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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 köszönöm önöket - a bizottság tagjait, a munkánk iránt 
érdeklődőket - a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy a házelnök úr a veszélyhelyzet ideje alatt előzetesen 
hozzájárulását adta a plenáris ülés időtartama alatt tartandó bizottsági ülésekhez, 
tehát a mai ülésünket is a házelnök úr egyetértésével tudjuk megtartani. 

A helyettesítések bejelentése következik most: Tilki Attila képviselő urat dr. 
Szűcs Lajos, Hargitai János urat Szabó Zsolt, Hohn Krisztinát jómagam, Németh 
Zsoltot Boldog István és Kara Ákos urat pedig Ritter Imre képviselő úr fogja 
helyettesíteni. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Nem volt ilyen.  

Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény módosításáról szóló T/10735. számú törvényjavaslat 
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

Az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom, amely a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosítását előirányzó 
T/10735. számú törvényjavaslat tárgyalása a házszabály 46. §-a alapján.  

A Költségvetési bizottság az eljárás ezen szakaszában a határozati házszabály 
100. § (3) bekezdése és 91. § (3) bekezdése alapján a Törvényalkotási bizottság 
feladatait ellátva jár el. Az előrehozott eljárásra az előterjesztő határozati házszabály 
46. § (2a) bekezdése szerinti kezdeményezése alapján kerül sor, amelyet házelnök úr 
engedélyezett. A kezdeményezést és a házelnöki döntést is megküldtem Önöknek. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
A törvényjavaslat előterjesztője a pénzügyminiszter, képviseletében jelen van 

Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár úr és Bálint Ágnes 
főosztályvezető-helyettes asszony. Köszöntöm önöket. 

A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság június 9-én folytatta le a 
törvényjavaslat részletes vitáját, benyújtotta a részletes vitáról szóló jelentést és a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot.  

A Költségvetési bizottság által benyújtott módosító javaslat száma T/10735/3., 
természetesen képviselőtársaim ismerik a tartalmát, de tegnap a háttéranyagot is 
megküldtem Önöknek. 

Az előterjesztő tegnap benyújtotta a határozati házszabály 46. § (1) bekezdése 
szerinti tájékoztatását, melynek értelmében a mostani ülésünkön ad tájékoztatást 
arról, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglalt mely 
módosításokkal ért egyet. Az előterjesztői írásbeli tájékoztatást tegnap megküldtem 
Önöknek. 



6 

A módosító javaslatok megtárgyalása és határozathozatal 

Államtitkár Úr! Kérem, nyilatkozzon a Költségvetési bizottság módosító 
javaslatáról! Tessék, parancsoljon, öné a szó!  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A TAB-háttéranyag 1. és 
2. pontját támogatja a kormányzat, a 3. pontot nem, mert az ütközik a TAB saját 
szándéka szerinti indítvánnyal. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Költségvetési bizottság által múlt héten 

benyújtott módosító javaslatra a vitát megnyitom. Kérdezem a bizottságot, hogy 
bárkinek véleménye, észrevétele, kérdése van-e. (Jelzésre:) Szűcs Lajos alelnök úr 
máris jelzett. Tessék, parancsoljon, öné a szó! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Éppen ezért én azt kezdeményezem, hogy külön szavazásra kerüljön sor a 3. pont 
vonatkozásában. Röviden meg is indoklom: már két helyen megjelent ez a módosító 
szándék, úgyhogy, ha valamelyiket nem vonjuk vissza, akkor ütközés következik be. 
Ezt külön szavazással tudjuk elkerülni, elnök úr. 

 
ELNÖK: Más észrevétel, javaslat, vélemény? (Nincs jelzés.) Egyelőre nincs. 

Akkor most szavazásra került sor, és a módosító javaslatnak megfelelően a 3. pontról 
rendelünk el külön szavazást.  

Kérem, hogy aki egyetért a 3. ponttal, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Szavazás.) Nem volt ilyen.  

Megállapítom, hogy ezt a pontot nem fogadta el a bizottság. 
Így visszatérünk az 1. és 2. pontokra, és erről a kettőről, hogyha nincs 

kifogásuk ellene, akkor egyszerre szavazhatunk.  
Kérem, aki egyetért ezzel a két ponttal, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 

Köszönöm. Ki az, aki nem értett vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt-e 
olyan, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem volt.  

Megállapítom, hogy 8 igen és 4 nem szavazat mellett a bizottság elfogadta és 
meghozta a döntést. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosításra irányuló kezdeményezés 
érkezett a bizottság kormánypárti képviselőitől, amelyet tegnap megküldtem 
önöknek. Kérem, hogy a kormánypárti módosító javaslatot annak előterjesztője, 
alelnök úr, legyen szíves, indokolja! Tessék, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Túlságosan nem akarom a módosítást megindokolni. Az egyik a Csongrád-Csanád 
megyének a kijavítása. A másikkal pedig a szolidaritási hozzájárulásnál ugyanazt az 
elvet szeretnénk közvetíteni, mint bármilyen más önkormányzatnál, ugyanazt a 
nagyságrendet szeretnénk, hogyha a főváros is fizetné, mint a többi önkormányzat 
Magyarországon. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése, véleménye van-e valakinek? (Senki sem 

jelentkezik.) Köszönöm szépen. A kormány javaslatát kérjük szépen! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány az 

előterjesztést támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szeretném akkor önöket 

megkérdezni, hogy ez a módosító javaslat Budapestnek, a fővárosnak mennyi 
veszteséget fog okozni önök szerint még ebben az évben, az eddig bejelentetteken 
kívül. Köszönöm szépen. Az előterjesztő avagy a kormány képviselője kíván 
válaszolni. Tessék, parancsoljon, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Számszakilag körülbelül 11 milliárd forintos fővárosi pluszhozzájárulást jelent a 
védekezési kiadásokhoz. Azért fogalmazok így, mert az indítvány arról szól, hogy ezt a 
szolidaritási hozzájárulást kizárólag a járvány elleni védekezés céljaira kell fordítani. 

Ha az elnök úr, illetőleg a bizottság megenged annyi kiegészítést, azt 
elmondanám, hogy az idei évben, megnéztem, 135 önkormányzatnak kell úgynevezett 
szolidaritási hozzájárulást fizetni. Ezek a legjobb anyagi helyzetben lévő 
önkormányzatok. Ezenkívül a költségvetési támogatások egyfajta beszámítására kerül 
sor az adóerő-képesség arányában 610 önkormányzat tekintetében. Összesen tehát 
745 önkormányzat van az idei évben, amelynek az adóerő-képességét így vagy úgy 
figyelembe kell venni akár a költségvetési támogatások, akár a szolidaritási 
hozzájárulás fizetése tekintetében. A 745 önkormányzatra egységes szabályok 
vonatkoznak, normatív szabályrendszer vonatkozik, kivéve a fővárost.  

A most benyújtott indítvány alapján ez a kivétel továbbra is megmaradna, 
aszerint, ahogyan a 2021-es költségvetés is rendelkezik. A normál rend szerint 
fizetendő hozzájárulását 15 százalékkal csökkentett mértékben kell fizetni, vagyis a 
képlet szerinti hozzájárulásnak csak a 85 százalékát kell fizetni az önkormányzatnak. 
Ilyen jellegű kivétel tehát a többi 744 önkormányzat tekintetében nincs. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék önök felé még egy kérdést feltenni. 

Tegnap az önkormányzati szövetségekkel folytatott egyeztetésen felmerült-e ez a 
kérdés, ott egyetértettek-e ezzel vagy pedig mi történt? Köszönöm. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Erről nincs 

tudomásom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha további felszólalás, hozzászólás nincs… 

(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! Bősz Anett képviselő asszonyé a 
szó! 

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak szeretném, hogyha 

megjelenne itt, a bizottság előtt is ez az ellenzéki vélemény, a szolidaritási 
hozzájárulásnak a tartós növelése, illetve a közel négyszeres összegre növelése, 
hogyha a hozzájárulást fizető önkormányzatok befizetéseit nézzük a központi 
költségvetésbe. Én tudom, hogy a kormány azzal érvel, hogy ez a szegényebb 
önkormányzatok felé befizetendő, lényegében transzfer, ugyanakkor az egyedülálló, 
hogy az önkormányzatok befizetéseivel kívánják a központi költségvetés 
bevételkieséseit pótolni és ilyen módon kezelni a járványt. Nagyon fontos lenne az, 
hogy a helyi közösségeknek a jó finanszírozhatósága megmaradjon, úgy a kicsi, mint a 
nagy településeknél.  

Azt az érvet is ismerem a kormánypárti képviselőtársak részéről, amelyet itt az 
alelnök úr a héten már megtartott bizottsági ülésen elmondott, hogy a fejlesztési 
források rendelkezésre állnak, ugyanakkor a mindennapi működéshez, illetve a 
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működési költségvetésben használható tételekhez olyan mértékben nyúl ez hozzá 
bizonyos települések esetében, amely alapján a helyi önkormányzat 
ellehetetlenülésétől beszélhetünk, és idáig szerintem nem mehet el a központi 
költségvetés, illetve a kormány. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő Asszony! Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Az alelnök úrnak 

talán előterjesztőként is megadom a szót. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, köszönöm. Egyébként 

a képviselő asszonynak mondom, hogy egy kicsit meg kellene nézni a törvényt és a 
hozzá kapcsolódó mellékleteket, ugyanis van benne egy 2020-ra és egy 2021-re 
vonatkozó számítási tervezet.  

A 2021-est mondom: az 56.2-esben a szolidaritási hozzájárulás számításakor 
alkalmazandó paneltáblázatot kellene figyelembe venni. Hogyha ezt megnézi a 
képviselő asszony, akkor egy dolog derül ki belőle biztosan, hogy ez a négyszeres 
szorzó ez nincsen. Az derül ki belőle, hogy az adóerő-képesség vonatkozásában a 
határok széthúzásra kerültek, több önkormányzatot fog érinteni a következő évben ez 
a bizonyos szolidaritási hozzájárulás. Viszont az adó mértéke, ennek a szolidaritási 
hozzájárulásnak a mértéke csökkenni fog - nem nőni, hanem csökkenni fog. Nem 
sorolom fel önnek, hogyha megnézi ezeket a táblázatokat, akkor meg fogja benne 
találni. Úgyhogy az a mondat, hogy itt négyszeresére emelkedne ez a szolidaritási 
hozzájárulás, alapvetően nem igaz.  

Ez a javaslat, amiről pedig most szó van, az pedig pontosan, azt gondolom, 
hogy az igazságosság érdekében, ha 745 önkormányzat érintett ebben a kérdésben, 
akkor mind a 745-re egyenlő elbánás kell hogy vonatkozzon, ezért fogalmazódott meg 
ez a javaslat. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.)  
Emellett azért megállapíthatjuk, hogy ez a módosító javaslat mínusz 11 milliárd 

forintot jelent akkor a kormány tájékoztatása szerint a fővárosnak, még az idei évben, 
amit ráadásul be kell fizetnie, tehát most itt tartunk ebben a pillanatban. Köszönöm 
szépen. 

Van-e bárkinek hozzáfűznivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
döntenünk kell.  

Kérem, hogy aki a kormánypárti képviselők által benyújtott módosító 
indítvánnyal egyetért, ami bizottsági módosító indítványként jelenik meg, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt-e valaki, aki nem értett 
egyet vele? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nem volt.  

8 igen és 4 nem mellett a bizottság ezt a módosító javaslatot elfogadta. 
Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tárgyalásának 

befejezéséről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  
Ezt egyhangú döntéssel elfogadtuk. 
Dönteni kell a támogatott részletes vitát lezáró Költségvetési bizottsági 

javaslatot és az imént elfogadott saját módosítási szándékot magában foglaló összegző 
módosító javaslat elfogadásáról és benyújtásáról.  

Kérem, aki egyetért ezzel, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Ilyen nem volt.  

8 igen és 4 nem mellett a benyújtásra sor kerül. 
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Dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki nem értett egyet? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.)  

8 igen és 4 nem mellett az elfogadásra sor került. 
Az összegző jelentés, az összegző módosító javaslat és a bizottsági jelentések 

plenáris vitájához előadót kell most állítanunk. Barcza Attila képviselő úr az ajánlás, 
erről szavaznunk is kell, és külön kell szavaznunk a kisebbségiről. 

Aki Barcza Attila urat támogatja, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez, úgy látom, egyhangú volt. 

Kisebbségi véleményt (Potocskáné Kőrösi Anita jelzésére:) akkor a képviselő 
asszony? 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Igen, vállalom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rendben van.  
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő asszony mondja el a kisebbségi véleményt, 

az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Nem volt 
ilyen.  

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  
Tájékoztatom önöket, hogy a vita várhatóan jövő hétfőn este lesz a plenáris 

ülésen, amikor erre sor kerül. 
A napirendi pontot ezzel lezárom, az államtitkár úrnak és kollégáinak pedig 

köszönjük szépen a munkához nyújtott segítségüket. 

Egyebek  

A 2. napirendi pont, az egyebek keretében tájékoztatom önöket, hogy jövő 
héten szerdán, június 17-én 9 órakor folytatjuk le a jövő évi központi költségvetési 
törvényjavaslat részletes vitáját. Van-e valakinek bármilyen más bejelentenivalója? 
(Senki sem jelentkezik. - Mesterházy Attila megérkezik a bizottság ülésére.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen, az ülést ezzel berekesztem. 
Mindenkinek jó munkát kívánok! Köszönöm. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 
 
 
 


