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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

 

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

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait, a munkánk iránt 
érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést ezennel megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy házelnök úr a veszélyhelyzet ideje alatt előzetesen 
hozzájárulását adta, hogy a plenáris ülés időtartama alatt tartandó bizottsági ülést 
megtarthassuk, tehát a mai ülésünket házelnök úr egyetértésével tartjuk. Ezzel 
együtt többünknek a mai napon itt a plenáris ülésen van feladata, ezért majd ennek 
megfelelően javaslom, hogy ezt is vegyük figyelembe a mai munkánkban.  

Technikai információként szeretném jelezni, hogy ülésünkön a hozzászólási 
szándék jelzése és a szavazások kézfelemeléssel történnek, mikrofonjaik be- és 
kikapcsolását önök tudják végezni itt ebben a teremben, bár úgy emlékszem, egyszer 
már voltunk itt. 

A helyettesítés szempontjából: dr. Tilki Attila képviselő urat Barcza Attila, 
dr. Szűcs Lajos alelnök urat Boldog István alelnök úr, dr. Hargitai Jánost Ritter 
Imre úr, V. Németh Zsoltot Szabó Zsolt úr helyettesíti. Így összességében 
megállapíthatjuk, hogy a bizottságunk határozatképes. Ennek megfelelően a 
munkánkat meg is kezdhetjük.  

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor, erről döntünk. Képviselőtársaim 
múlt héten megkapták az ülés napirendi javaslatát.  

A napirendi javaslathoz érkezett egy, a HHSZ 114. § (1) bekezdése szerinti 
napirendi javaslat módosítására vonatkozó kezdeményezés dr. Szűcs Lajos alelnök 
úrtól, a bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták. Alelnök úr azt 
indítványozta, hogy a mai ülésen ne kerüljön sor a napirendi javaslatban szereplő 
1. napirendi pont megtárgyalására, amelynek címe: „Tájékoztató Magyarország 
konvergencia programjáról (2020-2024)”, Varga Mihály pénzügyminiszter úr 
meghívása mellett. 

Nagyon sajnálom, és újra az érveket is szeretném keresni, hogy mi az oka 
annak, hogy egy ilyen fontos dokumentum a Költségvetési bizottság előtt ne 
kerülhessen tárgyalásra. Láthatóan Varga Mihály miniszter úr sem élt azzal a 
lehetőséggel, hogy most itt legyen a körünkben, és akár ezzel együtt fontosnak tartsa 
ő is azt, hogy ennek a napirendnek, a konvergenciaprogramnak a megtárgyalását 
lehessen elvégezni itt a bizottság ülésén.  

Tisztelettel jelzem, hogy újra a miniszter úrhoz fordulok, és kérem őt, hogy 
vegye ezt a napirendet annyira komolyan, amennyire Magyarország számára ez a 
dokumentum fontos. Látva azt, hogy annak tartalma és eredményessége jelentősen 
függ attól, hogy a járványveszély gazdasági hatásai hogyan alakulnak, azt hiszem, 
nem érdektelen az, hogy ne csak a sajtóból tudják meg a parlament képviselői, a 
bizottság tagjai és kifejezetten a Költségvetési bizottság, hogy egyébként mit 
tesznek.  

Ezzel együtt elsőként erről a kezdeményezésről kell dönteni, sajnos vitát nem 
tudok nyitni ebben az ügyben. Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet ezzel a napirendi 
javaslat módosítására vonatkozó kezdeményezéssel. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. És ki az, aki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Így megállapítom, hogy 8 igen és 4 nem 
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szavazattal a módosító javaslattal a bizottság egyetértett, így ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalására most nem kerülhet sor. 

Akkor most kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy az imént 
módosított napirendi javaslat alapján végezzük a munkánkat. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/... számú törvényjavaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pont tárgyalását megkezdjük, rátérünk a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat-tervezet megvitatására, és a benyújtásról szóló 
döntést fogjuk meghozni.  

Köszöntöm dr. Karas Monika asszonyt, az NMHH elnökét, Sorbán János 
gazdasági igazgató urat, Bojárszky András urat, az MTVA vezérigazgató-helyettesét, 
Hidasi Gábor tervezési és kontrolling vezető urat, valamint Báthory Zoltán 
parlamenti megbízott urat. Köszönöm szépen, hogy helyet foglaltak itt az 
előterjesztők számára biztosított helyen. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
(Kara Ákos megérkezik az ülésre.)  

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 134. § (10) bekezdése alapján jár el a bizottság. Az NMHH elnöke 
a törvényben előírt határidőn belül megküldte a törvényjavaslat-tervezetet 
indokolásával együtt, valamint a könyvvizsgálói jelentést és a 2019. évi költségvetési 
beszámolót. A bizottság tagjainak előzetesen ezeket eljuttattuk. A bizottságnak 
május 31-ig kell a törvényjavaslatot benyújtania az Országgyűlésnek. 

Elnök asszony, megadom önnek a szót, kérem, ismertesse, illetve egészítse ki 
szóban azt, amit írásban megkaptunk önöktől. Köszönöm szépen előre is. Öné a szó, 
parancsoljon! 

Dr. Karas Monika (NMHH) szóbeli kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 2019. évi költségvetésének végrehajtási tényadatait most is a kollégáim 
fogják részletezni, kibontani, előtte azonban engedjék meg, hogy röviden 
összefoglaljam ezt az előkészített törvényjavaslatot. 

Szerkezetét tekintve - a korábbiakkal ellentétben - most öt külön költségvetés 
zárszámadását foglalja magában, egyrészt tartalmazza a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, a Médiatanács, a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 
zárszámadását, az MTVA, valamint a Televíziós Film Mecenatúra zárszámadását is. 
Ezzel kapcsolatban már most jelzem, hogy ez azonban csak egyszeri alkalommal 
történik, már a Film Mecenatúra zárszámadása, miután a Mecenatúra 2020. január 
1-jével a Nemzeti Filmintézet jogutódlásával megszűnt.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - mint más hasonló államigazgatási 
szerv - értelemszerűen az ezekre vonatkozó jogszabályokat alkalmazza, figyelembe 
véve azonban a szakmai működését szabályozó törvény szerinti eltérésekkel.  

Az Országgyűlés által meghozott jogszabály alapján az NMHH kiadásait 
továbbra is a saját bevételeiből és költségvetési hozzájárulásból fedezi. Ilyen saját 
bevételek például a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, 
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továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak és a felügyeleti díj. Ezek a díjbevételek 
jelentik a hatóság gazdálkodásának az alapját.  

Most is hangsúlyozni kell, hogy a díjak tekintetében az NMHH komoly 
tapasztalattal és információval rendelkezik a felügyelt piacokon, így például a múlt 
héten benyújtott hírközlési kódexet átültető szabályozást is másfél éves teljes körű 
szakmai egyeztetések alapján, közösen dolgoztuk ki mind a piaci szereplőkkel, mind 
pedig az érintett tárcákkal. Tehát ezért is látjuk biztosítottnak, hogy a törvényi 
garanciák keretében a hatóság olyan módon határozza meg az egyes díjelemeket, 
hogy az hatékonyan szolgálja a hírközlési és a kapcsolódó piacok közérdekű 
fejlődését. Ezt a tevékenységet és az ezzel összefüggő szakmai feladatokat szem előtt 
tartva igyekszünk megtervezni a kiadásainkat minden évben a jóváhagyott 
beszerzési tervünknek megfelelően.  

A dologi működtetési költségek évről évre nagyságrendileg állandó összeget 
képviselnek, a beruházások pedig a hatékony munkavégzést szolgálják.  

A Médiatanács szintén a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik, figyelembe véve azokat a 
garanciális normákat, amelyeket a médiatörvény biztosít mint eltéréseket.  

Az MTVA is önállóan készíti el és terjeszti a Médiatanács elé a költségvetését 
és annak végrehajtásáról szóló beszámolót. Ennek elfogadásáról előbb a 
Médiatanács döntött, és csak ezután válik az egységes költségvetési és zárszámadási 
törvényjavaslatunk részévé.  

A 2019-es költségvetéseink teljesülését kollégáim fogják részletesebben 
bemutatni, ahogy említettem.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Összegezve: a törvényjavaslat 
előkészítése során alapul vettük a korábbi évek tapasztalatait, így a kifejezett 
pénzügyi-költségvetési kérdésekre, kérésekre, illetve a képviselői kiegészítő 
igényekre tekintettel készítettük elő a javaslatot. Kollégáimmal most is úgy 
gondoljuk, hogy az előkészített zárszámadási törvényjavaslatunk és az ahhoz fűzött 
közel 40 oldalnyi indokolás kellő részletességgel tárja majd az Országgyűlés elé az 
egyes költségvetési sorokat és azok teljesülését.  

Amennyiben a tisztelt bizottság igényli, vezérigazgató-helyettes úr és 
gazdasági igazgató úr az egyes általuk előkészített részeket nagyon röviden 
összefoglalná, hogy mindezek ismeretében vitathassa meg a tisztelt bizottság a 
zárszámadási törvényjavaslatot, és támogató szavazatával döntsön annak 
benyújtásáról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Elnök asszony, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy örömmel 

hallgatjuk meg igazgató urat. Illetve az önök által fontosnak tartott sorrendben 
haladhatunk. Kinek adhatom meg a szót? (Jelzésre:) Sorbán úr, tessék, 
parancsoljon, öné a szó.  

Sorbán János (NMHH) tájékoztatója  

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság): Nagyon szépen köszönöm. Én is azt gondolom, hogy egy nagyon részletes 
anyagot adtunk be szövegesen az indokolásban is, de táblázatos formában és az 
űrlapgarnitúrával teljesen analitikusan lekövethető, hogy mi történt velünk az 
elmúlt évben. Ezért most csak a legfontosabb sarokszámokat ismertetném négy 
költségvetésről. Elsőként a hatóságról. Az Országgyűlés 34,6 milliárd forinttal 
hagyta jóvá a hatóság 2019-es költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait. Ebből 
a kiadási előirányzat teljesítése 33 milliárd forint volt. Ez 95,4 százalékos teljesítést 
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mutat az előirányzathoz képest. A költségvetési bevételek 35,8 milliárd forintban 
teljesültek, ez pedig 3,4 százalékos túlteljesítést jelent. Ez nagyságrendileg 
1,2 milliárd forint többlet.  

A Médiatanács költségvetési kiadásai 607,1 millió forintot tettek ki. Ez az 
eredeti előirányzat 89,1 százalékát jelenti. A költségvetési bevételek pedig 657 millió 
forint összegben teljesültek, amely az eredeti előirányzat 96,5 százaléka.  

Van ez a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok, ez a Médiatanács által 
kiszámlázott, de véglegesen az MTVA-t illető bevételeket tartalmazza. Ez a forrása 
annak a támogatási programnak vagy „Média Mecenatúra” programnak, amelyet a 
Médiatanács folytat. Ennek a bevételi előirányzata 1 milliárd 733 millió forinttal 
teljesült. Ez az eredeti előirányzat 96,3 százalékos teljesülése. A kiadási előirányzat 
nagyon hasonló: 1 milliárd 736,2 millió forint. Ez 96,5 százalékos teljesülést jelent.  

Új elem a zárszámadásunkban a viszonylag rövid életű Mecenatúra 
zárszámadása. A költségvetési kiadások a bevételekkel egyezően teljesültek 
7 milliárd forintban. Itt gyakorlatilag december hónap folyamán folyósította a 
központi költségvetés a 7 milliárdos támogatást, és ebből csak a Filmkollégium 
tagjainak négyhavi tiszteletdíjai kerültek kifizetésre, a teljes maradék összeget, 
6,9 milliárd forintot átutaltunk a jogutód Filmintézet számlájára. Pénzmaradvány 
így nem keletkezett.  

Zárszóként még szeretném azt elmondani, hogy mind az öt zárszámadást 
független könyvvizsgáló auditálta, és jelentésükben megállapították, hogy a 
2019. évi gazdálkodásról és vagyoni helyzetről valós és megbízható képet mutatnak 
az előterjesztett zárszámadások.  

Most pedig átadnám a szót kollégámnak, aki az MTVA zárszámadásáról ad 
rövid összefoglalót. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én mindig örömmel adom meg a szót az MTVA 

vezetőinek, és örömmel hallgatom meg a beszámolóját. Tessék, parancsoljon! 

Bojárszky András (MTVA) tájékoztatója  

BOJÁRSZKY ANDRÁS vezérigazgató-helyettes (Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap): Köszönöm szépen, elnök úr. Az MTVA 2019. évi 
költségvetésének bevételi oldala 92,5 milliárd forint költségvetési és kereskedelmi 
bevétellel, valamint 0,4 milliárd forint pénzeszköz-felhasználással együttesen 
92,9 milliárd forint összegben, a kiadási oldala ezzel megegyező főösszegben 
teljesült.  

Az MTVA legfőbb bevételét a közszolgálati hozzájárulás képezi, amely a 
költségvetési törvényben foglaltakkal azonos összegben, 73 milliárd forintban 
teljesült. Itt megjegyezném, a bizottság tagjai ezt tudják, hogy a közszolgálati 
hozzájárulás mértékét a médiatörvény 2011-ben egy fix összegben határozta meg, 
azóta módosulás csak a költségvetési törvényben szereplő infláció mértékével 
történt.  

A kereskedelmi és vagyongazdálkodási bevételek 8,5 milliárd forintban, az 
egyéb bevételek, mint a médiaszolgáltatási díj, az egyéb céltámogatások, 
finanszírozottáfa-visszatérítés 2,6 milliárd forintban teljesültek.  

Az év során 8,4 milliárd forint összegű, Mttv. 134. § szerinti 
pénzeszközátadásra, valamint 0,4 milliárd forint pénzeszköz-felhasználásra került 
sor, és ez adja ki a 92,9 milliárdos főösszeget.  
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2019 decemberében a 2018. év végi 1,5 milliárd forinttal szemben 
0,3 milliárd forintos rövid lejáratú rulírozó hitel igénybevételére került sor. Ennek a 
visszafizetése január 30-áig meg is történt már.  

Kiadási oldalon először a pénzalapi funkciókból eredően a bevétel terhére 
teljesíti az MTVA a Médiatanács, a Közszolgálati Közalapítvány, a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit 
Kft., a Nemzeti Audiovizuális Archívumot üzemeltető Digitalizációs Műhely Kft., 
valamint a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány működéséhez szükséges 
források továbbutalását, továbbá a Magyar Média Mecenatúra támogatását. Ezek 
összesen mintegy 8 milliárd forintos kiadást jelentettek.  

A médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenység kiadásai 
73,8 milliárd forintban teljesültek, amelyből 17,1 milliárd forintot a személyi 
juttatások, 53,5 milliárd forintot a dologi kiadások és 3,2 milliárd forintot a 
beruházások tettek ki. A dologi, illetve a beruházási kiadásokból 13,3 milliárd 
forintot tett ki a le nem vonható áfának az összege. A kiadási oldal tehát a fenti 
tételekkel, továbbá a szerzői jogdíj, illetve egyéb kifizetések, valamint az átadott 
pénzeszköz műsorterjesztési kiadásokra történő felhasználásával együttesen 
92,9 milliárd forintban teljesült.  

Ugye, az MTVA az Mttv. alapján egyéb gazdálkodó szervezet, így minden 
évben a zárszámadás mellett az üzleti beszámolóját is elkészíti. Az üzleti beszámoló 
a számviteli törvény gazdálkodókra vonatkozó előírásainak megfelelően tartalmazza 
az adott üzleti évre vonatkozó mérleg- és eredménykimutatást, a kiegészítő 
mellékleteket és a kiegészítő mellékletek gazdálkodásra vonatkozó részletező tábláit 
és a tevékenységről készített részletes üzleti jelentését. Ez a beszámoló ez év május 
12. óta elérhető az MTVA honlapján. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bojárszky úrnak köszönöm szépen a beszámolót. Ha jól értem, az 

önök részéről elhangzott minden szóbeli kiegészítés, és akkor ennek megfelelően a 
vitát megnyitom. Nézzük, hogy kérdése, javaslata bárkinek van-e! (Jelzésre:) 
Képviselő asszony, tessék, parancsoljon! Bősz Anett képviselő asszony következik. 

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném önöknek 

megköszönni a részletes beszámolót. Azt gondolom, az NMHH-tól megszokhattuk 
már azt, amire önök is kitértek itt szóban, hogy valóban mindig egy olyan szakmai 
anyagot tartunk a kezünkben, amely költségvetési értelemben nehezen 
kifogásolható, azonban nekünk mint a Költségvetési bizottság ellenzéki tagjainak és 
olyan tagoknak, akik ellenőrzést gyakorolnak az adóforintok elköltése fölött, 
kötelességünk azt is megjegyezni, hogy elvi alapon hogyan költik el ezeket a 
pénzeket, amelyek kétségtelenül itt a beszámolóban máshogyan szerepelnek.  

Tehát alapvetően törvényi kötelességüknek kellene eleget tenniük, amikor az 
MTVA összes szerve fölött, az egyenlő bánásmód és az egyenlő méltóság 
érvényesülésének elve fölött őrködnek akkor, amikor a különböző műsorokat 
megnézik, és a kiegyensúlyozott tájékoztatásról határoznak. Ez mind olyan 
kérdéskör, amit természetesen az Országgyűlés jelenlegi működése mellett a 
Kulturális bizottságban tárgyalnak a kollégáink, azonban nem mehetünk el szó 
nélkül amellett, hogy olyan alapfeladatokat nem gyakorol jelen pillanatban az 
NMHH, amelyeket kötelessége lenne ellátni abból a sok tízmilliárd forintból, amit 
az adófizető polgárok a kormányon keresztül rábíznak.  

Én ennyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a beszámolóhoz, és még azt, hogy 
bizony, amikor közel százmilliárd forintja megy el az adófizetőknek arra, hogy 
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voltaképpen félretájékoztassák őket, magukat, akik a tévék előtt ülnek és a rádiót 
hallgatják, azt gondolom, akkor nem tudjuk azt mondani jó szívvel egyetlen ilyen 
beszámolóra sem, ameddig elvi alapokon nem nyugszik stabil lábakon ez a hatóság, 
hogy elfogadjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? (Senki sem 

jelentkezik.) Egyelőre úgy látom, nincs.  
Akkor elnök asszonynak mint előterjesztőnek megadhatom a szót. Kíván 

reagálni, gondolom. Mielőtt átadnám a szót, be kell jelentenem, hogy Horváth 
István urat Kara Ákos úr helyettesíti az ülés folyamán. Köszönöm szépen.  

Elnök asszony, tessék, parancsoljon! Öné a szó.  
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Elnök 

Úr! Én úgy érzékeltem képviselő asszony hozzászólásából, hogy ez nem kérdés volt, 
ez egy deklaráció volt. Valóban, a képviselő asszony is említette, hogy a szakmai 
beszámolónkat nem a Költségvetési bizottság előtt terjesztjük elő, és nem itt védjük 
meg. Én úgy ítélem meg, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás felett a Médiatanács a 
számára biztosított jogi hatáskörben tökéletesen működik. Ennyit szerettem volna 
mondani, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, ellenzéki képviselőként ezt az 

utolsó mondatot mi nagyon megjegyezzük magunknak, már csak azért is, mert 
ebben igen komoly vitánk van, elnök asszonnyal nem értünk egyet. Én magam is 
csatlakozom ahhoz, amit képviselő asszony említett, de ez most ebből a 
szempontból a bizottság döntésével fog majd akkor érvényesen a jegyzőkönyvekben 
szerepelni, ha az megtörténik. 

Kérdezem, hogy előtte még bárkinek van-e hozzáfűznivalója. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra kerül 
sor. 

Határozathozatal 

Ennek megfelelően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi 
egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és indokolása 
benyújtásáról való döntés következik most. 

Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság az előttünk fekvő törvényjavaslatot az 
indokolásával együtt benyújtsa? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt. 10 igen és 4 nem szavazattal a bizottság 
mégiscsak támogatta a törvényjavaslat és indokolása benyújtását.   

Köszönjük szépen, mindent megtettek azért, hogy mi ma informáltak 
legyünk, és majd a tapasztalatok birtokában fogjuk a vitát folytatni. Köszönöm 
szépen, hogy itt voltak. További jó munkát kívánok önöknek!  

Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslat zárószavazását követően a végső 
indokolást meg kell küldenem a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások 
Tára részére. Ennek megtörténtéről tájékoztatni fogom önöket. 

Még egy döntést kell hoznunk. Dönteni kell arról, hogy a törvényjavaslat 
tárgyalásának további szakaszaiban ki képviselje a bizottságot. (A meghívottak 
távoznak az ülésről.) Viszontlátásra! Van-e erre vonatkozó javaslat? (Jelzésre:) 
Boldog István képviselő úr megteszi.  
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BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Szűcs Lajos alelnök úr fogja képviselni. Köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A korábbiaknak megfelelően Szűcs 

Lajos alelnök úr javaslatként elhangzott. Kérem, aki egyetért azzal, hogy ez így 
történjen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ezt 
egyhangúlag elfogadtuk és támogattuk. 

Egyebek 

A következő napirendi pont az egyebek. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. Ebben én tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy várhatóan 
május 26-án, kedden nyújtja be a kormány a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek megfelelően a részletes vitára a 
június 15-ei héten, a Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárásra 
pedig a június 22-ei héten kerül sor. Kérem, ennek megfelelően tervezzenek, hogy a 
bizottsági ülésünket zavartalanul meg tudjuk tartani. A bizottsági ülések pontos 
időpontjairól pedig időben tájékoztatni fogom önöket.  

Szeretném tájékoztatni önöket továbbá arról, hogy a hétfői ülésünket 
követően én levélben fordultam a házelnök úrhoz annak kapcsán, hogy a ciklus 
kezdete óta most már a 44 ülésünkből 13 alkalommal fordult elő az, hogy 
határozatképtelen volt az ülésünk. Ennek megfelelően kértem a házelnök urat, hogy 
járjon közben, hasson oda, hogy márpedig a kormánypárti többségtől várjuk el azt, 
hogy a határozatképesség biztosításában közreműködjenek.  

Ezen túlmenően szeretném önöket tájékoztatni, hogy soron következő 
ülésünket május 25-én, hétfőn 9 óra 30 percre ismételten összehívom; elsősorban 
amiatt, mert azt gondolom, hogy a konvergenciaprogram hatása a magyar közéletre, 
a magyar gazdaságra olyan jelentőségű, amelyről a pénzügyminiszter úrnak 
feltétlenül tájékoztatást kell adnia a Költségvetési bizottság számára. Ez jelentősen 
érinti a következő időszak központi költségvetési hatásait is, éppen ezért, azt 
hiszem, ez egy nagyon fontos téma, és bízom benne, hogy önök is annak tartják.  

Mindemellett még egy kezdeményezésem van. Néhány nappal ezelőtt ebben a 
teremben az Állami Számvevőszék beszámolóját hallgathattuk meg, amelyhez mint 
csatlakozó és a vitában részt venni kívánó bizottságként kérem majd az önök 
döntését arról, hogy ezt a vitát folytassuk le, és a bizottság tárgyalja meg a 2019. évi 
tevékenységről szóló beszámolót.  

Ezeket követően kérdezem, hogy bárkinek az egyebek között van-e 
bejelentenivalója. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a napirendi pont 
tárgyalását lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Mindenkinek kívánok mára jó munkát! Köszönöm 
szépen a megjelenésüket. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 31 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó  


