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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/360. szám)  
(Kormány - pénzügyminiszter)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
Uniós napirendi pont! 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), a bizottság elnöke 
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Rebeka (Párbeszéd), a bizottság alelnöke   
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Zsigó Róbert (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Orosz Anna (Momentum)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit a Fenntartható Fejlődés 
Bizottságának 2022. június 27-ei ülésén. 

Köszöntök mindenkit, köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a meghívottakat és 
minden vendégünket. Köszöntöm Orosz Annát, akinél most már megszűnt ez a 
bizonyos összeférhetetlenség, úgyhogy most már részt tud venni a bizottság 
munkájában, és köszöntöm Zsigó Róbertet is, aki bizottságunk új tagja, és így az első 
ülésén vesz részt.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Senki nem jelezte előzetesen 
hivatalosan a távollétét.  

A mai ülésünk napirendjét előzetesen megküldtem önöknek. Kérem a bizottság 
tisztelt tagjait, hogy aki egyetért a bizottsági tervezett napirenddel, napirendi sorral, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenpróbát kérek. (Senki sem jelentkezik.) Úgy 
látom, hogy a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a napirendet.  

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/360. számú törvényjavaslat  
(Kormány - pénzügyminiszter)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

Akkor rögtön meg is kezdjük az első és mai egyetlen érdemi napirendünk 
tárgyalását, aminek a célja, ahogy ezt én magam indítványoztam, hogy a bizottság 
csatlakozzon a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/360. számú törvényjavaslathoz, tehát tárgyalja, folytassa le a részletes vitáját a 
bizottság. Itt a törvényjavaslat kapcsán a kijelölt bizottság értelemszerűen a 
Költségvetési Bizottság, ugyanakkor én úgy ítéltem meg, hogy ennek a bizonyos 
törvényjavaslatnak van egy olyan, 13 paragrafusból álló blokkja a hulladéktörvény 
módosításával kapcsolatban, ami érinti a bizottságunk szakpolitikai területeit, és 
vannak még egyéb, a bizottságunk tárgykörébe tartozó technikai jellegű módosítások 
is, ami miatt azt indítványoztam, hogy a bizottság a kapcsolódást olyan módon tegye 
meg a törvényjavaslathoz, hogy a teljes törvényjavaslathoz kapcsolódjunk, tehát az 1-
232. §-ig, illetve az 1-12. mellékletig beleértve. (Varga Gábor megérkezik a bizottság 
ülésére.) 

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, vélemény vagy felszólalási igény a bizottság 
tagjai részéről a kapcsolódáshoz. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, 
hogy aki támogatja azt, hogy a bizottság kapcsolódjon a törvényjavaslat egészéhez és 
folytassa le a részletes vitát, az a szavazatával ezt most támogassa. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, tartózkodás nincs, ezért 
megállapítom, hogy a bizottság nem kapcsolódott a törvényjavaslathoz, nem folytatja 
le a részletes vitát. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban tájékoztatom a bizottság tisztelt tagjait, hogy a 
következő ülésre június 29-én szerdán 10 órától kerül sor.  
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Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb észrevétel, hozzászólás. 
(Jelzésre:) Alelnök úr, tessék parancsolni! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy észrevételünk lenne, hogy 

szerdán a bizottsági ülésen a költségvetési módosító indítványokat külön-külön 
tárgyaljuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, én ezzel mélységesen egyetértek.  

Az ülés berekesztése  

Ha nincs további észrevétel, kérdés, akkor köszönöm szépen a bizottsági 
tagoknak a részvételt, és a bizottság ülését bezárom. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc) 

 
 

 

Dr. Keresztes László Lóránt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  


