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Napirendi javaslat  

 

1. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat 
(T/16367. szám)   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer 
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/16369. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 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, ahogyan eddig is, a belső televíziós 
hálózaton közvetítésre kerül. 

Helyettesítések: dr. Tilki Attilát Szabó Zsolt, dr. Hargitai Jánost Szűcs Lajos, 
Hohn Krisztinát Varju László, Barcza Attilát F. Kovács Sándor, Kara Ákost pedig V. 
Németh Zsolt képviselő úr helyettesíti. Köszönjük szépen a segítséget. Ennek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes és a munkánkat 
megkezdhetjük.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim a múlt héten 
megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet 
azzal, hogy ennek megfelelően végezzük a munkát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van 
valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott 
valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet.  

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Ezzel az első napirendi pontra rátérhetünk. Az első napirendi pont döntés 
részletes vita lefolytatásáról a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
T/16367. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom.  

A házelnök úr a részletes vita lefolytatására az Igazságügyi bizottságot jelölte ki, 
azonban a bizottság elnökeként javaslom, hogy a törvényjavaslat következő 
rendelkezései tekintetében folytasson le részletes vitát a Költségvetési bizottság. 
Részletesen is elmondanám, illetve felsorolnám, hogy mely részekre gondolok, 
amelyek kifejezetten a Költségvetési bizottság tevékenységét érintik.  

A 104-106. §-ok vonatkozásában, amelyek az egyes államháztartási szabályok 
alkalmazásával függnek össze, a 108-112. §-ok vonatkozásában, amelyek a helyi 
adókönnyítéssel, illetve helyi iparűzésiadó-könnyítéssel kapcsolatos szabályokkal 
függnek össze, a 124., 125. §-ok vonatkozásában, amelyek az általános forgalmi adóra 
és az idegenforgalmi adóra vonatkozó egyes átmeneti szabályokról szólnak, a 126. § 
vonatkozásában, amely helyi díjak mértékének rögzítéséről szól, és különösen fontos a 
230. és 231.§-ok vonatkozásában, melyek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény módosításáról rendelkeznek. Az 
elmúlt bizottsági üléseken többször esett szó ennek a szabálynak a módosítási 
szükségességéről. 

A részletes vita lefolytatásáról a bizottságnak kell döntenie. A törvényjavaslat 
általános vitája várhatóan e héten, kedden lesz a plenáris ülésen, és ezért aktuális a mai 
döntés. A vitát megnyitom. Az elhangzottakkal kapcsolatban bárkinek van-e kérdése 
vagy más javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.  
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Mivel nincs hozzászólás, kérem, hogy az előterjesztett elnöki javaslatról döntsön 
a bizottság. Aki támogatja ezt a kezdeményezést, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Aki tartózkodott! (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem értett egyet azzal, hogy ezeket a pontokat 
tárgyaljuk, illetve ezt a döntést meghozzuk. A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. 

Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a 
jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő 
módosításáról szóló T/16369. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A második napirendi pont tárgyalására kerül sor, amely döntés részletes vita 
lefolytatásáról az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a 
jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 
T/16369. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. 

A házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Gazdasági bizottságot jelölte ki, 
mivel azonban a nemzeti vagyon az államháztartást érinti, úgy ítélem meg, hogy a 
Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal és le kellene 
folytatnia a részletes vitát teljes egészében. 

A vitát megnyitom. Ahogy jeleztem, a teljes törvényjavaslat a Költségvetési 
bizottság feladatkörébe tartozik, ezért javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat 
egészére folytassa le a részletes vitát. Ezzel kapcsolatban bárkinek van-e 
kezdeményezése vagy véleménye? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki az előterjesztett elnöki javaslattal 
egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta ezt a döntést. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Tájékoztatom önöket, hogy a héten még 
két ülésünk lesz, szerdán, 10 órakor és csütörtökön 12 órai kezdettel, amelyeken a 
bizottságunk a Törvényalkotási bizottság szerepkörében eljárva tárgyalja a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot.  

További bejelentések vannak-e a bizottság tagjai részéről? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. A napirendi pont tárgyalását… (Ritter Imre jelentkezik.) 
Bocsánat! Ritter képviselő úr jelentkezett. 

 
RITTER IMRE nemzetiség képviselő: Köszönöm szépen. Elnézést, nem akarom 

húzni az időt. Én még egy korábbi forgatókönyvben azt láttam, hogy pénteken, 8 órára 
is volt egy Költségvetési bizottsági ülés írva. Akkor az nem lesz? 

 
ELNÖK: Ilyen nem lesz. Köszönöm szépen képviselő úr figyelemfelhívását. 

Akkor pontosan tisztáztuk, hogy szerdán és csütörtökön az említett órákban lesz a 
Költségvetési bizottság ülése.  

Ennek megfelelően további bejelentések, kérdések vannak-e? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. 
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Az ülés berekesztése 

Akkor nincs más hátra, minthogy az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a 
részvételt. Mindenkinek jó munkát és szép napot kívánok mára! Minden jót, 
viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 07 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


