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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/152. 
szám)  
(Kormány-pénzügyminiszter) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
(Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás)   
(Kijelölt bizottság)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
Uniós napirendi pont!  
Megjegyzés: a bizottság eljárásának folytatása és várhatóan a lezárása. Döntés 
az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat benyújtásáról.) 

2. Albizottság megalakítása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdése alapján) 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Vajda Zoltán (MSZP) a bizottság elnöke  
 
Barcza Attila (Fidesz)  
Herczeg Zsolt (Fidesz)  
Szabó Zsolt (Fidesz)  
Dr. Szeberényi Gyula Tamás (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Jámbor András Imre (Párbeszéd)  
Bakos Bernadett (LMP)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)   
 

Helyettesítési megbízást adott 

F. Kovács Sándor (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) dr. Szeberényi Gyula Tamásnak (Fidesz)  
V. Németh Zsolt (Fidesz) Herczeg Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Hargitai János (KNDP) Ritter Imre nemzetiségi képviselőnek  
Tóth Endre (Momentum) Vajda Zoltánnak (MSZP)   
Bakos Bernadett (LMP) megérkezéséig Jámbor András Imrének 
(Párbeszéd) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Kocsis-Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
  
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
  
 

Megjelent 

Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VAJDA ZOLTÁN (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait, mindenkit, aki érdeklődik a munkánk iránt. Megkezdjük a Költségvetési 
Bizottság mai ülését.  

Bejelentések következnek, jó sok: F. Kovács Sándort Szabó Zsolt, Kara Ákost dr. 
Szűcs Lajos, dr. Tilki Attilát dr. Szeberényi Gyula Tamás, V. Németh Zsoltot Herczeg 
Zsolt, dr. Hargitai Jánost Ritter Imre, Tóth Endrét Vajda Zoltán, Bakos Bernadettet 
amíg meg nem érkezik, Jámbor András fogja helyettesíteni a mai ülésen. 
Megállapítom, hogy a megjelentekkel, a helyettesítésekkel együtt a Költségvetési 
Bizottság határozatképes. 

Fogadjuk el a napirendünket! Ezt megkapták kollégáim emailen. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. Tegye föl a kezét most! 
(Szavazás.) Ellenpróbát nem is szükséges tartanom ilyenkor, ugye? Egyhangú a 
döntés. 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló T/152. 
számú törvényjavaslat 

Na, akkor dolgozzunk! Első napirendi pont - rátérhetünk arra -, mely 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló T/152. számú törvényjavaslat 
határozati házszabály 46. § szerinti tegnap megkezdett tárgyalásának folytatása, 
lehetőség szerinti lezárása, valamint döntés az összegző jelentésről és az összegző 
módosító javaslatról. A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. (A háttérből 
üvegek összekoccanása hallatszik.) Ezt együtt egyeztettük, ezzel nyitjuk meg a 
napirendi pontot. Látja, hogy csak teátrálisan tudjuk? 

A házszabály 91. § (3) bekezdés alapján a törvényjavaslat tárgyalásának ezen 
szakaszában a Költségvetési Bizottság a Törvényalkotási Bizottság feladatait ellátva jár 
el. Az előterjesztő jelenléte az eljárás ezen szakaszában kötelező. Örülök, hogy jelen van 
Banai Péter Benő államtitkár úr. Tisztelettel köszöntöm. Bálint Ágnes főosztályvezető-
helyettes asszonyt szeretettel köszöntöm és a kollégáikat is. 

A bizottság a tegnapi ülésén döntött arról, hogy mely részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat támogatja, és a bizottság a kormánypárti tagjainak 
javaslatait elfogadva megfogalmazta további módosítási szándékait is.  

Tájékoztatom önöket, hogy a határozati házszabály 134. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján elnöki jogkörömben az egész ciklusra vonatkozóan elrendelem e további 
módosítási szándékok jegyzőkönyvhöz csatolását. 

A tegnapi döntéseknek megfelelően elkészült összegző módosító javaslat 
tervezetét tegnap e-mailen megkapták, és itt kiosztottuk. E tervezet tartalmazza a 
törvényjavaslat 1. szakaszára, valamint a fejezeti bevételi és kiadási főösszegekre 
vonatkozó módosítási szándékot is.  

Még egyszer csak annyit kérdezek államtitkár úrtól, hogy a tervezettel a 
kormány egyetért-e. Öné a szó. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A tervezettel a kormány egyetért. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek 
ezzel kapcsolatosan észrevétele vagy hozzászólási szándéka. (Senki sem jelentkezik.) 
Erre vonatkozó igényt egyik oldalon sem látok, és nekem sincsen. 

Határozathozatalok 

Akkor államtitkár úrnak nincs mire reagálnia, nincs hozzászólási szándék, 
úgyhogy szavazások következnek. Kérem, hogy figyeljünk! 

Az első szavazás az, hogy döntenünk kell az összegző módosító javaslat 
elfogadásáról, benyújtásáról. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az összegző 
módosító javaslatot. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs igény. 

A döntés: 11 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság elfogadta. 

A második számú szavazásunk következik. Dönteni kell a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatok tárgyalásának befejezéséről. Kérdezem, ki ért ezzel 
egyet, hogy ezt befejezzük, tegye föl a kezét. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, 15 
igen szavazattal. 

A harmadik, hogy dönteni kell az összegző jelentés elfogadásáról, benyújtásáról. 
Kérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy ezt benyújtsuk. (Szavazás.) Ki az, aki nem ért 
ezzel egyet? (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 

A bizottság 11 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül ezt 
elfogadta, és akkor ezt benyújtjuk. (Bakos Bernadett belép a terembe, és helyet foglal.)  

Egy kérelmem következik önökhöz. Külön bejelentem, hogy Bakos Bernadett 
megérkezett, mostantól személyesen szavaz. 

Kérem önöket ezen túlmenően, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően a 
bizottság adjon felhatalmazást nekem mint a bizottság elnökének arra, hogy ha még 
ezen ülést követően szükséges lenne kizárólag jogtechnikai, nyelvhelyességi, számítási 
pontosítás, korrekció az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat benyújtása 
előtt, ezt mint a bizottság elnöke az előterjesztő egyetértésével a bizottság haladéktalan 
tájékoztatása mellett én megtehessem.  

Érdemi vagy nagyobb változtatásokra azonban így nem kerülhet sor a mai 
ülésünket követően, csak bizottsági döntéssel. Kérem szépen, szavazzanak arról, hogy 
ezt így megtehetem. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag megszavaztuk.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a T/152/2. 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 
határidő előtt benyújtsuk ezeket, és a benyújtásról haladéktalanul tájékoztatni fogom 
a bizottságot, és itt köszönöm meg a titkárságnak azt a hallatlan munkáját, amit 
ezekben a napokban különösen tesz. Még egyszer köszönöm. 

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat plenáris vitája jövő hét 
hétfőn várható, melyhez előadó állítása és a kisebbségi előadó kijelölése kötelező. Az 
előadóknak a valamennyi tárgyaló bizottságban megfogalmazódott többségi-
kisebbségi véleményt ismertetniük kell. Összesen 60 perc áll erre rendelkezésre, és 
elfelezzük, akkor 30 perc a kisebbségi vélemény ismertetésére rendelkezésre álló idő, 
ami természetesen megosztható több kisebbségi előadó között. (Dr. Szűcs Lajos 
jelentkezik.) A többségi vélemény ismertetésére Szűcs úr jelentkezik. Akkor ez így csak 
ennyi. Köszönöm.  

Kisebbségi előadónak én jelentkeznék. Van-e más, aki jelentkezne még? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Én jelentkezem. (Bakos Bernadett: Én is jelentkezzek?) Igen. 
(Bakos Bernadett: Akkor én is, jó.) 
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Akkor bejelenteném, hogy Bakos Bernadett és Vajda Zoltán jelentkeznek 
kisebbségi előadónak. Azt szeretném kérni, hogy szavazzunk a többségiről és a 
kisebbségikről is, hogy erősítsük meg a személyeket.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy Szűcs Lajos képviselő úr legyen a többségi, és 
Bakos Bernadett és jómagam a kisebbségi előadó? (Szavazás.) Köszönjük szépen. 
Egyhangúlag elfogadtuk. (Jelzésre:) Bocsánatot kérek, a kolléga jelez. Ritter Imrének 
megadom a szót. 

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Bocsánat, igen, csak a napirend lezárása 

előtt szeretnék néhány mondatot mondani.  
 
ELNÖK: Ez ebben a pillanatban tökéletes. Parancsoljon, kolléga! 
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm szépen. Nem kívánom a 

bizottság idejét húzni, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1993. VII. hó 7-én, pont 
a mai napon 29 évvel ezelőtt lett elfogadva a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvény. Gyakorlatilag ez tekinthető a nemzetiségi 
önkormányzati rendszer megteremtésének, majd ’94. december 11-én volt az első 
települési önkormányzati választás, akkor még területi nem volt, az országosok pedig 
később lettek megválasztva. Erre szerettem volna felhívni a bizottság figyelmét. 

Jövőre, ugye, harmincéves jubileum lesz. Egy mondat erejéig: a parlamenti 
felszólalásaimban elég hosszú időt szántam két olyan pontra az intézményfenntartó 
helyi nemzetiségi önkormányzatokra, illetve a települési önkormányzatok által a 
nemzetiségi önkormányzatok részére végzett feladatokra, ami 29 éve egy Achilles-
sarka a mindenkori nemzetiségi törvénynek. 

Ezekre nem nyújtottunk be módosító indítványokat egyrészt azért, mert 
teljeskörűen nem lehetett volna rendezni, másrészt elsősorban a települési 
önkormányzatok és a HNÖ kapcsolatára ez egy többmilliárdos forrásigény lett volna, 
és azt gondoltuk, ha 29 évig ezt kibírtuk, még egy évet ki fogunk bírni.  

És remélhetőleg jövőre olyan helyzetben lesz az ország, hogy nem terheljük ezzel 
a szükségesnél nagyobb mértékben az államháztartási hiányt vagy a biztonságot. Ezen 
dolgozni fogunk, és minden körülmények között legalább a 30. évfordulóra szeretnénk 
ezt hosszú távra megnyugtatóan rendezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is nagyon szépen köszönöm a kollégának, hogy ezt elmondta. Ha 

nincs más, akkor a napirendi pont végére értünk. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kedves kollégáinak is a munkáját 

nemcsak most, hanem általában is. A napirendi pontot lezárom, és azt kívánom, hogy 
szép napunk legyen és jó napjaink legyenek, jó? Tisztelettel köszönöm. (Banai Péter 
Benő és munkatársai távoznak. - Az elnök kikíséri őket.) 

Albizottság megalakítása 

A második napirendi pont következik. Tájékoztatom Önöket, hogy az 
Országgyűlésről szóló törvény 21. § (2) bekezdése alapján minden állandó bizottságnak 
létre kell hoznia egy albizottságot, amely a bizottság feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat 
figyelemmel kíséri. (Jelzésre:) Megadom a szót most Szűcs képviselő úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak javasolni 

szeretnék két kormánypárti nevet, akiket a bizottságba szeretnénk javasolni. Az egyik 
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F. Kovács Sándor, a másik Barcza Attila. Közülük F. Kovács Sándort javaslom 
elnöknek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a javaslatot, amihez én is mindjárt csatlakozom. 

De akkor összhang van köztünk. Az lenne az én javaslatom, hogy három fővel alakuljon 
meg ez a bizottság oly módon, ahogyan Szűcs képviselő úr elmondta: F. Kovács Sándor 
legyen ennek az elnöke, Barcza Attila legyen az egyik tagja, és Bakos Bernadettre 
tennék javaslatot harmadik tagnak. Van-e bárkinek más javaslata? (Senki sem 
jelentkezik.) 

Egy megnevezést is mondok, Ellenőrző Albizottság lesz ennek a megnevezése, 
és minden más, amit elmondtam, közös egyeztetésünk alapján van. Van-e bárkinek 
bármi, amit ezzel kapcsolatban akar mondani? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen igényt 
nem látok.  

Határozathozatal 

Akkor arról szavazzunk, amit most Szűcs kollégával együtt elmondtunk. Ki az, 
aki ezekkel egyetért? Tegye fel a kezét! (Szavazás.) Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincsen. Egyhangúlag elfogadtuk.  

Az Ellenőrző Albizottságot az elhangzottaknak megfelelően létrehoztuk. 
Házelnök urat levélben tájékoztatom az albizottság megalakításáról.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Itt egy komoly tájékoztatást tartanék: 
várhatóan nem lesz a bizottságnak több ülése az őszi ülésszakig. Bízzunk benne, hogy 
ez így lesz, és ezt én most minden értelemben mondtam.  

Új elnökként szeretném azt mondani, hogy remélem, hogy elfogadható volt, 
ahogyan vezettem az ülést. Ehhez próbálom tartani magam a továbbiakban is, hogy 
pártatlanul vezetem. És köszönöm minden kedves kollégának - akármelyik irányba 
nézek - a munkáját, és mindenkinek, aki a munkájával az előkészítésben is részt vett. 

Van-e bárkinek valami bejelentenivalója, hozzászólási szándéka az egyebekben? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor ezt is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm a részvételt és a munkát. További szép napot 
kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)  

 

 
 

 Vajda Zoltán 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta


