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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/16118. 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  
 
Boldog István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz)  
Szabó Zsolt (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Bősz Anett (DK)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)   
 

Helyettesítési megbízást adott 

Kara Ákos (Fidesz) Barcza Attilának Fidesz)  
V. Németh Zsolt (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
F Kovács Sándor (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Hargitai János (KDNP) Ritter Imrének (nemzetiségi képviselő) 
Hohn Krisztina (LMP) Varju Lászlónak (DK)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
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 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, ahogy eddig is, a belső televíziós 
hálózaton közvetítésre kerül. 

Helyettesítések szempontjából dr. Tilki Attilát Szabó Zsolt, dr. Hargitai Jánost 
Ritter Imre, Hohn Krisztinát Varju László, V. Németh Zsoltot Szűcs Lajos, Kara Ákost 
Barcza Attila, F Kovács Sándort Boldog István képviselő urak fogják helyettesíteni. 
Ennek megfelelően megállapíthatjuk a bizottságunk határozatképes, a munkánkat el 
tudjuk kezdeni, illetve a döntéseinket meg tudjuk hozni. 

A napirendi javaslatról történő döntés következik. Képviselőtársaim ezt 
megkapták az ülés kezdete előtt e-mailben és írásban is, illetve kiosztva is megvan. 
Kérem szépen, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

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 tárgyalását ezzel megkezdhetjük, ami Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. számú törvényjavaslat - a 
házszabály 46. §-a szerinti - 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. Jelen van Banai Péter 
Benő államtitkár úr, Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes és kollégái. Tisztelettel 
köszöntöm önöket, és köszönjük, hogy segítik a munkánkat. 

A bizottság a tegnapi ülésén döntött arról, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatok mely pontjait támogatja, és kormánypárti tagjainak javaslatát 
elfogadva megfogalmazta további módosító szándékát is. A tegnapi döntéseknek 
megfelelően elkészült összegző módosító javaslat tervezetét tegnap e-mailben 
megküldtük, illetve most kézbe is kapták. Tájékoztatom önöket, hogy ehhez a 
tervezethez a bizottság kormánypárti képviselőitől további módosításra irányuló 
szándék érkezett. Ezt megküldtük önöknek, és most kiosztottuk a fejezeti főösszegekkel 
együtt. 

Elsőként kérdezem államtitkár urat, hogy támogatja-e a kormány ezeket a 
módosító javaslatokat. Államtitkár úr, öné a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait. A kormány az 
indítványt támogatja. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitának a módosító javaslatra vonatkozó részét 
megnyitom, aki úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatosan kérdése vagy megjegyzése van, 
kérem, jelezze! (Jelzésre:) Képviselő asszony, ön következik. Tessék, parancsoljon! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Átnézve az előttünk fekvő kormánypárti javaslatot, 
úgy látom, hogy Ritter Imre képviselőtársam tegnapi felszólalása azért csak hatott 
önökre, és a nemzetiségi önkormányzatok intézményi és egyéb támogatása 
megemelésre került. 

De van egy olyan pont ebben a javaslatban, és én már nem tudom elképzelni, 
hogy ha már 100 milliárd forint nem elég a köztévének, akkor most legyen még 
110 milliárd! Tehát, ezzel a 10 milliárd forinttal való megemelését egyáltalán nem 
tartom indokoltnak. Ez is csak azt támasztja alá, hogy ez a költségvetés a választási 
kampány költségvetése, amelyet önök most itt át fognak nyomni a bizottságon és 
természetesen majd - tudjuk ennek a módját - a Házon is. 

Azt szeretném kérni elnök úrtól - nem tudom, van-e erre lehetőség -, tekintettel 
arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatokra tett módosító indítványt szeretném 
megszavazni, van-e lehetőség arra, hogy pontonként szavazzunk, vagy csak egyben 
lehet szavazni. Ha erre van lehetőség, akkor ezt szeretném kérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További megjegyzés, javaslat 

van-e? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Megkérem akkor államtitkár urat, hogy reagáljon az 
elhangzottakra, ha kíván, természetesen. Tessék, parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Az MTVA finanszírozásának eredeti meghatározásához képest több csatorna szolgáltat 
televíziós adást. Emlékeztetnék arra, hogy anno három csatorna volt, M1, M2, Duna. 
Ehhez képest most öt csatorna van, és számtalan informatikai, digitalizációs fejlesztést 
kellett végrehajtani. Ez indokolja a többletforrások biztosítását. Köszönöm szépen. 
(Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Közben arra jutunk, hogy ha be 

tudjuk azonosítani, hogy mely pontokra van lehetőség, akkor ügyrendi kérdésként 
tenném fel, hogy azokat kiemelve külön szavazzunk, és a többiekről pedig akkor tudunk 
egyben szavazni. 

Aki ezt az ügyrendi javaslatot - így kezelem - támogatja, kérem, hogy 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Köszönöm. Aki tartózkodott? (Szavazás.)  

9 nem szavazattal, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett ezt az ügyrendi 
javaslatot nem támogatta a bizottság. 

Ennek megfelelően akkor most csak arra van lehetőségünk, hogy… (A bizottság 
munkatársával egyeztet.) Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy további 
hozzászólása, kérdése valakinek van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben hozzászólás nincs, 
akkor most szavazások következnek. 

Elsőként a módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a bizottságot: ezzel a 
módosító javaslattal egyetért-e? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem értett egyet? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nem volt. 

10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a bizottság a kormánypárti tagok javaslatát 
elfogadta és támogatta. 

Most dönteni kell az iménti döntésünkkel módosított összegző módosító 
javaslat elfogadásáról és benyújtásáról. Kérdezem: ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 
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Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

10 igen szavazattal, 5 nem ellenében ez elfogadásra került. 
Dönteni kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok tárgyalásának 

befejezéséről. Kérdezem: ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e 
valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? 
(Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. 

Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 
Dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Kérdezem: ki 

ért ezzel egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. 

10 igen szavazattal, 5 nem ellenében az összegző jelentést a bizottság elfogadta. 
Kérem önöket, hogy ezen túlmenően, a kialakult gyakorlatnak megfelelően a 

bizottság adjon felhatalmazást nekem, a bizottság elnökének arra, hogy ha még ezen 
ülést követően szükséges kizárólag jogtechnikai, nyelvhelyességi, számítási, 
pontosítási korrekció az összegző jelentés és az 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. Aki ezzel 
egyetért, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki 
nem értett egyet ezzel? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Nincs 
jelzés.) Nem volt ilyen. 

Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen ezt a 
segítséget. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a T/16118/2. számú döntésnek 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 
határidőre, illetve még előtte benyújtásra kerüljenek. A benyújtásról haladéktalanul 
tájékoztatni fogom a bizottságot. 

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat plenáris ülésen való 
vitája a jövő héten hétfőn várható, melyhez előadó állítása és kisebbségi előadók 
kijelölése kötelező. Az előadóknak valamennyi tárgyaló bizottságban megfogalmazott 
többségi, kisebbségi véleményt ismertetniük kell. Összesen 60 perc áll erre 
rendelkezésre, ebből 30 perc a kisebbségi vélemény ismertetésére rendelkezésre álló 
idő, ami megosztható több kisebbségi előadó között. 

A többségi vélemény ismertetésére Szűcs Lajos alelnök urat javasolom. A 
kisebbségi vélemény megfogalmazásában pedig megosztást javaslok, valamennyi 
ellenzéki képviselő számára ezt a lehetőséget biztosítani fogjuk. (Jelzésre:) Bocsánat, 
akkor Potocskáné képviselő asszony, Bősz Anett képviselő asszony, Mesterházy Attila 
úr (Jelzésre:), ő nem, köszönöm szépen, és Varju László, így leszünk hármasban. 

Aki ezt a csapatot ilyen módon támogatja, hogy a kisebbségi, illetve többségi 
vélemény kifejthető legyen, az kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Köszönöm a megértésüket, türelmüket. Ezt egyhangúlag fogadtuk 
el. 

Államtitkár úréknak és kollégáinak nagyon köszönjük a közreműködést, a 
segítségüket abban, hogy a bizottság a munkáját el tudta végezni, és ilyen módon a 
parlament plenáris ülésén folytathatjuk majd a vitát. Ezzel a napirendi pontot lezárom, 
köszönjük szépen. (Banai Péter Benő és munkatársai távoznak az ülésről.) 
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Az ülés berekesztése 

A 2. napirendi pont az egyebekre vonatkozik. Tisztelettel kérdezem, hogy van-e 
valakinek javaslata arra, hogy még az ülésszak befejezése előtt feltétlenül tartsunk 
bizottsági ülést. Én magam nem tervezek ilyet, ezzel bárkit biztatni vagy megnyugtatni 
szeretnék, de a lényeg az, hogy ha ilyen nincs, akkor ezt a napirendi pontot, illetve az 
ülést is egyben lezárom. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok önöknek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 

 


