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Napirendi javaslat 
 

1. Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az 
Országgyűlési Őrség 2021. évi költségvetése tervezetének véleményezése 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdése, 
valamint a 127. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10314. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. A kiskereskedelmi adóról szóló törvényjavaslat (T/10315. szám)  

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
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Kara Ákos (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Szabó Zsolt (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  
Horváth István (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Such György főigazgató (Országgyűlés Hivatala)  
 

Megjelent 

Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes 
(Országgyűlés Hivatala) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

 

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 és a 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén itt, ebben az új 
teremben. A bizottság most első alkalommal tartja itt az ülését. Persze, akik ennek a 
teremnek a használatában gyakorlottabbak, azok majd segítenek nekünk. Az ülést 
ezennel megnyitom. 

Technikai információként szeretném önöknek jelezni, hogy az ülésünkön a 
hozzászólási szándék, ahogy az a plenáris ülésen is zajlik, gombnyomással 
lehetséges, mikrofonjaik be- és kikapcsolásáról a hangmérnök kollégák 
gondoskodnak, a szavazások pedig kézfelemeléssel történnek.  

A helyettesítések vonatkozásában elmondhatjuk, hogy Hohn Krisztinát Varju 
László, Kara Ákost Boldog István, Horváth István urat Szűcs Lajos alelnök úr, Szabó 
Zsoltot Hargitai János alelnök úr fogja képviselni. Ennek megfelelően akkor 
megállapíthatjuk, hogy a bizottság ülése határozatképes. (V. Németh Zsolt 
megérkezik az ülésre.) 

A határozatképesség megállapítása után a napirendi javaslatról való döntés 
következik. Képviselőtársaim a múlt héten az ülés napirendi javaslatát megkapták. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Akkor itt értelmezve a helyzetet, a 
szavazás menete úgy alakult, hogy egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy a napirendet 
ebben a sorrendben fogjuk megtárgyalni.  

Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
valamint az Országgyűlési Őrség 2021. évi költségvetése 
tervezetének véleményezése  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § 
(1) bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése alapján) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom. Rátérünk az 
1. napirendi pontra, amely az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű 
előirányzatok, valamint az Országgyűlési Őrség 2021. évi költségvetése tervezetének 
véleményezése.  

Köszöntöm Such György urat, az Országgyűlés Hivatala főigazgatóját és 
Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes urat. A napirendi pont 
tárgyalását megnyitom. (Barcza Attila megérkezik az ülésre.)  

Az Országgyűlés Hivatalának költségvetésére vonatkozó javaslatot az 
Országgyűlésről szóló törvény 124. § (1) bekezdése alapján a főigazgató készíti el a 
házelnök irányítása mellett. Az Országgyűlés Hivatalának költségvetésére vonatkozó 
javaslatot a házelnök a Házbizottság egyetértésével a Költségvetési bizottság 
véleményének beszerzése után küldi meg a kormánynak, amely azt változtatás 
nélkül terjeszti be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az 
Országgyűlésnek.  

Az Országgyűlési Őrség költségvetésére vonatkozó javaslatot az 
Országgyűlésről szóló törvény 127. § (2) bekezdése alapján a főigazgató készíti el a 
házelnök irányítása mellett. Az Országgyűlési Őrség költségvetésére vonatkozó 
javaslatot a házelnök a költségvetéssel foglalkozó állandó bizottság véleményének 
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beszerzése után küldi meg a kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti be a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek.  

A Házbizottság az előterjesztést 2020. április 30-án ismerte meg. A javaslatot 
a bizottság tagjai előzetesen megkapták e-mailben.  

Főigazgató úr, megadom önnek a szót. Kérem, ismertesse szóban az 
előterjesztést, majd pedig azt követően válaszoljon a bizottság által feltett 
kérdésekre! Főigazgató úr, öné a szó. Tessék, parancsoljon! 

Dr. Such György hozzászólása 

DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Röviden, csak néhány mondatban tennék szóbeli kiegészítést. 

Amint azt a figyelmes olvasók láthatták, a költségvetés csak azokon a sorokon 
változott, ahol valamiféle automatizmus az oka ennek: személyi juttatások, 
munkaadókat terhelő járulékok, tehát minden olyan kifizetés, amely a 
nemzetgazdasági átlagbérhez van kötve. Ezen túlmenően a „beruházások, 
felújítások” soron van némi mozgás. Ennek alapvetően az az oka, tehát ha 
összességében a két számot összeadjuk, akkor mintegy 200 millió forint a 
különbség. A beruházások nagyrészt azért növekednek, mert a számviteli 
elszámolások során egyre több felújítás oda kell hogy kerüljön, és összességében 
azért növekednek, mert ahogy azt mindenki tapasztalhatja, az Országház eredeti 
állapotának a visszaállítása jelenleg is gőzerővel zajlik, a Szabad György Irodaház 
átadásával szinte az összes bizottság, bizottsági elnök átkerült az Országházba, és 
ezek a munkálatok idén is folytatódnak. A bevételi oldalon nincs változás. A tervek 
szintjén: a tavalyi tervet jelentősen túlteljesítettük, úgy érezzük, legalábbis a 
tervezés pillanatában, hogy teljesíteni fogjuk a tavalyi célkitűzést. 

Röviden ennyi, és ha vannak kérdések, akkor természetesen igyekszünk 
azokat megválaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr, az előterjesztéshez fűzött 

gondolatokat. Megkérdezem a bizottságot, hogy kinek van kérdése, vagy akár 
tekinthetjük ezt a véleményekkel együtt is. (Senki sem jelentkezik.) Egyelőre jelzést 
nem látok, akkor itt ennek megfelelően a főigazgató úrnak, azt gondolom, nem kell 
visszaadnom a szót. Ha kívánja azonban folytatni még, akkor természetesen 
megteheti, de ha jól értem, akkor erre nincs szükség. Köszönöm szépen. 
(Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.)  

Határozathozatal 

Aki egyetért azzal, hogy ezt a tervezetet ebben a formában, a bizottság 
véleményével mindkét tekintetben továbbítsuk, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(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 a bizottság ezt egyhangúlag elfogadta.  

Tisztelettel köszönöm főigazgató úrnak és főigazgató-helyettes úrnak a 
közreműködését. További jó munkát kívánok! (Dr. Such György: Köszönjük szépen. 
További jó munkát! - Dr. Such György és Bakos Emil távoznak az ülésről.) 
Köszönjük. 

Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges 
módosításáról szóló T/10314. számú törvényjavaslat  
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(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Ezzel a 2. napirendi pontra térhetünk át, amely döntés részletes vita 
lefolytatásáról az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/10314. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. 

A 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 
folytatni majd a részletes vitát, erről azonban a bizottságnak kell döntenie. A 
törvényjavaslat általános vitája ezen a héten lesz plenáris ülésen. A határozati 
házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján a bizottságnak tehát most 
döntenie kell arról, hogy a törvényjavaslat feladatkörébe tartozó rendelkezései 
vonatkozásában kíván-e majd részletes vitát folytatni.  

A vitát ezennel megnyitom. Mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes 
törvényjavaslat a Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozik, ezért javaslom, 
hogy a bizottság a törvényjavaslat teljes egészére folytassa le a részletes vitát. Ezzel 
kapcsolatban bárkinek van-e más javaslata? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, hozzászólási szándékot itt a gépen nem látok, akkor 
ennek megfelelően szavazásra kerül sor. Ki támogatja, hogy a Költségvetési 
bizottság lefolytassa az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/10314. számú törvényjavaslat egészére a részletes vitát? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Így megállapítom, hogy 5 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem 
fogadta el ezt a javaslatot.  

A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. 

A kiskereskedelmi adóról szóló T/10315. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, amely döntés részletes vita lefolytatásáról a 
kiskereskedelmi adóról szóló T/10315. számú törvényjavaslat vonatkozásában a 
határozati házszabályi rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. A napirendi pont 
tárgyalását ezzel megnyitom. 

A házelnök úr a részletes vita lefolytatására e törvényjavaslat tekintetében is 
a Gazdasági bizottságot jelölte ki, azonban a törvényjavaslat költségvetési vetülete 
miatt ebben az esetben is úgy ítélem meg, hogy a Költségvetési bizottságnak 
foglalkoznia kell a törvényjavaslattal. Ezért azt javaslom, hogy annak teljes egészére 
folytassa le a részletes vitát, erről azonban a bizottságnak kell döntenie. A 
törvényjavaslat általános vitája ezen a héten kerül a plenáris ülésen megvitatásra, de 
nekünk a vitát most lehet lefolytatni erről a kezdeményezésről.  

A javaslatommal kapcsolatban bárkinek van-e észrevétele vagy más 
javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen ilyen.  

Amennyiben ilyen nincs, akkor szavazásra kerül sor. Kérem, aki támogatja 
ezt a kezdeményezést, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Van valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) Köszönöm szépen. És aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság többsége úgy döntött, 
hogy nem kívánja megtárgyalni ezt a napirendet.  
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Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

A 4. napirendi pont az egyebek. Az egyebek között tudom önöket tájékoztatni 
arról, hogy a bizottság törvényben előírt kötelezettsége, hogy május 31-ig benyújtsa 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatát. Amint az NMHH elnöke megküldi a 
javaslatot, a bizottság tárgyalni fogja.  

A kormány közzétette a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetésitörvény-javaslatának benyújtási dátumát, és ez május 19. Ennek 
megfelelően kérem önöket, úgy készüljenek, hogy a részletes vitára a június 8-ai 
héten, a Törvényalkotási bizottság feladatkörében történő eljárásra pedig a június 
15-ei héten fog sor kerülni. A bizottsági ülések pontos dátumairól időben fogom 
önöket tájékoztatni. 

Végezetül pedig azt is meg kell említenem még, hogy a korábbi 
tájékoztatásomtól eltérően a miniszteri meghallgatásokra a miniszterek 
kezdeményezése, illetve véleménye miatt ebben az időszakban még nem, arra csak a 
későbbiekben kerülhet sor. 

Az egyebek között bárkinek közérdekű bejelentése van-e? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor tisztelettel köszönöm mindenkinek a mai jelenlétet, és ezzel a bizottság 
ülését bezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 13 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


