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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés minden egyes résztvevőjét és külön tisztelettel 
köszöntöm a szakértőket és a meghívottakat.  

Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. Szeretném a jegyzőkönyv 
számára bediktálni a helyettesítéseket. Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt, 
alelnököt Kovács József alelnök úr helyettesíti, Zombor Gábor képviselő urat Kovács 
Sándor képviselő úr helyettesíti és Révész Máriuszt pedig Nacsa Lőrinc képviselő úr 
helyettesíti. A bizottsági ülésen jelen van 12 fő.  

A napirendi pontok tárgyalására kerül sor. Javaslatot teszek a napirendi 
pontokra.  

Első napirendi pontként javaslom megtárgyalni Magyarország 2019. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet T/503-as számon kaptak kézhez 
képviselőtársaim, itt a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről kell 
döntenünk. Második napirendi pontként a bizottsági alelnöki helyettesítési sorrendet 
kell meghatároznunk; harmadik napirendi pontként pedig az egyebek 
megtárgyalására kerül sor. Reményeim szerint egy olyan 10-12 perc alatt végzünk, 
hogyha így belőjük az elvégzendő feladatokat.  

Ebből adódóan, aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze? (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem. 
Megállapítom, hogy a napirendi pontokat a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló T/503. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Itt - ugye, ahogy említettem - döntés a 
részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről. Javaslom, hogy a 
szokásainknak megfelelően - tekintettel a költségvetés belső összefüggéseire is - a 
bizottság a törvényjavaslat egészére, tehát valamennyi szerkezeti egységre folytasson 
le részletes vitát. Ebből adódóan kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni a bizottság részéről. (Nincs jelzés.) Mondtam én, hogy gyorsan végzünk.  

Amennyiben nem, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Hogyha egyetértenek 
azzal, hogy a törvényjavaslat egészére, valamennyi szerkezeti egységére folytassuk le a 
részletes vitát, akkor kérem, kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Aki ellene volt? Aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a törvényjavaslat 
egészére vonatkozó bizottsági vitát.  

Közben a jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy Pesti Imre képviselő úr is 
megérkezett a bizottsági ülésre.  

A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend meghatározása   
(a HHSZ 109. § (2) bekezdés alapján) 

Rátérünk a második napirendi pont tárgyalására. A bizottsági alelnöki 
helyettesítési sorrend meghatározására. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a 
házszabály egyébként is előírja, hogy a bizottság döntsön az alelnökök helyettesítési 
sorrendjéről.  
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Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a parlamenti szavazást követő, azt 
hiszem, második vagy harmadik nap, mi találkoztunk az alelnökökkel és kértem 
javaslatot a frakciók irányából, hogy ki legyen az első helyettes, és az őt követő 
helyettesítési sorrend. Szeretném ismertetni az ottani megállapodásunkat.  

A megállapodásunk alapján az első helyettes dr. Kovács József, a Fidesz frakció 
alelnöke, a második helyettesítő Selmeczi Gabriella képviselő asszony, a harmadik 
Zombor Gábor és a negyedik helyettesítő Lukács László György képviselő úr és nincs 
is több helyettes. Itt erről döntenünk, szavaznunk nem kell, de meg kell kérdeznem, 
hogy kíván-e valaki ehhez hozzászólni. Bocsánatot kérek, kell szavaznunk róla. 
Hangsúlyozom, hogy a frakciók mindegyike, aki részt vett az alelnökök részéről - 
mindegyik részt vett egyébként ezen az egyeztetésen - mindenki egyet is értett vele.  

Kívánnak-e kérdést feltenni, hozzászólni? (Nincs jelzés.) Akkor szavazunk. 
Aki tudomásul veszi, hogy az első helyettes Kovács József, a második Selmeczi 

Gabriella, a harmadik Zombor Gábor, a negyedik Lukács László György, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Nincs jelzés.) Tartózkodott-
e valaki? (Nincs jelzés.)  

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy ezt a helyettesítési sorrendet a 
bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek.  
Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy Selmeczi Gabriella alelnök 

asszony jelezte, hogy módosító kezdeményezések benyújtásának határidejére, illetve 
azzal kapcsolatos javaslatot kíván megtenni.  

Tekintettel arra, hogy képviselő asszony nincs jelen, megkérte Kovács József 
alelnök urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.  

Megadom a szót.  

Dr. Kovács József hozzászólása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A tervezetet reményeim szerint mindenki megkapta. Selmeczi Gabriella 
alelnök asszony kezdeményezésére - elnök úr nem is aláírásával, de jóváhagyásával. 
Én ismertetném ezt a határozattervezetet: az Országgyűlés Népjóléti bizottságának 
1/2018-2022 számú határozata a módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejéről.  

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről 
szóló 10/2014. (II.24.) országgyűlési határozat 107. § (1) bekezdése alapján - a 2018. 
június 25-i ülésén - a módosítási kezdeményezések benyújtásának határideje 
tárgyában a következő határozatot hozta, vagy hozza reményeink szerint.  

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 43-45. §-a szerinti eljárása során - a bizottsági vita 
során felmerült problémák kezelésére a bizottsági tagok által az ülésen közvetlenül 
kezdeményezett, valamint a kizárólag a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek való megfelelés biztosítására irányuló javaslat kivételével - csak 
azt a HHSZ 45. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, a bizottságnak elfogadásra javasolt 
módosítási kezdeményezést tárgyalja, amelynek szövegszerű javaslatát a 
kezdeményező legkésőbb a bizottsági ülést megelőző munkanapon a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő végéig 
a bizottság titkársága részére eljuttatja. Korózs Lajos elnök. Ez lenne a tervezete a 
kezdeményezésnek. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Tekintettel arra, hogy mindenkinek rendelkezésére állt 
áttanulmányozni, azt hiszem, hogy ez a munkánk megkönnyítését szolgáló 
határozattervezet. Én magam is azt javaslom, hogy ezt támogassuk annál is inkább, 
mert a múlt héten a bizottsági elnöki értekezleten egyébként is a költségvetés 
tárgyalására vonatkoztatva már született megállapodás, hogy a bizottságok mikor 
tárgyalják le a jövő héten: kedden, szerdán és csütörtökön. (Zárójelet nyitok: nem a 
határozati javaslathoz kapcsolódik, de mégis el kívánom mondani itt is, hogy 
reményeim szerint jövő héten: kedden 10 órára hívnék össze bizottsági ülést, és 
nagyjából olyan délre tudnánk is végezni). Természetesen itt akkor értelemszerűen a 
benyújtásokat úgy kell eszközölni és azokat tárgyalni, hogy ez azt jelenti, hogy hétfőn 
fél 5-ig kell benyújtani - ha elfogadjuk.  

Parancsoljatok, tiétek a szó! Kíván-e valaki hozzászólni? (Jelzésre:) 
Lajos, parancsolj! Rig Lajos! 

Hozzászólások 

RIG LAJOS (Jobbik): Köszönöm. Csak egy gyors kérdés lenne elnök úr, hogy 
régen is volt gyakorlatban az, hogy az utolsó napon kaptuk meg sajnos az 
előterjesztést, ez nem befolyásolja, mert ugye, ez a maximumát határozza meg a 
benyújtásnak.  

 
ELNÖK: Ez a legkésőbbi. 
 
RIG LAJOS (Jobbik): Hogyha kedden van bizottsági ülés, és ha hétfő délután 5 

vagy 6 órakor megkapja az ember, akkor még ugye, egy napja sincsen átnézni magát 
az előterjesztést, és hogyha abban még akármilyen módosítást is szeretne 
végrehajtani, az meg lehetetlen. Tehát számomra életszerűtlen, hogy a maximumot 
határozzuk meg, és főleg úgy, hogy még 12 óra sem telik el a bizottsági ülés és a 
határozati javaslat kiküldése között - ez csak egy kérdés.  

 
ELNÖK: Világos, én ezt értem. (Jelzésre:)  
Kovács Sándor képviselő úr. 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Én azt gondolom, hogy nem vonatkozik arra ez a 

bizottsági határozat, amikor az adott bizottsági ülésen a képviselő önálló indítvány 
nyújt be, azt nem akadályozza meg; tehát hogyha előző nap megkaptad és a bizottsági 
ülésen nyújtod be. Tehát a kivételek között két dolog van: az, hogy közvetlen 
kezdeményezett, a bizottsági tagok által az ülésen közvetlenül kezdeményezett, 
valamint ezek kivételével, tehát aki véletlenül itt akar napirendet módosítani, az még 
lehetséges, külön. (Rig Lajos: Köszönöm szépen. Értem.)  

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy a költségvetéshez a módosító indítványokat e 

héten, azt hiszem pénteken délig, vagy csütörtökön délig be kell nyújtani a képviselői 
javaslatokat, így nagyjából legalább a sajátjával mindenki tisztában van, tehát azzal is 
előrébb vagyunk. És itt - ahogy Kovács képviselő úr mondta - ez végül is egy 
megengedő kezdeményezés. Más egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs senki 
részéről? (Nincs jelzés.)  

Szavaznunk kell. Kérdezem akkor a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e ezt a 
határozattervezetet. (Szavazás.) Valaki ellenezte-e a határozattervezetet? (Nincs 
jelzés.) Valaki tartózkodott-e? (Szavazás.)  

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság 
az előterjesztést. Tekintettel arra, hogy ezt ugye, elfogadtuk, tájékoztatom a tisztelt 
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bizottságot, hogy a részletes vita során előterjesztett módosítási szándékok 
jegyzőkönyvbe csatolását a határozati házszabály 134. §-a (2) bekezdése a) pontja 
alapján a ciklus egészére vonatkozóan elrendelem. 

Kíván-e még valaki ebben a kérdésben hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem. Akkor 
a napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Egyebek között még van-e valakinek valamilyen közérdekű felvetése? (Nincs 
jelzés.) 

A bizottsági ülést bezárom, szép napot, jó munkát a hétre, mondtam, hogy 10 
perc alatt végzünk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 
 
 

 


