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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10710. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás)  
Uniós napirendi pont!  
(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  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Hohn Krisztina (LMP), a bizottság alelnöke 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz) 
Horváth István (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Bősz Anett (DK)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Boldog István (Fidesz) Barcza Attilának (Fidesz) 
Dr. Hargitai János (KDNP) Ritter Imrének (nemzetiségi képviselő) 
V. Németh Zsolt (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Szabó Zsolt (Fidesz) dr. Tilki Attilának (Fidesz) 
Mesterházy Attila (MSZP) Varju Lászlónak (DK) 
  
 

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 02 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 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést 
megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy az ülést a házszabály 108. § (3) bekezdése alapján a 
Házbizottság felkérése alapján hívtam össze.  

A helyettesítések: Boldog István képviselő urat Barcza Attila, Hargitai Jánost 
Ritter Imre, V. Németh Zsoltot Szűcs Lajos, Szabó Zsoltot Tilki Attila és Mesterházy 
Attila képviselő urat Varju László helyettesíti. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy 
határozatképes az ülésünk, és a munkánkat megkezdhetjük.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirenddel, 
hogy ezt ennek megfelelően tárgyaljuk meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag ezt elfogadtuk.  

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. 
számú törvényjavaslat  

Rátérünk az első napirendi pontra, amelynek keretében Magyarország 2021. 
évi központi költségvetéséről szóló T/10710. számú törvényjavaslat, a házszabály 46. 
§-a szerint a tegnap megkezdett tárgyalásának folytatása, lehetőség szerinti lezárása, 
valamint döntés az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról. A 
napirendi pont tárgyalását megnyitom. A házszabály 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, és ez meg is valósul. Jelen van Banai Péter Benő 
államtitkár, Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes és kollégái. Köszöntöm önöket és 
köszönjük, hogy segítik a mai munkánkat. A bizottság a tegnapi ülésen döntött arról, 
hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok mely pontját támogatja, és 
a bizottság a kormánypárti tagjainak javaslatait elfogadva megfogalmazta a további 
módosítási szándékát. 

Hozzá kell hogy tegyem, hogy államtitkár úr tegnapi ígéretének eleget téve 
írásos válaszát megkaptam. Köszönöm szépen. De majd szeretnék rá reflektálni, 
hiszen azt gondolom, hogy - talán jól gondolom - a települések 20 százaléka 
rendelkezik a források 80 százalékával. Ezt a pontosítást majd szeretném, ha 
folytatnánk, de természetesen nem most, hanem akkor írásban szeretném. Mint 
ahogy tulajdonképpen a tegnapi döntések eredményeként láttuk, hogy Budapest 
költségvetése hogyan fog csökkenni, majd láttuk azt is, hogy az MTVA 20 milliárd 
forintos költségnövekedése hogyan valósulhat meg az önök döntése nyomán. De a 
tegnapi döntéseknek megfelelően elkészült az összegző módosító javaslat, amelynek 
tervezetét e-mailben megkapták, illetve itt most kiosztottuk. A tervezet, ahogyan 
láthatják, már tartalmazza a főösszegeket is.  

Tájékoztatom önöket, hogy az összegző módosító javaslat tervezetének 3., 19., 
111. és 124. pontjához tegnap érkeztek koherencia biztosítása érdekében szükséges 
jogtechnikai-kodifikációs módosításra irányuló kezdeményezések a bizottság 
kormánypárti képviselőitől. Ezeket megküldtük önöknek, és most ki is osztottuk. 
Ezek között szerepel 4. pontként az összegző módosító javaslat tervezete 124. számú 



6 

pontjának jogtechnikai pontosítása. Ez a 4. pont a koherencia biztosítása érdekében 
pontosítja a Magyarországi nemzetiségek bizottsága részletes vitát lezáró módosító 
javaslatának tegnap támogatott 5. pontját. Ezért erről majd külön szavazást rendelek 
el. A többi pontról, amelyek a bizottság saját módosítási szándékaira vonatkoznak, 
egyszerre fog a bizottság dönteni, ha ezzel kapcsolatban ellenvetése senkinek nincs. 
(Nincs jelentkező.) Egyelőre ilyet nem látok, akkor ennek megfelelően mehetünk 
tovább.  

Elsőként kérdezem államtitkár urat, hogy támogatja-e a kormány a 
jogtechnikai-kodifikációs módosító javaslatot. Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság minden tagját. Igen, a kormány 
támogatja a jogtechnikai pontosító indítványt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát ezennel megnyitom. Kérdezem, hogy kinek 

van véleménye, javaslata. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Valakinek van-e 
észrevétele a módosítási javaslatokkal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
egyéb hozzászólás nincs, a vitát lezárom, és most szavazások következnek.  

Elsőként a koherenciás módosító javaslatok közül a 4. számú pontról külön 
szavaz a bizottság. Kérdezem, hogy a bizottság a módosítás céljára vonatkozó 
támogatását fenntartva egyetért-e a jogtechnikai változtatással. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta ezt a módosítást. Most a jogtechnikai módosító javaslatok további 
1-3. pontjáról döntünk. Ki támogatja azokat? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a bizottság ezeket elfogadta.  

Most pedig dönteni kell az iménti döntésekkel pontosított, részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatok támogatott pontjai és a saját módosítási szándékot 
magában foglaló összegző módosító javaslat elfogadásáról, annak benyújtásáról. 
Kérdezem, ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság a határozatot meghozta.  

Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok 
tárgyalásának befejezéséről. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság meghozta a határozatát. 

Dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról, annak benyújtásáról. Ki ért 
ezzel egyet? (Szavazás.) Köszönöm. 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a bizottság meghozta a döntését a benyújtásról is. 

Kérem önöket, hogy ezen túlmenően a bizottság adjon felhatalmazást nekem 
mint a bizottság elnökének arra, hogy ha még ezen ülést követően szükséges lenne 
kizárólag, tehát még egyszer hangsúlyozom, kizárólag jogtechnikai, nyelvhelyességi, 
számítási pontosítás, korrekció az összegző jelentés és összegző módosító javaslat 
benyújtása előtt, ezt mint a bizottság elnöke, az előterjesztő egyetértésével, a bizottság 
haladéktalan tájékoztatása mellett megtehessem. Érdemi vagy nagyobb 
változtatásokra azonban így nem kerülhet sor a mai ülésünket követően, csak 
bizottsági döntéssel. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, azt kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag meghoztuk a határozatot. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Házbizottság T/10710/816. számú 
döntésének megfelelően holnap 8 óráig nyújthatja be a bizottság az összegző jelentést 
és az összegző módosító javaslatot. Mi természetesen mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a megjelölt határidő előtt benyújtsuk ezt a dokumentumot. A 
benyújtásról haladéktalanul tájékoztatni fogom a bizottságot. A bizottsági jelentések 
és az összegző módosító javaslat plenáris vitája jövő héten hétfőn várható, melyhez 
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előadó állítása és kisebbségi előadók kijelölése kötelező. Az előadóknak valamennyi 
tárgyaló bizottságban megfogalmazott többségi, kisebbségi véleményt ismertetniük 
kell. Összesen 60 perc áll majd erre rendelkezésre, ebből 30 perc a kisebbségi 
vélemény ismertetésére rendelkezésre álló időkeret. Ez megosztható, ennek 
megfelelően kérem, hogy majd jelezzék a képviselőtársaim, akik kisebbségi véleményt 
szeretnének elmondani, mert egyet gondolunk. Köszönöm szépen a jelzést. Szűcs 
Lajos alelnök úr lesz, aki a többségi véleményt elmondja, és képviselő asszonyok jelzik 
(Bősz Anett, Potocskáné Kőrösi Anita és Hohn Krisztina jelentkezik.), hogy 
mindegyikük szeretne élni a lehetőséggel - tehát az ellenzéki képviselők mindegyike 
jelzi -, hogy kisebbségi véleményt kifejthessen. Erről dönthetünk együtt is. Akkor 
ennek megfelelően kérem a bizottságot, hogy aki egyetért ezzel a megbízással, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag ezt elfogadtuk.  

Egyebek 

A második napirendi pont tárgyalására az egyebekben kerül sor. Kérdezem, 
bárkinek van-e bejelentenivalója közérdekű témában. (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. 
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Én itt a következő időszakra már nem 
kívánnék bizottsági ülést összehívni. Bízom abban, hogy jövő héten a költségvetés 
tárgyalása zavartalanul befejeződik, véleményünket kifejthetjük róla.  

Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően köszönöm szépen az elmúlt időszakban végzett 
munkájukat, megköszönöm államtitkár úrnak és kollégáinak a közreműködést és 
segítséget. Ezzel az ülést bezárom. Köszönöm szépen. Találkozunk a jövő héten. 
Viszontlátásra.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


