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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 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. 

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése, mint ahogy eddig is, a belső 
televíziós hálózaton közvetítésre kerül. 

A helyettesítések szempontjából dr. Tilki Attilát Szabó Zsolt, dr. Hargitai Jánost 
Ritter Imre, V. Németh Zsolt urat F Kovács Sándor és Kara Ákost Boldog István 
képviselő úr helyettesíti. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok hozzá! 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes és 
a munkánkat megkezdhetjük. 

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor. A napirendi javaslatról szóló döntés 
keretében a képviselőtársak megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért azzal, hogy ennek megfelelően haladjunk előre. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. 

Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás) 

Az 1. napirendi pont: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú törvényjavaslat tárgyalása 
a házszabály 46. §-a alapján. A Költségvetési bizottság az eljárás ezen szakaszában a 
házszabály 91. § (3) bekezdése alapján a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva jár 
el. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 

Az előterjesztő jelenléte az eljárás ezen szakaszában kötelező. Képviseletében 
jelen van Banai Péter Benő államtitkár úr, Fülöp Márta költségvetési szakreferens 
asszony kollégáival együtt, köszöntöm önöket. 

A törvényjavaslat részletes vitáját a Költségvetési bizottság kijelölt 
bizottságként, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó 
bizottságként május 4-én lefolytatta. A törvényjavaslathoz a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága nem, de a Költségvetési bizottság T/15974/5. számon részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújtott be, melynek képviselőtársaim 
ismerik a tartalmát. (Barcza Attila megérkezik az ülésre.) A két módosító pontot 
tartalmazó háttéranyagot megküldtem önöknek. 

Az előterjesztő a házszabály 92. § (6) bekezdésének megfelelően a 
T/15974/7. számon tegnap benyújtotta a házszabály 46. § (1) bekezdése szerinti 
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy mely módosításokkal ért egyet. A kormány azt 
nyilatkozta, hogy a Költségvetési bizottság módosító javaslatának mindkét pontjával 
egyetért. Az előterjesztő ezen írásbeli tájékoztatását tegnap megküldtem önöknek. 
Államtitkár úr, kérem, erősítse meg szóban is a kormány írásbeli támogató 
nyilatkozatát. 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A kormány támogatja az 
említett pontokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e bárkinek 

véleménye, észrevétele, kérdése a módosító javaslattal kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor én egy gyors kérdést fogalmaznék csak meg, amelyben 
államtitkár úr az indoklást, ha kiegészítené a Magyar Fejlesztési Bank fokozottabb 
szerepvállalására vonatkozóan. Ezt hogy kell definiálni? Szükség volna rá, mert 
korábban pénzügyminiszter úrtól is több levélben kértem ilyen bővített kiegészítést, de 
sajnos ezekre nem kapok választ. 

A másik pontban szintén kérdezném, hogy a hulladéklerakási járulék összege 
áthelyezésével van-e bármi… (Jelzésre:) Még nem tartunk ott, akkor nem most 
szeretném megkérdezni, bocsánat, államtitkár úr. Ez eggyel később lesz majd, 
köszönöm szépen a figyelmeztetést. (Dr. Szűcs Lajos közbeszólására:) Igen, így van. 
(Derültség.) 

Mivel most a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva járunk el, így 
döntenünk kell a Költségvetési bizottság T/15974/5. számú, részletes vitát lezáró 
módosító javaslatának támogatásáról. Kérem, aki egyetért ezzel és támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem volt 
ilyen. 

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság a döntést meghozta. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosításra irányuló kezdeményezés 
érkezett a bizottság kormánypárti képviselőitől, melyet tegnap megküldtem önöknek. 
Kérem az előterjesztőt, hogy a kormánypárti módosító javaslatot indokolja. Tessék, 
parancsoljon, alelnök úr! 

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

gazdaság újraindítása érdekében valóban az MFB egy fokozottabb szerepvállalást 
kaphat. E mögé tesz egy bevételi sort a törvényjavaslat a főszámok érintetlenül 
hagyásával. Úgyhogy a kormánypárti képviselők ezt a javaslatot támogatják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat, hogy a kormány 

támogatja-e a módosításokhoz kapcsolódó kezdeményezést. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, a kormány 

támogatja, és elnök úr fölvetése kapcsán csak nagyon röviden annyit szólnék, 
megerősítve a Szűcs Lajos alelnök úr által elmondottakat, hogy alapvető fontosságú, 
hogy a vállalkozások minél több és minél olcsóbb hitelhez jussanak hozzá. A Magyar 
Fejlesztési Banknak számos hitelprogramja van, illetőleg a Fejlesztési Bank hitelek 
mögötti kezességet is vállal. A Fejlesztési Bank mögött pedig viszontgaranciát biztosít 
a kormányzat, ezen viszontgarancia kerete kerülne megemelésre, amennyiben a tisztelt 
bizottság, illetve majd az Országgyűlés az indítványt elfogadja. 

Elnök úr korábban föltett kérdése a hulladéklerakási járulék kapcsán arra 
vonatkozik, hogy a szabályozásban semmilyen módosulás nem következik be, ami a 
járulék összegét, elszámolását illeti, mindössze annyi, hogy a központi költségvetés 
bevételei között jelenik meg ez a bevétel, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
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pedig hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadásokat teljesít, tehát mindössze egy 
tartalmi változásokat nem érintő, költségvetési fejezeti elszámolási helyet érintő 
módosítás szerepel az indítványban. A kormány ezeket a javaslatokat támogatja. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr véleményét és egyben válaszát is. 

Megkérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e további kérdése, véleménye, amit 
szeretnének kifejteni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, akkor 
szavazásra kerül sor.  

Kérem, szavazzon, aki a kormánypárti kezdeményezéssel egyetért! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Van-e valaki, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor 1 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett 10 igen szavazattal a bizottság ezt a kezdeményezést elfogadta.  

Most a házszabály 46. §-ának megfelelően további szükséges döntéseket fogunk 
meghozni.  

Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tárgyalásának 
befejezéséről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki 
nem ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag 
elfogadtuk.  

Dönteni kell a támogatott, részletes vitát lezáró költségvetési bizottsági 
módosító javaslatot és az imént elfogadott saját módosítási szándékot magában foglaló 
összegző módosító javaslat elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) 
Van-e, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 10 igen és 3 nem mellett 
meghozta a döntését.  

Dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében 
meghozta a döntését.  

Tájékoztatom önöket, hogy az imént elfogadott döntéseknek megfelelően az 
összegző módosító javaslat tartalmazza a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási 
főösszegének módosítását is.  

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat plenáris vitájához 
előadót kell állítani. Kérdezem, hogy ki lesz a bizottság előadója. (Jelzésre:) Erről 
szavaznunk is kell. Kérem, hogy aki támogatja, hogy Szűcs Lajos úr legyen az előadó, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki vállalkozna a kisebbségi vélemény 
megjelenítésére. Itt megosztásra is van lehetőségünk. (Jelzésre:) Hárman, képviselő 
asszonyokkal közösen akkor ezt megoldjuk. Tájékoztatom önöket, hogy a vita 
várhatóan hétfőn lesz a plenáris ülésen.  

A napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak és kollégáinak pedig 
megköszönöm, hogy segítették munkánkat. Köszönöm szépen, viszontlátásra! (Banai 
Péter Benő és munkatársai távoznak a teremből.) 

Egyebek 

A bizottság a második napirendi pontot tárgyalja, mégpedig az egyebeket. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek közérdekű bejelentése, amit fontosnak tart most 
elmondani. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság törvényben előírt kötelezettsége, hogy 
május 31-ig benyújtsa a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
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költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Az NMHH elnöke tegnap 
megküldte ezt a tervezetet, ezért jövő héten hétfőn, május 17-én 11 órára ülést hívok 
össze a törvényjavaslat-tervezet megtárgyalására, és az esetleges vitához kapcsolódásra 
a vonatkozó döntések érdekében. Az ülés meghívóját a szokásos módon fogom 
elküldeni.  

Az ülés berekesztése 

Van-e valakinek még bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Az 
ülést berekesztem. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Baloghné Hegedűs Éva 


