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Napirendi javaslat  

 

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/360. szám)  
(Kormány - pénzügyminiszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának második szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján. Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadása.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Hende Csaba (Fidesz) a bizottság elnöke  
 
Dr. Bajkai István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Pogácsás Tibor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Vécsey László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hiller István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Földesi Gyula (Fidesz)  
Héjj Dávid (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)   
Arató Gergely (DK)  
Gréczy Zsolt (DK)  
Hajnal Miklós (Momentum)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
Szabadi István (Mi Hazánk)  
Jámbor András Imre (Párbeszéd)  
Kanász-Nagy Máté (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) dr. Bajkai Istvánnak (Fidesz) 
Mátrai Márta (Fidesz) Bóna Zoltánnak (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz) 
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz) 
Dr. Demeter András (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz) 
Ovádi Péter (Fidesz) Héjj Dávidnak (Fidesz) 
Dr. Kiss János (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz) 
Herczeg Zsolt (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz) 
Erdős Norbert (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz) 
Illés Boglárka (Fidesz) Törő Gábornak (Fidesz) 
Dr. Salacz László (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz) 
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Gy. Németh Erzsébet (DK) Gréczy Zsoltnak (DK) 
Kunhalmi Ágnes (MSZP) dr. Gurmai Zitának (MSZP) 
Barkóczi Balázs (DK) Arató Gergelynek (DK) 
Komjáthi Imre (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP) 
Hollik István (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
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A bizottság titkársága részéről  
Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Dr. Epres-Orosz Mónika  
Lévai Vanda  
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, tisztelt képviselőtársaim! Az ülést megnyitom. Mai ülésünkön Hollik Istvánt 
Aradszki András, Barkóczi Balázst Arató Gergely, Fazekas Sándort Bajkai István, 
Mátrai Mártát Bóna Zoltán, Balla Györgyöt Budai Gyula, Láng Zsoltot Dunai Mónika, 
Demeter Andrást Földesi Gyula, Gy. Németh Erzsébetet Gréczy Zsolt, Kunhalmi 
Ágnest Gurmai Zita, Ovádi Pétert Héjj Dávid, Komjáthi Imrét Hiller István, Kiss Jánost 
Nagy Csaba, Herczeg Zsoltot Pogácsás Tibor, Erdős Norbertet Tapolczai Gergely, Illés 
Boglárkát Törő Gábor, Salacz Lászlót Vécsey László, Nyitrai Zsoltot Vejkey Imre 
helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

Most a napirend elfogadása következik. Kérem, szíveskedjenek szavazni! 
(Szavazás.) 

A Törvényalkotási Bizottság mai ülésének napirendjét az írásban kiküldöttel 
megegyezően 35 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/360. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, amely egyben az egyetlen is, a T/360. 
számon Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-a alapján történik. A 
bizottság eljárásának második szakaszában vagyunk az ügyrend 12. pontja alapján. 
Ülésünk célja és tárgya az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat 
elfogadása. A törvényjavaslat előterjesztője, a Pénzügyminisztérium képviseletében 
köszöntöm Banai Péter Benő államtitkár urat.  

A tárgyalási anyag, amely tegnap este kiküldésre került a tagoknak, áll egyfelől 
az összegző módosító javaslat tervezetéből, amely magában foglalja a bizottság tegnapi 
érdemi döntéseit, a háttéranyag és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
pontjait, és mindezt a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése alapján szükséges 
jogtechnikai korrekciókkal tartalmazza. Másfelől kiküldésre és kiosztásra került a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdése alapján szükséges jogtechnikai korrekciókat 
bemutató tájékoztató is. 

Most kérem az előterjesztő nyilatkozatát az összegző módosító javaslat 
támogatásáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az összegző módosító 
javaslattal egyetértek azzal, hogy egy jogtechnikai pontosítás keretében javaslom, hogy 
a 142. pontban a 230. § (13) bekezdése akként módosuljon, hogy a „149-156. §” 
szövegrész helyébe a „151. §, 153-156. §” szöveg lépjen. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Egyebekben egyetért államtitkár úr az összegző módosító javaslattal? 
(Banai Péter Benő: Igen.) Igen, köszönöm szépen.  

A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.) Hozzászólási szándékot 
nem látok, ezért a vitát lezárom, és szavazás következik.  
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Először az elhangzott szóbeli pontosításról szavazunk az összegző módosító 
javaslat tervezete 142. pontját illetően. Aki államtitkár úr imént előterjesztett 
pontosításával egyetért, az szavazzon igennel! (Szavazás.) 

A bizottság a szóbeli pontosítást 29 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 
8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról az elfogadott 
pontosítással együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak dr. Vejkey Imre elnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, látható többség. 

Kisebbségi előadót (Arató Gergely: Gy. Németh Erzsébetet javasoljuk.) Gy. 
Németh Erzsébet személyében bejelent az ellenzék. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel, tisztelt képviselőtársaim, a bizottsági ülés végére értünk. Köszönöm 
együttműködésüket, és mindenkinek szép nyarat kívánok, a viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 13 perc) 
  

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


