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Napirendi javaslat 
 
 

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/6322. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

törvényjavaslat (T/6361. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  

 
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)   
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
László Imre (DK) 

 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Molnár Ágnes megérkezéséig Nacsa Lőrincnek (KDNP)  
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Zombor Gábornak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm önöket, jó reggelt kívánok! Előreláthatólag egy negyedórás 
bizottsági ülésre kerül sor, feltéve, ha képviselőtársaink a napirendekhez nem szólnak 
hozzá. Az ülést megnyitom. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A meghívottakat is 
nagyon nagy szeretettel köszöntöm, de nem látom, hogy lennének olyanok, akik itt 
majd szót akarnak kapni.  

A helyettesítéseket szeretném a jegyzőkönyv számára bediktálni. Pesti Imre 
képviselő urat Zombor Gábor, Révész Máriuszt Kovács Sándor képviseli, Molnár 
Ágnest pedig Nacsa Lőrinc képviseli. (Jelzésre:) Kovács József… (Közbeszólások: 
Sándort mondott…) Bocsánatot kérek! Kovácsból el vagyunk eresztve, ezért lányos 
zavaromban felcseréltem itt képviselőtársaimat. (Derültség.) 

Javaslatot teszek a napirendi pontok tárgyalására. Az első napirendi pont: 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. számú 
törvényjavaslat. Itt a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről kell 
döntenünk. Második napirendi pontként pedig a 2020. évi központi költségvetés 
megalapozásáról szóló T/6361. számú törvényjavaslat következik, döntés a részletes 
vita lefolytatásáról. Van-e valakinek esetleg más javaslata a napirendi pontokhoz? 
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Akkor szavazzunk!  

Aki elfogadja a két napirendi pontot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene volt-e valaki? (Nincs ilyen jelzés.)  Tartózkodott-e 
valaki? (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Javaslom, hogy a bizottság a szokásoknak megfelelően a költségvetési 
törvényjavaslat egészére folytassa le a részletes vitát! Ki az, aki ezt támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodott-e valaki? (Nincs 
ilyen jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Ma bizottsági elnöki értekezlet van, ahol valószínűleg tájékoztatást kapunk 
arról, hogy mely napokra javasolják a bizottsági üléseket megtartani. (Dr. Molnár 
Ágnes megérkezik a bizottság ülésére.) 

Én azt mondom most előre, hogy keddre és szerdára tervezzétek a bizottsági 
ülést jövő hétre, keddre vagy szerdára, attól függően, hogyan haladunk a tárgyalással. 
Ha lehet, a csütörtököt és pénteket elkerüljük. Erre is bólintottatok, ugye? 
(Közbeszólások: Igen!) Ezennel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/6361. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk a második napirendi pontra, ahol a központi költségvetés 
megalapozásáról szóló törvényről kell döntenünk. Itt a részletes vita lefolytatásáról 
van szó. Írásban megküldtük a háttéranyagot. Az érintett rendelkezések jelentős része 
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technikai jellegű, kiderült ebből a dokumentációból, de van olyan terület, amelyikkel, 
azt hiszem, a bizottság is érdemben kell hogy foglalkozzon és amelyikhez hozzászóljon 
ki-ki a bizottság tagjai közül. Ilyen például, hogy a társadalmi felzárkóztatásért való 
kormányzati felelősség átkerül az Emberi Erőforrások Minisztériumából a 
Belügyminisztériumba, de szó van itt például az onkológiai akadémia létrehozásáról, 
az ápolási díj emeléséről. Tehát lesz olyan téma, ami kapcsán a megalapozó 
törvénnyel is érdemben kell hogy foglalkozzunk.  

Tehát kérdezem, hogy kíván-e ehhez a napirendhez valaki hozzászólni. (Nincs 
ilyen jelzés.)  

Ha nincs hozzászólás, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a javaslatomat 
támogatja. (Szavazás.) Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodott? (Nincs ilyen 
jelzés.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Ezt a napirendi 
pontot is lezárjuk.  

Egyebek 

Kérdezem, az egyebek között van-e valakinek olyan közérdekű bejelentése, 
amely a bizottság minden tagjára vonatkozik. (Nincs ilyen jelzés.) Olyan van-e, 
amelyik nem mindenkire vonatkozik? (Nincs ilyen jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom. Jövő héten találkozunk, e-
mailben elküldjük a meghívókat. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc.) 

 
 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


