót adok, ha kér, tehát nincs ezzel baj.  

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor el is mondom. Nem 

először fordul elő, elnök úr, hogy nem egyeztet velünk az időpontokkal és a 
napirendekkel kapcsolatban. Ameddig ez így lesz, addig, ha nekünk más 
elfoglaltságunk van, hivatalos elfoglaltságunk, sajnos nem tudunk jelen lenni az ön 
által ad hoc megjelölt bizottsági üléseken. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár kétségtelen, hogy az időpont egyébként a 

parlament menetrendjéből következett, hogy mikor kell ezt megtenni, de bízom 
benne, hogy majd a következő időszakban tudnak időt fordítani arra, hogy a 
költségvetést, az államháztartást érintő ügyekkel valóban foglalkozzanak önök is 
megfelelő felelősséggel. Köszönöm szépen.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták 
az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirendi 
javaslattal. Most tessék szavazni! (Szavazás.) Hozzászámoljuk Varju Lászlót is, és 
akkor az már 10 igen szavazat, a későn érkezők lemaradnak. Tehát egyhangúlag a 
bizottság úgy döntött, hogy a napirendi javaslattal egyetért. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pont a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat, a 
zárszámadás tárgyalása a HHSZ 46. §-a alapján. A Költségvetési bizottság az eljárás 
ezen szakaszában a HHSZ 99. §-a és 91. § (3) bekezdése alapján a Törvényalkotási 
bizottság feladatait ellátva jár el. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
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A törvényjavaslat előterjesztője a pénzügyminiszter, képviseletében jelen van 
Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár és Krizsák Zita költségvetési 
szakreferens. Köszöntöm önöket. Jó munkát kívánok! 

A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság október 29-én folytatta le a 
törvényjavaslat részletes vitáját, benyújtotta jelentését és módosítási javaslatát. A 
többi, vitához kapcsolódó bizottság szintén lefolytatta a részletes vitát, és 
benyújtották jelentéseiket, módosító javaslatot azonban nem fogalmaztak meg.  

A Költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslat száma 
T/7556/28., természetesen képviselőtársaim ismerik a tartalmát, de kiosztottuk a 
háttéranyagot. 

Az előterjesztő tegnap benyújtotta a HHSZ 92. § (6) bekezdése szerinti 
tájékoztatását, amely szerint a bizottság módosító javaslatával egyetért. Államtitkár 
urat azonban kérem, hogy erősítse meg ezt most szóban is. Államtitkár úr, öné a szó. 
Parancsoljon!  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Szóban is megerősítem, hogy a kormány 
az elnök úr által említett javaslatot, illetőleg a kiosztott háttéranyag tartalmát 
támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A Költségvetési bizottság által a 

múlt héten benyújtott módosító javaslatra a vitát megnyitom. Kérdezem a 
bizottságot, van-e bárkinek véleménye, észrevétele, kérdése ezzel a módosító 
javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ennek 
megfelelően a vitát lezárom. Gondolom, államtitkár úrnak külön megjegyzése akkor 
most nincs.  

Mivel most a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva járunk el, így 
dönteni kell a Költségvetési bizottság T/7556/28. számú részletes vitát lezáró 
módosító javaslatának támogatásáról. Szavazás következik, a szavazatokat most 
lehet leadni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal 
és 3 nem mellett a bizottság ezt a módosító javaslatot elfogadta. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosításra irányuló kezdeményezés 
nem érkezett. 

Most a HHSZ 46. §-a szerinti további szükséges döntések következnek. 
Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tárgyalásának 
befejezéséről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy 11 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta a lezárást. 

Dönteni kell a támogatott, részletes vitát lezáró Költségvetési bizottsági 
módosító javaslatot magába foglaló összegző módosító javaslat, valamint az 
összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal és 3 nem mellett a 
bizottság a benyújtásról döntött, elfogadta. 

Az összegző jelentés, az összegző módosító javaslat és a bizottsági jelentések 
plenáris vitájához előadót kell állítani, aki ismerteti valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét, a kisebbségi vélemény ismertetőjének pedig a tárgyaló bizottságokban 
megfogalmazott valamennyi kisebbségi véleményt kell majd ismertetnie. Itt 30-
30 perces időkeret áll rendelkezésre.  

Kérdezem a bizottságot akkor… (Jelzésre:) Látom, hogy Szűcs Lajos alelnök 
úr jelzi, hogy a többségi véleményt képviselni fogja.  
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A kisebbségi vélemény ismertetésére én magam mindenképpen jelentkezem, 
és Hohn Krisztina alelnök asszony szintén jelezte, hogy ő szólni kíván. Az 
időbeosztást akkor majd meg tudjuk csinálni ebben a keretben. 

Erről szavaznunk kell. Kérem, aki a személyek megjelölésével egyetért, az 
jelezze! Szavazzanak most! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy ezt 
egyhangúlag elfogadtuk. 

A napirendi pontot ezzel lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és 
kollégáinak a jelenlétet és a segítséget. (Banai Péter Benő és munkatársai távoznak 
az ülésről.) 

Egyebek 

A 2. napirendi pontra térünk rá, és a napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
Tájékoztatom önöket, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi 
egységes költségvetéséről szóló T/7839. számú törvényjavaslathoz benyújtásra 
került ez idáig egy darab képviselői módosító javaslat, amelyet bizottságunknak 
mint a törvényjavaslat előterjesztőjének szükséges lenne megvitatni és állást foglalni 
róla. Ehhez jövő héten, hétfő délelőttre, 10 óra 30 perces kezdettel összehívom a 
bizottság ülését. Kérem szépen az önök támogatását. Azért is szükség van erre, mint 
ahogy korábban is jeleztem, mert a parlamenti menetrendnek megfelelően a kijelölt 
bizottság, a Kulturális bizottság kedden 9 órakor fog ülésezni. Az ülés 
megtartásához házelnöki engedély szükséges, amelyet a mai napon kérelmezni 
fogok. 

A bizottság másik indítványához, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6265. számú 
törvényjavaslathoz ez idáig még nem került benyújtásra képviselői módosító 
javaslat. Ha nyújtanak be hozzá, akkor azzal ugyanúgy foglalkozni kell hétfőn.  

Arról már most tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy abban az esetben, ha 
a Kulturális bizottság a jövő héten részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot nyújt be, akkor bizottságunknak újra ülést kell tartani.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az egyes év közbeni költségvetési 
átcsoportosításokat tartalmazó kormányhatározatok tartalmával, indokoltságával 
kapcsolatban megkeresem a pénzügyminiszter urat, és az ő válaszairól tájékoztatom 
önöket. 

Van-e bárkinek valamilyen bejelentenivalója vagy hozzáfűznivalója az 
elhangzottakhoz? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor tisztelettel 
köszönöm mai megjelenésüket. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 43 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


