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Napirendi javaslat  
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(Arató Gergely, Dr. Dávid Ferenc, Gréczy Zsolt, Kordás László, Varju László 
(DK) képviselők) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5.  Az áram- és gázszolgáltatók átlátható árképzésének szükségességéről szóló 
határozati javaslat (H/2373. szám) 
(Varju László, Barkóczi Balázs, Gy. Németh Erzsébet, Hegedüs Andrea, Varga 
Zoltán (DK) képviselők) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

6.  A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény szélerőművek létesítése 
érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2375. szám) 
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

7.  A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2667. szám) 
(Kormány - pénzügyminiszter) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
Nemzetiségi napirendi pont! 
Uniós napirendi pont! 

8.  Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent érdeklődőket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésre szóló meghívót a szokásoknak 
megfelelően időben megkapták. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek van-e 
észrevétele. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor, kérem, szavazzunk 
ezzel a tartalommal a mai ülésünk napirendjéről most! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ülés napirendjét 
elfogadta.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

Egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló 
T/3009. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

1. napirendi pontként az egyes vagyongazdálkodást érintő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat kerül napirendre. Itt az önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről kell dönteni.  

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Képviselőtársaim az előterjesztést ismerik, az tulajdonképpen egy olyan 
vagyonátadást tartalmaz, amely vagyonelemek a református egyházhoz kerülnének, 
mégpedig azért, hogy a Károli Gáspár Egyetem oktatási színvonalának javítását 
szolgálják a későbbiekben. Az egyetem alapításának 30. évfordulója van ebben az 
évben, és ezzel a vagyonátadással, úgy gondoljuk, hogy azt a fáradságos és színvonalas 
munkát, amit eddig végzett az egyetem, tovább tudjuk erősíteni. Arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét.  

Határozathozatal 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor kérem, a tárgysorozatba vételről most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

A bizottság 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot tárgysorozatba 
vette.  

A villamosenergia-felhasználás támogatott mértékének növeléséről 
szóló H/2359. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontot lezárjuk. Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek 
keretében a villamosenergia-felhasználás támogatott mértékének növeléséről szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amit Lőcsei Lajos 
képviselő úr nyújtott be. Képviselő urat nem látom az ülésteremben.  

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bármilyen felvetés. (Nem érkezik 
jelzés.) Nincs. (Dr. Mellár Tamás: Ki volt az előterjesztő?) Lőcsei képviselő úr. Kérem, 
most szavazzunk az előterjesztés tárgysorozatba vételéről! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen.  

A bizottság 3 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében a javaslatot nem vette 
tárgysorozatba.  
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Az üzemanyagárak csökkentése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló H/2300. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 2. napirendi pontot így lezárjuk. Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek 
keretében az üzemanyagárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amit dr. Lukács László 
György és Dudás Róbert képviselő urak nyújtottak be. Dudás Róbert képviselő urat 
köszöntöm előterjesztőként a bizottság ülésén. Megadom a szót önnek.  

Dudás Róbert szóbeli kiegészítése 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt megjelent Vendégek! Nem először van ez a határozati javaslat a 
Gazdasági Bizottság előtt, de azért engedjék meg, hogy mégis röviden ismertessem az 
indokolásban szereplő szempontokon túl is ennek a határozati javaslatnak a 
fontosságát.  

Tartalmát tekintve lehetőséget nyújtana arra, hogy míg jelenleg az üzemanyagok 
abba az adókörbe tartoznak, ami egy uniós irányelv szerint nem helyezhető 
kedvezményes áfakörbe, ez felhatalmazná a magyar kormányt, hogy kezdeményezzen 
azonnal tárgyalásokat az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy mégis átkerüljön 
kedvezményes áfakörbe. Ennek köszönhetően tudnánk csökkenteni az üzemanyagok 
árát; azokat az üzemanyagárakat, amelyekről elmondhatjuk, hogy már lassan a 
környező országokat tekintve is nálunk a legmagasabbak. És ha még mellé vesszük a 
magyar kereseteket, akkor ténylegesen kiolvasható ebből a képből, hogy komoly terhet 
ró a magyar családokra. A legmagasabb az áfa az Uniót tekintve, a legmagasabb az 
infláció - főleg az élelmiszerek tekintetében -, és egyébként ezen adóbevételekből az 
államnak külön is nagyon komoly bevétele származik. Csak a pluszadóbevétel is 
1400 milliárd forintra tehető, ami a tavalyi évben befolyt. Tehát azt gondolom, hogy a 
költségvetés tekintetében is van miből engedni, a lakosság igényét nézve pedig sokkal 
inkább arra fókuszálnék, hogy kötelessége a magyar Országgyűlésnek ezt a döntést 
meghozni.  

Az elmúlt időszakban, amikor ezt előterjesztettem önöknek, legtöbbször azzal 
utasított el a Gazdasági Bizottság, hogy a kormány árkorlátozást vezetett be, ezáltal 
megvédi a lakosságot az elszabaduló üzemanyagáraktól. Nos, több hónapja már az 
árkorlátozást kivezette a kormány, nincs, ami megvédje a magyar lakosságot az 
elszabaduló üzemanyagáraktól, ezért kérem, hogy kezdeményezzen a magyar kormány 
azonnal tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, hogy kedvezményes adókörbe legyen 
helyezhető az üzemanyag. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Kérem, 
szavazzunk a tárgysorozatba vételről most! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság 1 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett 
nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  

Képviselő úrnak köszönöm, hogy elfáradt a bizottság ülésére. Ezzel a 3. 
napirendi pontunkat lezárjuk. 
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Az üzemanyagár csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló H/2372. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, melynek keretében az üzemanyagár csökkentése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk, amelyet Arató Gergely, Dávid Ferenc, Gréczy Zsolt, Kordás László és 
Varju László képviselő urak nyújtottak be. (Jelzésre:) Az előterjesztők részéről Varju 
László képviselő úr jelzi, hogy ő kívánja képviselni az előterjesztőket. Képviselő úr, öné 
a szó. 

Varju László szóbeli kiegészítése 

VARJU LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! Szeretnék érvelni újra amellett, hogy igenis fontos az, hogy ebben a 
gazdasági helyzetben a vállalkozások és a családok helyzetét javító, az üzemanyagár 
csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről tárgyaljon a parlament. Azt 
gondolom, hogy ennek a vitáját érdemes lefolytatni, még akkor is, ha nézetkülönbség 
van ebben.  

Tisztelettel azt kérem, hogy vegyük napirendre, illetve a bizottság vegye 
napirendre, már csak azért is, mert az elmúlt időszakból látszik, hogy önmagában a 
kialakult helyzet, ami egyik oldalról a költségvetés bevételeit jelentősen megnövelte, 
másik oldalról pedig a családok helyzete támogatás híján, segítség híján rendkívüli 
módon megnehezült, és elszegényedett emberek milliói vannak, ezért a munkahelyük 
megőrzése, a munkahelyek fenntartása érdekében az államnak lépéskényszere van. 
Mondhatnám egyszerűen úgy is, legyen újra 500 forint alatt a benzin ára, és az ehhez 
szükséges lépéseket tegyünk meg, erről az országgyűlés határozni tud. Már csak azért 
is - további érvként tudom mondani -, mert tulajdonképpen az országhatárunkat 
bármelyik oldalon lépjük át, olcsóbb benzint fogunk találni. Annak ellenére vagy azzal 
együtt kell ezt látnunk, hogy az infláció mértéke, az infláció olyan különleges hatással 
van Magyarországon, ami sokkal magasabb, mint a környező országokban, két és 
félszerese annak, mint ami ott van.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy az a gazdaságpolitika - egyébként ebben a 
székben ülve Matolcsy György mondta el -, ami kialakult, rossz döntések 
következménye, hogy ugyan az ársapka megszűnt, de a magas ár nem. Ezért tisztelettel 
azt javaslom, hogy ebben a helyzetben igenis az állam éljen azzal a lehetőségével - 
Európában már több ország megtette -, hogy az általános forgalmi adót csökkenti.  

Ez nemcsak a képviselőtársainkkal együtt közös kezdeményezés, hanem néhány 
nappal ezelőtt egy szakértők körében lefolytatott gazdasági konferencián elemzők 
véleményének sora mutatta meg azt, hogy ebben az értelemben lépéshelyzet van. 
Ráadásul a magyar gazdaság recesszióba süllyedt, a technikai recesszió most már jó 
ideje itt van velünk, és én  attól tartok, ha ezt nem teszik meg, akkor ebben az évben 
recesszióval kell hogy számoljanak a gazdaság egészében.  

Tisztelettel azt javaslom, önmagában a vitát tegye lehetővé a bizottság, hogy a 
parlament elé kerülhessen ez a határozati javaslat. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérdés van-e az előterjesztőhöz? (Nincs 
jelentkező.) Kérdést nem látok, véleményt sem. Azt kérem, hogy szavazzunk a 
tárgysorozatba vételről most. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A bizottság 1 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett 
nem vetette tárgysorozatba az indítványt.  
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Köszönöm szépen Varju László képviselő úrnak, hogy előterjesztőként 
képviselte a napirendnél az anyagot. 

Az áram- és gázszolgáltatók átlátható árképzésének 
szükségességéről szóló H/2373. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

A 4. napirendi pontot bezárva áttérünk az 5. napirendre, ahol az áram- és 
gázszolgáltatók átlátható árképzésének szükségességéről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba bevételéről kell döntenünk, amelyet Varju László és képviselőtársai 
nyújtottak be. Képviselő úr, öné a szó. 

Varju László szóbeli kiegészítése 

VARJU LÁSZLÓ (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha az előbb a benzin-, az üzemanyagár csökkentése 
mellett érveltem, akkor ez jóval szélesebb, vagy legalább ilyen széles kört érint, és a 
mindennapjainkat érinti, hogy az áram- és gázszolgáltatók átlátható árképzésének 
megteremtésével foglalkozzunk. (Z. Kárpát Dániel megérkezik az ülésterembe.)  

Önmagában a rezsitámogatás csökkenése, a rezsiemelés lehetetlen helyzetet 
teremtett a múlt évben, és úgy tűnt, hogy a szolgáltatók sem voltak képesek megfelelő 
információk biztosítására. Miközben a fogyasztók pedig értetetlenül álltak a hétszeres 
árnövekedéssel szemben, és egy nagyon bonyolult rendszerrel kellett az elszámolásokat 
áttekinteni, eközben azt tapasztalhatták - amit én most ebben az értelemben ki is 
terjesztek, és nemcsak tiszafüredi példaként mondom önöknek -, hogy arról beszélnek 
az emberek, és azt tapasztalják, hogy egy kisvárosban gyakorlatilag nem kaphatnak a 
számlára vonatkozó tájékoztatást, és ezt nem tudják meg másként - mivel a 
szolgáltatóknak az erre vonatkozó tájékoztatóhelyei megszűntek -, lényegében 
kizárólag e-mailen. Hiszen tájékoztatóvonal sem áll rendelkezésre, elérhetetlenek a 
szolgáltatók; egy postahivatalban, napi két órában, és ott is időrendbe osztva, 
sorszámra foglalhatnak az emberek.  

Az az egyedülálló nyugdíjas, aki ott, a városban nem kaphatott időpontot, 
októberre, decemberre sem kapott időpontot, egy megoldás volt, utazás Karcagra. 
Tehát elmegy oda azért, hogy sorszámot kapjon, azért, hogy legközelebb, amikor 
elmehet oda, megtudja, hogy a 15 ezer forintos számlája helyett megkapott 60 ezer 
forintos számlája miért alakult így, és hogy a szerződés módosítását elvégezze. Az 
egyébként azóta kétségtelenül a szolgáltató oldaláról előrelépésként könyvelhető el, 
hogy interneten van mód a szerződésmódosításra, de ez nem áll mindenkinek 
rendelkezésére, hogy ezt meg tudja tenni.  

Azt hiszem, hogy itt, ebben a példában minden benne van, ami miatt igenis ezt 
a kérdéskört - önmagunktól, illetve a szolgáltatóktól elvárható, különösen az 
államosítás után, hiszen maga az állam végzi ezt a feladatot, és szállt ki az elmúlt évek 
alatt ezeken a cégeken keresztül ebből a szolgáltatásból -, azt gondolom, meg kell 
vitatni, és erről beszélni kell.  

Van még egy nagyon fontos kérdéskör, amit, azt gondolom, hogy másképp kell 
csinálni. A kormány úgy döntött, hogy 2023. január 1-jével befagyasztja a 
rendszerhasználati díjak mértékét. Az árnyékkormány részéről felhívtuk a figyelmet: 
elfogadhatatlan az, hogy 2022 nyarán jelentősen megemelik a rendszerhasználati díjat, 
majd egyébként azt még be is fagyasztják néhány hónappal később. Ha ilyen lépésre 
szánták magukat, akkor tisztelettel azt javaslom, parlamenti határozattal javasoljuk 
azt, és várjuk el a kormánytól, hogy a 2022. év január 1-jei (sic!) határozattal történjen 
ez meg.  
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És ha végül érdemben akarnak önök is segíteni az embereknek, akkor az eddig 
megszerzett ismereteink, információink alapján a háztartásoknak több mint 60 
százaléka, közel 70 százaléka a gáznál kisebb arányban, de az elektromos energiánál 
jóval magasabb arányban túllépi azt az átlagot, amit önök átlagként határoztak meg, és 
ezzel nagyon nehéz helyzetbe hoznak családokat. Ez a határozati javaslat arra tesz 
kezdeményezést, hogy igenis a kedvezményes mértéket emeljük meg duplára, várjuk el 
ennek a szabályozását, és ilyen módon kerüljön sor a családok segítésére, hogy ezt az 
időszakot túlélhessék.  

Látják önök is, az emberek azon spórolnak, hogy nem vesznek élelmiszert. A 
kiskereskedelmi fogyasztás rendkívüli módon lecsökkent, és csak azért, hogy 
egyébként a megnövekedett számlákat be tudják fizetni, az emberek inkább nem 
esznek. Ezen a helyzeten, azt gondolom, hogy változtatni kell.  

Ahhoz, hogy ne csak az állam, hanem az önkormányzatok is segíteni tudjanak, 
az önkormányzatokkal meglévő eljárásokon is változtatni kell. Ezt önök pontosan 
ismerik, ezért most ennek részleteibe nem megyek bele.  

Összességében véve tehát tisztelettel azt javaslom, hogy az említett példák miatt 
ennek a határozattervezetnek a vitájára kerüljön sor, és tegyék lehetővé, hogy 
érdemben segíthessünk családokon, vállalkozásokon és önkormányzatokon. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés, vélemény az 
előterjesztéssel kapcsolatban? (Nem érkezik jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor szavazásra 
kerül a sor. Kérem, hogy most szavazzanak a tárgysorozatba vételről! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen.  

A bizottság 3 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében nem vette 
tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére, és 
képviselte az előterjesztőket.  

A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény szélerőművek 
létesítése érdekében szükséges módosításáról szóló T/2375. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Az 5. napirendi pontot lezárjuk. Áttérünk a 6. napirendi pontra, a 
klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény szélerőművek létesítése érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatra. Benyújtója Tordai Bence képviselő 
úr. Ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételéről kell most döntenünk. Képviselő úr, 
öné a szó.  

Tordai Bence szóbeli kiegészítése 

TORDAI BENCE (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Könnyű 
dolgom van, mert a kormány már előzetesen jelezte, hogy egyetért a Párbeszéd 
javaslatával. Néhány idézetet szeretnék csak az önök emlékezetébe idézni. Palkovics 
László akkor még illetékes miniszterként tavaly szeptemberben így nyilatkozott: „A 
kormány mégis úgy gondolja, hogy változott a világ, a technológia, eljött ezeknek az 
erőműveknek az ideje” - mármint a szélerőműveké – „és engedélyezni fogja az 
építésüket.” 

Novemberben megtudtuk, hogy a Fidesz-kormány a helyreállítási tervében nem 
is a kötelező minimális 37 százalék, de több mint 50 százaléknyi klímavédelmi 
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beruházást terjesztett elő - meg is dicsérte az illetékes biztos ezért a kormányt -, és 
ebben a helyreállítási tervben szélerőművek is szerepeltek.  

Orbán Viktor novemberben bejelentette, hogy a kormány szerint elérkezett a 
szélerőművek ideje, ezért engedélyezni fogja az építésüket.  

Lantos Csaba energetikai miniszter pedig januárban így nyilatkozott egy 
nagyinterjújában: „A napelem a szélességi körünkben 15 százalékos, a szél viszont 20-
25 százalékos átlagos kihasználtságra alkalmas, és ezek kitűnően kiegészíthetik 
egymást. Egy kormányon belül teljesen természetesek a konstruktív viták, de a nap is 
süt, a szél is fúj, és nem mindig egyszerre, maradjunk ennyiben.” És arra konkludált, 
hogy újra lehet szélerőműveket állítani.  

Tekintettel arra, hogy jelenleg Magyarország az energiaszükségletének 
körülbelül 30 százalékát importálja, és arra, hogy 2030-ig a villamosenergia-igény 55 
százalékkal nőni fog a jelenlegi tervek szerint, de lehet, hogy az 
akkumulátorberuházások, akkumulátorgyárak még ennél is magasabb 
villamosenergia-igényt fognak majd indukálni, ezért teljesen egyértelmű, hogy 
hatalmas plusz-energiaszükségletünk van, és ennek a jelentős részét, ha lehet, egészét 
megújuló energiaforrásokból kellene előállítani. Ennek érdekében indítványozza azt a 
Párbeszéd, hogy az eddigi, a lakott területektől 12 kilométeres zónán kívül telepítendő 
szélerőművekről szóló szabályozást változtassa meg az Országgyűlés, és mondjuk azt, 
hogy a lakott területektől 1 kilométernél nem közelebb lehet ilyen erőműveket állítani, 
tekintetbe véve az elmúlt időszak technológiai fejlesztéseit.  

A nagyobb méretű és nagyobb teljesítményű szélerőművekre is van utalás ebben 
a módosításban, amit a számunkra különösen fontos klímatörvény módosításával 
vélünk alkalmasnak megtenni.  

Úgyhogy azt szeretném kérni kormánypárti képviselőtársainktól, hogy ne 
vitatkozzanak a saját kormányukkal, támogassák a szélerőművek telepítését lehetővé 
tevő javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.  

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e kérdésük, észrevételük a javaslattal kapcsolatban. (Nem érkezik jelzés.) Ahogyan 
azt korábban is megerősítettük képviselő úr korábbi felvetéseire, mi is támogatjuk 
egyébként a szélerőművek telepítését. A kormány és a frakció egyezteti a részleteit 
ennek a javaslatnak.  

Ugye, a nemzeti energiastratégia, amely 2030-ig határozza meg az energetikai 
területen történő beruházások sorrendjét és menetrendjét, az is kalkulál a megújuló 
energiahordozók minél nagyobb arányú beruházásainak támogatásával.  

Azt gondolom, Magyarország ezen a területen is élen jár, hiszen a fotovoltaikus 
erőművek gombamód szaporodnak Magyarországon, éppen az elmúlt hetekben 
haladta meg a 2 gigawattos csúcsteljesítményt egy időpillanatban egy nap, amikor még 
szó sincs arról, hogy csúcsteljesítményt futhatnának ezek. Tehát az a vállalása a 
kormánynak, hogy 2050-re zéró kibocsátók leszünk, az a mostani ütem és menetrend 
szerint várhatóan már 2040-re megvalósul.  

Tehát még egyszer mondom, hogy ebben is támogatjuk ezt az ágazatot, a 
kormány továbbra is dolgozik ennek a részletein. Mi ezt a javaslatot nem azért nem 
támogatjuk, mert nem értünk vele egyet, hanem azért, mert mi a kormány javaslatát 
fogjuk támogatni, amint elkészülnek ezzel.  

Határozathozatal 

Kérem képviselőtársaimat, hogy a tárgysorozatba vételről most szavazzunk! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  
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A bizottság 4 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében nem vette 
tárgysorozatba a javaslatot.  

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV. törvény módosításáról szóló T/2667. számú törvényjavaslat 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 6. napirendi pontot is lezárjuk. Áttérünk a 7. napirendi pontra: a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ahogyan önök előtt is ismert, a kormány még 
januárban benyújtotta az Országgyűlésnek a 2023. évi központi költségvetés 
módosításáról szóló törvényjavaslatot. Úgy ítélem meg, hogy az indítvány részletes 
vitáját a Gazdasági Bizottságnak is le kellene folytatni. Ugye, a Költségvetési Bizottság 
az, amely kijelölt bizottságként ezt lefolytatja, de azt gondolom, hogy vannak olyan 
súlyú intézkedések a költségvetési törvény módosításában, amelyeket a bizottságnak is 
célszerű megtárgyalnia.  

Kérdezem, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. (Nem 
érkezik jelzés.) Nincs. Akkor kérem, hogy most szavazzon a bizottság arról, hogy mi is 
tárgyaljuk a költségvetés módosító törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangú döntésével 
támogatta ezt a javaslatot.  

Egyebek  

A 7. napirendi pontot ezzel lezárjuk. A 8. napirendi pont egyebek. Ebben a 
napirendi pontban van-e bárkinek felvetése? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor 
képviselőtársaimnak annyit szeretnék jelzeni, hogy a költségvetési törvény 
módosításáról szóló részletes vitát a jövő héten folytatjuk le valamikor. Amint 
megtudjuk a pontos forgatókönyvet, azonnal jelzem képviselőtársaimnak.  

Az ülés berekesztése  

Köszönöm szépen, hogy biztosították a határozatképességet. A bizottsági ülést 
bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Bihariné Zsebők Erika  

 


