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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 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, a 
munkánk iránt érdeklődőket, a munkatársakat, akik segítenek nekünk a Költségvetési 
bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom.  

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

A helyettesítések bejelentése történik, miszerint dr. Tilki Attilát Szabó Zsolt, 
Barcza Attilát Szűcs Lajos, Kara Ákost V. Németh Zsolt, F Kovács Sándort Boldog 
István és Bősz Anett képviselő asszonyt Varju László helyettesíti. Ennek megfelelően 
megállapíthatjuk, hogy határozatképesek vagyunk, tehát egy nagyon fontos bizottsági 
ülést kezdhetünk meg ezzel.  

A napirendi javaslatra vonatkozó döntés következik. Képviselőtársaim 
megkapták előzetesen a meghívót. Kérem, aki egyetért, hogy a napirendet ilyen módon 
tárgyaljuk meg, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, 
aki nem értett egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag 
elfogadtuk. 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás)  

Az 1. napirendi pont tárgyalására kerül sor, a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló T/16118. számú törvényjavaslat a házszabály 46. §-a szerinti 
tárgyalásának megkezdésére. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

A Költségvetési bizottság az eljárás ezen szakaszában a házszabály 91. § 
(3) bekezdése alapján a Törvényalkotási bizottság feladatait ellátva jár el.  

Az előterjesztő jelenléte kötelező; képviseletében jelen van Banai Péter Benő 
államháztartásért felelős államtitkár. Köszöntöm államtitkár urat.  

Azonban mielőtt megkezdenénk a bizottsági tárgyalást, én szeretnék egy rövid 
tájékoztatást kérni államtitkár úrtól, mert a Magyar Nemzeti Bank elnöke részéről 
megjelent egy olyan kezdeményezés, egy olyan vélemény, amelyről nagyon sokat 
beszéltünk az elmúlt költségvetési bizottsági ülésen is, miszerint elmaradt egy nemzeti 
jövőkép vitája, elmaradt egy hosszú távú magyar versenyképességi program 
kialakítása, elmaradt jövőkép, stratégia összecsiszolása, és sorolhatnám mindazt (Kara 
Ákos megérkezik az ülésre.), amit a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki egyben a 
Költségvetési Tanács tagja is, felsorolt és elmondott. Ennek egyik következménye, hogy 
egyet kell értenünk azzal, hogy elmaradt a teljes népesedési fordulat, a kormányzati 
ígéretek ellenére elmaradt a tőkekifektetési program és így tovább.  

Most arról nem szeretnék vitát nyitni, hogy elnök úrnak milyen felelőssége vagy 
szerepe volt ebben az elmúlt tíz évben. De önmagában ez a helyzet bármin változtat-e, 
mert igazából mindez, a tíz év elmaradásának a következménye itt van előttünk a 
költségvetésben. Ez ilyen értelemben bármit változtat-e a Pénzügyminisztérium 
álláspontján? Én örülnék, ha államtitkár úr kifejtené ebbéli álláspontját, mert ennek 
megfelelően tudnánk továbbmenni a vitában. Amennyiben persze nem gondolja, hogy 
erről vitát kellene folytatnunk, akkor mehetünk a nélkül is, de talán egy ilyen jelentős 
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kinyilatkoztatás, megnyilvánulás, azt gondolom, nem maradhat szó nélkül a 
Költségvetési bizottság ülésén.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Én a vonatkozó szabályok 
értelmében a bizottság által meghatározott, elfogadott napirendi pontoknál minden 
kérdésre igyekszem válaszolni. Amennyiben a bizottság úgy gondolja, hogy ebben a 
kérdésben konzultáció szükséges, akkor természetesen állok rendelkezésre.  

Annyit hadd mondjak, hogy szerintem a jegybank elnökének véleménye is azt 
mutatja, hogy a jegybank egy szuverén intézmény. Különböző szervezeteknek 
különböző elképzelései lehetnek, én azt gondolom, hogy a legfőbb kérdésekben azért a 
kormányzat és a jegybank a gazdasági növekedés serkentése és számos probléma 
megoldása érdekében jól együttműködött. Ebben bízom a jövőben is.  

Népesedési fordulat - ha mégis két gondolatot tehetek. Igen, a termékenységi 
ráta 2-es szintjéhez képest még van teendőnk, de az is látszódik, hogy sokkal magasabb 
most a gyermekvállalási hajlandóság, mint korábban volt. A tisztelt bizottság előtt lévő 
2022-es költségvetésitörvény-javaslat is abba az irányba mutat, hogy a gyermekvállalás 
anyagi lehetőségeit könnyítsük. 

Tőkekifektetés. Van feladatunk, de éppen az elmúlt napok egyik híre, hogy az 
OTP, jelentős hazai tulajdonú és hazai menedzsmentű cég, Szlovéniában bankot 
vásárol. Tehát szerintem a népesedésen túl az elnök úr által említett területeken is 
vannak pozitív fejlemények. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt hiszem, hogy a vitát most nem 

folytatnám, hanem inkább a következő napokban, amíg a végszavazásra sor kerül, azt 
gondolom, hogy erről lesz lehetőségünk beszélni. Majd megkeresem ennek a módját.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a törvényjavaslat részletes vitáját a határozati 
házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Mentelmi bizottság kivételével 
valamennyi állandó bizottság és a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is lefolytatta, 
a részletes vitáról szóló jelentéseiket múlt héten benyújtották.  

A törvényjavaslathoz három bizottság nyújtott be részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatot. A Kulturális bizottság T/16118/1154. számon, a Költségvetési 
bizottság T/16118/1159. számon és a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
T/16118/1163. számon.  

A korábban megküldött és most kiosztott háttéranyag tartalmazza ezen 
bizottsági módosító javaslatokat. Bizottságunk feladata, hogy értékelje a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatokat, és állást foglaljon azokról.  

Az előterjesztő a HHSZ 92. § (6) bekezdésének megfelelően 
T/16118/1169. számon tegnap benyújtotta a tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy 
mely részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokkal ért egyet. Ezt a 
tájékoztatást kiosztottuk, e-mailben megküldtük, megismerhették. Eszerint az 
előterjesztő a Kulturális bizottság és a Költségvetési bizottság részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatának valamennyi pontjával egyetért. (Dr. Hargitai János 
megérkezik az ülésre.)  

Államtitkár Úr! Kérem szépen, hogy erősítse meg szóban is a kormány korábbi 
írásbeli álláspontját. Köszönöm szépen. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Megerősítem, hogy 

a kormány a javaslatokat támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságok által múlt héten benyújtott módosító 
javaslatok vitáját megnyitom. Javaslom, hogy a bizottságok által benyújtott részletes 
vitát lezáró módosító javaslatokban foglalt módosítási szándékokról a hétfőn e-
mailben megküldött és most kiosztott háttéranyag szerint haladva döntsünk, amelyben 
a módosító javaslatok pontokra bontva, a törvényjavaslat rendelkezéseinek 
sorrendjében szerepelnek, és a pontok közötti összefüggések is jelölve vannak. Az 
összefüggésekről egyszerre szavaz a bizottság.  

Javaslom, hogy a háttéranyag alapján kezdjük meg a tárgyalást és egyidejűleg a 
szavazást. 

Az 1. pont következik, amely összefügg a 6., 7., 8., 10. ponttal. Az előterjesztő 
álláspontja az, hogy egyetért ezzel, és egyben most akkor szavazásra kerül sor. 

Kérem, hogy aki egyetért ezzel a módosító javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. Így ezt a javaslatot 10 igen és 4 nem szavazattal a bizottság elfogadta és 
támogatta. 

Az összefüggések figyelembevételével, amivel sokat segítettünk magunknak, a 2. 
számú háttéranyagpont következik. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 
beterjesztő. Szeretném kérdezni az előterjesztő álláspontját. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor erről egyben a szavazás következik. Kérem, 

aki támogatja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel… (Jelzésre:) Bocsánat, én 
máris szavazni szerettem volna, de még lehetőség van arra, hogy véleményt és 
kérdéseket fogalmazzunk meg. Elnézést kérek! (Jelzésre:) Képviselő úrnak van is. 
Tessék, parancsoljon! 

 
RITTER IMRE (nemzetiségi képviselő): Köszönöm szépen. Tisztelettel 

üdvözlöm a bizottságot. Nem kívánok hosszabb indokolásba és érvelésbe belemenni, 
ezt megtettem a parlamenti általános és részletes vitában. Természetesen számunkra 
elfogadhatatlan az, hogy annak ellenére, hogy a módosító indítványban szereplő 
igények döntő többsége kifejezetten az elmúlt másfél-két évben hozott 
törvénymódosítások objektív következményei, nem kap támogatást a javaslatunk.  

Csak két dolgot hadd említsek fel! A kulturális közalkalmazottak százalékos 
bérfejlesztésének éves bér- és járulékigényét minden kulturális közalkalmazott, illetve 
a fenntartó intézmények részére biztosították, egyedül a nemzetiségi önkormányzati 
fenntartású kulturális intézmények részére ez elmaradt, ezt már tavaly is jeleztük. 

A másik törvény: száz köznevelési intézmény tulajdonjoga került, illetve kerül 
átvételre. Az ezekkel kapcsolatos minden költség, a biztosítástól kezdve a felújításokon 
át a nemzetiségi önkormányzatok feladata lesz a továbbiakban, ez nem jelenik meg a 
Klebelsbergben, vagy az önkormányzatoknál, vagy éppen az eddigi tulajdonos 
államnál. Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ennek ellenére a bizottságunk 
javaslatai nem kerülnek támogatásra. Nyilvánvalóan tudomásul kell vennem, meg kell 
nézzük, hogy milyen további lépéseket tehetünk, mert egyértelműen el fognak 
lehetetlenülni a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) 

Egyelőre nem látok ilyet. 



8 

Kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra kerül sor, most már folytathatjuk 

valóban ezzel. Kérem, hogy aki a Magyarországi nemzetiségek bizottsága módosító 
javaslatát támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van 
valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) 6 igen és 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta a módosító 
indítványt. 

Ezzel áttérhetünk a 3. számú háttéranyagpontra, amely összefügg az 5., 11., 12. 
ponttal. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. Ez szintén a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának javaslata. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdése valakinek? 

(Senki sem jelentkezik.) Külön kérdés, vélemény nincs.  
Akkor szavazásra kerülhet sor. Kérem, hogy aki támogatja a Magyarországi 

nemzetiségek bizottsága által készített javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy 6 igen és 8 nem szavazattal a bizottság nem támogatta ezt a kezdeményezést. 
(Bálint Ágnes megérkezik az ülésre.) 

Következik a 4. sorszámú háttéranyagpont. Ennek megfelelően az előterjesztő 
álláspontját is kérdezem, de egyidejűleg köszöntöm Bálint Ágnes főosztályvezető-
helyettes asszonyt. Örülünk neki, hogy megjött. Államtitkár úr, öné a szó, 
parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése, véleménye, javaslata van-e valakinek? 

(Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. Akkor szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki 
támogatja a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 4. számon látható javaslatát, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapíthatjuk, hogy 6 igen és 8 nem 
mellett a bizottság nem támogatta ezt a módosító javaslatot.  

Ezt követően átugorhatunk többet. Következik a 9. sorszámú háttéranyagpont, 
a Magyarországi nemzetiségek bizottsága javaslata. Kérem szépen az előterjesztő 
álláspontját! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye bárkinek 

van-e? (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. Akkor szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki 
támogatja a Magyarországi nemzetiségek bizottsága javaslatát, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem támogatta! (Szavazás.) Köszönöm. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság 6 igen és 8 nem mellett 
nem támogatta ezt a módosító javaslatot.  
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Ezzel a végére is értünk a háttéranyagban szereplő javaslatok megvitatásának. 
Megállapítom, hogy a bizottság valamennyi részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról állást foglalt.  

Tájékoztatom önöket, hogy kormánypárti oldalról, továbbá Mesterházy Attila 
képviselő úrtól, illetve Bősz Anett képviselő asszonytól és tőlem érkezett további 
módosításra irányuló kezdeményezés a bizottsághoz. A végleges változatokat 
előzetesen megkapták tegnap, az ülésen ki is osztottuk.  

Elsőként kérdezem a kormánypárti módosítási kezdeményezés benyújtóját, 
kíván-e indokolni. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr, öné a szó.  

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

Tisztelt Bizottság! Háromféle módosítási javaslatot terjesztettünk elő. Az egyik az 
szövegmódosító és szöveget korrektúrázó javaslat, a másik kettő pedig a bevételi és 
kiadási fő számokat érintetlenül hagyó módosító javaslat, amelyek elsősorban a 
fejezeteken belüli átsorolásokat és átcsoportosításokat tartalmaznak. Így, még egyszer 
mondom, sem a hiánycél, sem a bevételi, sem a kiadási főösszegek nem változnak. 
Úgyhogy a kormánypárti javaslatot, kérem, támogassák!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Államtitkár úr véleményét kérem szépen 

a kormány álláspontjáról!  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány az 

indítványt támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. A kezdeményezéssel 

kapcsolatosan bárkinek kérdése, javaslata van-e? (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. 
Akkor szavazásra kerül sor. Kérem, aki támogatja a módosítást, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki tartózkodott! (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. A bizottság 10 igen és 4 nem mellett a kezdeményezést elfogadta.  

Ezzel áttérhetünk Mesterházy Attila úr által tett kezdeményezésre. A képviselő 
úr előzetesen jelezte, hogy közös tárgyalásra sor kerülhet. Ennek megfelelően 
szeretném kérni összefoglalóan államtitkár úr véleményét a kormány álláspontjáról. 
Tessék, parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány az 

indítványokat nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése, javaslata van-e az elhangzottakhoz, illetve 

a leírtakhoz kapcsolódóan valakinek? (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. Akkor 
szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki a kezdeményezést támogatja, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm. 
A bizottság 4 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította a kezdeményezést.  

Végezetül pedig a DK-frakció tagjai által benyújtott módosító javaslatra 
vonatkozóan kérdezem államtitkár úr álláspontját. (Mesterházy Attila megérkezik az 
ülésre.)  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. A 

kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: Ezt sajnálattal hallom, de külön kérdést én most nem fogalmazok meg. 
Másnál… (Nem érkezik jelzés.) sem látok ilyet. Akkor szavazásra kerül sor. Kérem, hogy 
aki mégis támogatja ezt a módosító indítványt, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) A bizottság 5 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett ezt a kezdeményezést 
elutasította.  

Van-e bárkinek egyéb javaslata? Kíván-e valaki hozzászólni, mivel alapvetően a 
szóbeli lehetőségünk is nyitott. (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen.  

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatoknak a bizottság által 
támogatott pontjait és a bizottság által imént megfogalmazott és elfogadott módosító 
javaslatokat az összegző módosító javaslat fogja tartalmazni.  

Az összegző módosító javaslat tervezetét a holnapi ülést megelőzően megkapják 
a bizottság tagjai. Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról holnapi 
ülésünkön döntünk. A holnapi ülésen kell majd a mai döntéseink nyomán esetlegesen 
felmerülő, elsősorban kodifikációs, koherenciás problémákat is kiküszöbölni. Holnap 
dönt a bizottság az előadó és a kisebbségi előadók személyéről.  

A napirendi pontot ezzel lezárom. Tisztelettel megköszönöm államtitkár úr és 
kollégái segítségét.  

Egyebek 

Ezzel áttérünk a 2. napirendi pontra. Az egyebek napirendi pontot megnyitom. 
Kérdezem, van-e valakinek bejelentenivalója. (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. Akkor 
tájékoztatom önöket, hogy holnap 12 órakor folytatja a bizottság a munkáját.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben más nincs… (Nem érkezik jelzés.), akkor a napirendi pontot 
lezárom, egyidejűleg berekesztem az ülést. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok 
önöknek! Szép napot, viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


