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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
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. Az ülést megnyitom. 
Technikai információként szeretném önöknek jelezni, hogy az ülésen a hozzászólási 
szándék jelzése és a szavazások kézfelemeléssel történnek, mikrofonjaik be- és 
kikapcsolását önök tudják elvégezni a tárgyalóasztalon lévő gombok segítségével. A 
mikroport használata pedig hasonlóképpen történik, ahogyan azt a plenáris ülésen 
megszokhattuk már. 

A helyettesítések bejelentése szempontjából Hohn Krisztina alelnök asszony 
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, és helyettesítéssel bízott meg, így én 
helyettesítem őt a továbbiakban. Így megállapíthatjuk, hogy határozatképesek 
vagyunk, és az ülésünket megkezdhetjük.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy a 
napirendi javaslatot annak megfelelően tárgyaljuk végig. (Szavazás) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet.  

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Ezzel rátérhetünk az 1. napirendi pontra, amely döntés részletes vita 
lefolytatásáról a Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel 
benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont 
tárgyalását megnyitom.  

A házelnök úr a részletes vita lefolytatására az Igazságügyi bizottságot jelölte ki, 
azonban a törvényjavaslat 7. és 8. cikkére vonatkozóan, amely a közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozásáról, valamint a közpénz fogalmáról 
rendelkezik, úgy ítéltem meg, hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell 
ezekkel a rendelkezésekkel, és le kellene folytatnia majd a részletes vitát - erről azonban 
a bizottságnak a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján döntenie kell. A törvényjavaslat 
általános vitája ezen a héten lesz a plenáris ülésen. 

A vitát megnyitom a javaslattal kapcsolatosan. Akinek ellenvéleménye van, 
kérem szépen, hogy tegye meg, és utána pedig akkor szavazásra kerül sor. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor a döntésre kerül sor.  

Határozathozatal 

Kérem, hogy az előterjesztett elnöki javaslatról döntsön a bizottság. Ki az, aki 
támogatja, hogy a Költségvetési bizottság lefolytassa a Magyarország Alaptörvényének 
kilencedik módosítása címmel benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat 7. és 8. cikke 

vonatkozásában a részletes vitát? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 4 igen. (Szavazás.) 
Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Ez 7 nem. És ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság az indítványt nem fogadta el.  

A napirendi pont tárgyalását bezárom. 
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Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/13672. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Következik 2. napirendi pont, ennek keretében a döntésre részletes vita 
lefolytatásáról az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13672. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását ezzel megnyitom.  

A házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Gazdasági bizottságot jelölte ki, 
azonban - mivel az a nemzeti vagyont és az államháztartást érinti - úgy ítélem meg, 
hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal, és le kellene 
folytatnia majd a részletes vitát; erről azonban a bizottságnak döntenie kell. A 
törvényjavaslat általános vitája ezen a héten lesz a plenáris ülésen. 

A vitát megnyitom. Mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes törvényjavaslat a 
Költségvetési bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik, ezért kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot. Van-e valakinek hozzászólása? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel.  

Határozathozatal 

Kérem, aki egyetért a javaslat támogatásával, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, 8 nem és 4 igen mellett 
a bizottság nem támogatta ezt a javaslatot.  

Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13673. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 3. napirendi pont keretében rátérünk a döntésre részletes vita lefolytatásáról 
az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13673. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában.  

A házelnök úr itt is úgy ítélte meg, hogy a Gazdasági bizottságot jelöli ki erre a 
feladatra, de - mivel az a nemzeti vagyont, az államháztartást érinti - úgy ítéltem meg, 
hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell ezzel, hiszen nem oly régen Mager 
Andrea miniszter asszony volt a beszámolójával a bizottság előtt. Ezért tisztelettel azt 
javaslom, hogy támogassák ezt a kezdeményezést.  

Van-e valakinek hozzászólása? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor 
szavazásra teszem fel.  

Határozathozatal 

Kérem, hogy aki egyetért az indítvánnyal, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Tartózkodott valaki? (Szavazás.) 1 tartózkodás, 8 nem és 4 igen mellett a 
bizottság ezt a kezdeményezést nem fogadta el.  

A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért 
Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról 
szóló T/13675. szám törvényjavaslat  
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(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 4. napirendi pontban a részletes vita lefolytatására teszek javaslatot a Pannon 
Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló T/13675. számú törvényjavaslat 
vonatkozásában.  

A házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Kulturális bizottságot jelölte ki, 
azonban - mivel az a nemzeti vagyont, az államháztartást is érinti - úgy ítéltem meg, 
hogy a Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal. Mindezek 
alapján kérem az önök támogatását, de ha előtte van még javaslatuk, véleményük, azt 
szívesen meghallgatjuk. (Senki nem jelentkezik.) Egyelőre nincs ilyen. Akkor 
szavazásra teszem fel.  

Határozathozatal 

Kérem, aki egyetért a kezdeményezéssel, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Van valaki, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, 8 nem és 4 igen mellett a bizottság nem 
tartotta fontosnak, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzon.  

Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról szóló T/13255. számú törvényjavaslat  
(Varju László, Arató Gergely, Dr. Oláh Lajos, Hajdu László, Varga 
Zoltán (DK) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az 5. napirendi pont keretében a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/13255. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A 
törvényjavaslatot Arató Gergely, dr. Oláh Lajos, Hajdu László és Varga Zoltán 
képviselőtársaimmal együtt nyújtottuk be. A törvényjavaslat tárgyalására a H/12956. 
számú határozati házszabálytól való eltérés szerinti kezdeményezés alapján kerül sor, 
amely október 15-én érkezett Gyurcsány Ferenc frakcióvezető úrtól. A napirendi pont 
tárgyalását megnyitom. 

A kormány képviselőjének ugyan nem kell jelen lennie, de nincs is itt. Elsőként 
a törvényjavaslat előterjesztőinek képviseletében jelen lévő Arató Gergely képviselő 
úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon, tisztelettel köszöntjük önt a bizottság 
ülésén! Parancsoljon, képviselő úr! 

Arató Gergely szóbeli kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
szolidaritási adó számításánál, ami az önkormányzatok között rendez át jelentős 
forrásokat, az az alap, az általános szabály, ez általában úgy történik, hogy az 
önkormányzatok megtervezett költségvetése alapján történik meg ennek a fajta 
szolidaritási adónak a paraméterezése, tehát magyarán szólva mindig az 
önkormányzatok benyújtott és elfogadott költségvetése képezi ennek az alapját. Ez a 
módszer azonban 2020-ban nem alkalmazható vagy nagyon nehezen alkalmazható, 
hiszen az önkormányzatok számára is nagyon jelentős bevételkiesést okoznak a 
világjárvány következtében bekövetkezett változások, korlátozások, lezárások, ennek 
következtében az iparűzésiadó-bevételük is jelentősen kisebb lesz, mint amit eredetileg 
terveztek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy egy olyan bevételt von el, pontosabban 
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csoportosít át tőlük az állam, amely be sem folyt a kasszájukba, tehát olyan pénzt vesz 
el tőlük a szolidaritási adó, amely egyébként nem jelentkezett náluk valódi bevételként, 
mert ugyan tervezték a költségvetésben év elején, de a járvány miatt az nem folyik be.  

Ezért ez a szabály arra vonatkozik, hogy ebben az évben a szolidaritási adó 
számításának az alapja ne a tervezett, hanem a valóságosan befolyó iparűzési adó 
legyen, ilyen módon lehet elérni azt, hogy az önkormányzatok ne kerüljenek az 
egyébként számos más okból bekövetkezett romlásnál is még sokkal rosszabb 
helyzetbe. Egy sor olyan intézkedés van - ezt most nem fejteném ki, hiszen ennek a 
vitának ez nem tárgya -, amely hátrányosan érintette ebben az évben az 
önkormányzatokat, ezen felül ne sújtsuk még őket azzal is, hogy egyébként olyan 
alapon számítjuk ki a szolidaritási adót, ami egy nem valós szám, ami nem folyik be 
valóságosan! Magyarán szólva segítsünk egy kicsit azzal az önkormányzatoknak, hogy 
csak abból a pénzből veszünk el tőlük, amely valóban befolyt a kasszájukba. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 
A vitát megnyitom. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Bősz 

Anett jelzésére:) Tessék, parancsoljon, képviselő asszony, Bősz Anett képviselő asszony 
következik.  

Hozzászólások 

BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm, elnök úr. Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, 
hogy hasonlóan a kormányhoz az önkormányzatok vezetői is rengeteg sok türelmet és 
megértést kérnek a polgároktól, hiszen számos olyan, korábban forrással akár 
bőségesen ellátott területre nem jut jelenleg pénz a koronavírus gazdasági-társadalmi 
hatásai miatt, amely önkormányzati szolgáltatások és feladatok ellátása egész 
egyszerűen ha nem is létszükséglet, de a polgárok mindennapjaihoz hozzátartozott 
eddig. Úgyhogy én mindenképpen fontosnak tartanám, hogy ez a javaslat legalább 
tárgysorozatba vételre kerüljön, és tudjunk róla vitázni, fontos, hogy közösen keressük 
a megoldásokat. A Fidesz és a KDNP részéről többször elhangzott már a plenáris 
ülésen, illetve a kormánytagok nagyon sokszor érvelnek amellett, hogy az ellenzék nem 
akar vagy nem tud részt venni a járványkezelésben, itt most egy olyan javaslat hangzott 
el, amely igenis a valóságra szeretné írni a törvényt, és a valóságnak megfelelően 
legalábbis egy olyan kompromisszumos megoldást keres, amellyel finanszírozhatóvá 
válnak az önkormányzatok, illetve az önkormányzati feladatok. Több mint fontosnak 
tartanám, hogy ebben együtt tudjunk működni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Dr. Szűcs Lajos jelzésére:) 

További hozzászólásra az alelnök úr jelentkezett. Parancsoljon, öné a szó, Szűcs Lajos 
alelnök úr.  

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

Bizottság! A problémánk a javaslattal elsősorban az, hogy a számítás módszertanát 
nem tartalmazza ez a bizonyos törvényjavaslat, és megjegyzendő a javaslat szerinti 
adózási időszak torzító hatása, mivel a 2020. évben a ténylegesen befolyt iparűzési adó 
lényegesen alacsonyabb összeg lehet a vállalkozások által 2020-ra befizetett összegnél, 
ennek az oka pedig az, hogy az év végén esedékes iparűzésiadó-feltöltési kötelezettség 
meg fog szűnni ebben az évben. Amiről tehát tulajdonképpen önök beszélnek, az nem 
a tényleges iparűzési adóra vonatkozik, hanem csak annak az ebben az évben befizetett 
részére, hiszen a cégeknek a jövő évben kell feltölteniük a tényleges ez évi iparűzési 
adójukat. Úgyhogy emiatt és elsősorban szakmai okokból nem támogatjuk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. Van-e további vélemény a 

képviselőtársak részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor megadom a szót az 
előterjesztőnek, gondolom, szólni kíván. Parancsoljon, képviselő úr! 

Arató Gergely reflexiói 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az alelnök úr 
által felvetettekre nagyon röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a szolidaritásiadó-
kötelezettség is idén keletkezik az önkormányzatok felé, magyarán szólva azzal, hogy 
önök a feltöltési kötelezettséget eltolták a következő évre, azzal kétségkívül okoztak 
még egy hiányt az önkormányzatok kasszájában, de ezzel most nem foglalkoztunk, 
hiszen valamit, amire az idei költségvetésben számítottak, majd jó esetben a jövő évben 
kapják meg, magyarán szólva nyilvánvaló módon akkor annak majd a jövő… Valami 
adót fizetni az után lehet, ami beérkezett, tehát hogyha önök úgy változtatták meg a 
szabályokat, hogy jövőre folyjon be az iparűzési adónak egy jelentős része, akkor az 
után majd jövőre lehet szolidaritási adót kivetni.  

Ami a számítás módját illeti, az pedig nem módosul, erre nem vonatkozik a 
törvényjavaslat, csak a számítás alapját változtatja meg, a számítás módját nem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a képviselő hölgyeket, 

urakat, van-e további észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazásra kerül sor.  

Határozathozatal 

Kérem, hogy aki a tárgysorozatba vételt támogatja, az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Van valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
4 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  

A képviselő úrnak köszönjük szépen a munkát.  
A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

6. napirendi pontként az egyebek között tájékoztatom önöket, hogy levélben 
fordultam Varga Mihály miniszter úrhoz, az október 27-ei miniszteri meghallgatáson 
elhangzottakra hivatkozva további tájékoztatást kértem az ülésen említett hároméves 
költségvetési pálya kidolgozásával kapcsolatban a tekintetben, hogy jelenleg hogy áll a 
tervezés, és a bizottság hogyan tudna bekapcsolódni a munkafolyamatba. Ezen felül 
tájékoztatást kértem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség oktatási intézményei 
támogatásának ügyében. (Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.) 

A pénzügyminiszter úr válasza a mai napon megérkezett, amelyben a 
következőkről tájékoztatott: a Pénzügyminisztérium már dolgozik a hároméves 
pénzügyi forgatókönyvön, amelyről teljes körű tájékoztatást fog adni az Országgyűlés 
részére. Az Evangéliumi Testvérközösséget érintően pedig jelezte, hogy a Magyar 
Államnak nem áll fenn tartozása a szervezet felé, az Emberi Jogok Európai Bírósága 
által megítélt 2,2 milliárd forintot a testvérközösség hiánytalanul megkapta. 

A leveleket megtalálják majd a bizottság honlapján, „A bizottság 
dokumentumai” menüpontba feltöltve.  

Jelzem továbbá, hogy a mai napon, várhatóan a késő esti órákban kerül sor a 
zárszámadási törvényjavaslat bizottsági jelentések vitájára. Korábbi döntéseinknek 
megfelelően a bizottságokban megfogalmazott többségi véleményeket Szűcs Lajos 
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alelnök úr, a kisebbségi véleményeket pedig Bősz Anett, Potocskáné Kőrösi Anita 
képviselő asszony és ha lehet, akkor jómagam fogjuk ismertetni. 

Van-e valakinek további bejelentenivalója, észrevétele az egyebek között? (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm a munkájukat.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem, legközelebb pedig a bizottsági ülésen találkozunk. 
Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 46 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


