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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/12015. szám, új/átdolgozott változat a T/11545. szám helyett) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

2. a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)   

 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Dr. Botka László (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Pősze Lajos (független) távozása után dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék)  
 

Megjelent  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük munkánkat. Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás 
Gergely képviselő urat helyettesíti, Kozma Péter képviselő úr Turi-Kovács Béla képviselő 
urat, Mátrai Márta képviselő asszony Varga István képviselő urat, Lamperth Mónika 
képviselő asszony Botka László képviselő urat helyettesíti. 

A kiküldött napirenddel kapcsolatban napirend-kiegészítési indítvány nem érkezett. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 21 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a napirendet a bizottság. 

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/12015. szám, új/átdolgozott változat a T/11545. szám helyett); módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik tehát a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat, az új változat szerinti T/12015. szám alatt. 15 pontos az ajánlás, 
van benne egypár összefüggés is. 

Az 1. és 2. pont rögtön ilyen, Dorosz Dávid és Szilágyi Péter képviselők javaslata, 
összefüggésben tehát a 2-essel. Államtitkár urat köszöntöm a bizottság ülésén, és kérem a 
tárca vagy a kormány álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot jelez Lamperth 

Mónika képviselő asszony. Képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az 

államtitkár úrtól szeretnék indokolást kérni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Egyrészt két módosító indítvány, amely összefügg, a vita tárgya. Részben 
elhagyásra irányul a módosító indítvány. A rendelkezés, amelyet el akar hagyni a képviselő 
úr, alaptörvényi szinten rögzíti a vallási közösségek és az állam közötti együttműködés 
sarokpontjait, megteremti az együttműködésre tekintettel biztosított sajátos jogosultságok és 
sajátos jogállás alkotmányos alapjait, éppen ezért ennek elhagyása nem indokolt. Tehát 
tulajdonképpen ez a rendelkezés teremti meg azt a lehetőséget, hogy az állammal a közösségi 
célok érdekében való együttműködésről az Országgyűlés dönteni tudjon. 

A másik, ezzel összefüggő módosító javaslattal a vallási közösségre vonatkozó 
törvényi szabályozás sarkalatosságát szeretné elhagyni a képviselő úr. Ez azért is 
indokolatlan, mert mindig is sarkalatos törvények szabályozták a vallási tevékenységet végző 
szervezetek, azaz az egyházak vagy részben az egyházak tevékenységét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. További hozzászólási szándékot nem 

látok. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A 
bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 3. pont Dorosz Dávid és Szilágyi Péter képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 4. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A tisztelt bizottságnak egy kis 

egyszerűsítéssel élnék, lévén, hogy itt nem az egész szakaszt vagy egész bekezdést szeretnénk 
módosítani, de a kodifikáció miatt így kellett benyújtani. A lényeg az lenne, hogy az 
Alkotmánybíróság számára is 60 napos eljárásjogi határidőt szabjunk, és ne csak a bírók által 
egyedi ügyekben kezdeményezett normakontrollok esetében. Ebben az esetben természetesen 
az egyedi kezdeményezésre indult ügyekben is 60 nap lenne; a többi szabály nem változna, 
tehát csak erre irányul a módosítás. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, kíván-e reagálni? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ez az elképzelés nyilván már mind az alaptörvény vitája során, mind pedig az 
alkotmánybírósági törvény vitája során megvizsgálásra került, és akkor az Országgyűlés 
többsége nem értett azzal egyet, hogy minden ügyben határidőt írjon elő az alaptörvény vagy 
az alkotmánybírósági törvény az Alkotmánybíróság számára. Ez valóban nem is kivitelezhető. 
Itt az alaptörvény negyedik módosítása csak a bírói kezdeményezésre indult eljárásokra 
szűkítette le a határidőhöz kötést, azért, hogy a bírósági eljárások ne húzódjanak el. Tehát egy 
másik nagyon komoly alkotmányos érdek volt, ami ezt indokolta. 

A mi álláspontunk szerint még a 90 nap is szolgálja azt, hogy ne húzódhassanak el a 
bírósági eljárások. Az azonban már az Alkotmánybíróság, hogy úgy mondjam, 
rendeltetésszerű működését veszélyeztetné, ha minden ügyben 60 napon belül kellene 
dönteniük. Ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, még akkor is, tételezzük föl, ha az 
Alkotmánybíróság kapacitásai erre elegendők lennének, ezt nem tudják megvalósítani, hogy 
60 napon belül döntsenek. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Arról lehet vitatkozni, 

hogy hány nap lenne a megfelelő; természetesen ebben mi is partnerek lennék. De hogy 
semmiféle határidő nincs az Alkotmánybíróság számára, ez elfogadhatatlan. Mondjon még 
egy szervet, államtitkár úr, amelyik ilyen fontos ügyekben, alapjogokról dönt, vagy az 
emberek viszonyait, akár itt a alkotmányjogi panaszra is gondolhatok, tehát konkrét 
esetekben, vagy akár az ország dolgát érintő esetekben dönt, és határidő nélkül, akár tíz évig 
is elhúzhat egy ügyet.  
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Ha nincs rá kapacitásuk, akkor mondjuk azt, hogy fél év vagy egy év. De valamit 
mondani kell, mert ez így, bár benne van az alaptörvényben, de nem felel meg az 
alkotmányosság kritériumainak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga István képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nagy tisztelettel, az én 

álláspontom most megegyezik államtitkár úr álláspontjával, nevezetesen, hogy azért 
mégiscsak az Alkotmánybíróságról van szó, és én azt gondolom, az ilyen dedós módszer, 
hogy határidőt adjunk az Alkotmánybíróságnak, hogy is mondjam, nem illő. 

A határidőkkel kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy az Alkotmánybírósághoz valóban 
ritkán fordul az ember, praktikussági okok miatt, inkább talán a másik határidő jutott ezzel 
kapcsolatban eszembe. Én nem szeretem a határidőket, megmondom őszintén. És én azt 
látom, hogy az igazságszolgáltatás felgyorsításával kapcsolatosan előírt határidők kapcsán, 
államtitkár úr, egyik oldalról hatalmas nyomás van, hogy minél gyorsabban fejeződjenek be 
ésszerű határidőn belül; mondjuk, ez nagyon rendben van. De a másik oldalon én azt látom, 
hogy különböző bíróságok vannak Magyarországon, különböző bírók vannak, akik 
különbözőképpen értelmezik a határidőket, és mi azt látjuk gyakorló ügyvédként, különösen 
ott falun és vidéken, hogy ezek a határidők az ügyek érdemére negatív hatással vannak. 
Többször elmondtam, most mondom el utoljára, hogy az állampolgárok döntő többsége, akár 
büntetőügyben, akár polgári jogban, akár közigazgatási perben azért megy el a bíróságokra, 
amely az igazságszolgáltatás csúcsát képezi, hogy tisztességes határidőn belül, normális ítélet, 
igazságos ítélet szülessen, ha még lehet ilyet mondani. És ezek a határidők mind verdiktek a 
bíróságok számára, és sokszor az ember úgy érzi, hogy azt a megoldást alkalmazzák a bíró 
kartársak, amit a legegyszerűbb megindokolni, nem pedig azt, amit meg kellene hozni. Ezek 
mindig ilyen lángolások, hogy akkor most gyorsabban fogják befejezni, de másképp 
értelmezik. Ez olyan, mint a középmérték: ezt is különbözőképpen értelmezik – de ez már 
kicsit messzire ment a dolgot illetően. 

Tehát én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság számára tényleg ne írjunk már elő 
határidőt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Engem nagyon megdöbbentett Varga István képviselőtársam előbbi felszólalása, hiszen ha a 
határidőket ennyire nem vesszük komolyan, illetve ennyire nem írunk elő határidőket, akkor 
gyakorlatilag a jogállamiság meglétét vonjuk kétségbe. Hiszen mit ér az Alkotmánybíróság 
akkor, ha nincs számára határidő? Mit ér az Alkotmánybíróság akkor, és most nem indulok ki 
másból, ami talán majdnem mindannyiunknak, akik itt vagyunk, jellegzetes, amikor a 
gyurcsányi törvényhozás idején elképesztő törvények születtek, és mindaddig az 
Alkotmánybíróság nem nyúlt hozzá, aztán pedig önök fogták és annullálták az egészet – van-e 
így gyakorlatilag értelme az Alkotmánybíróságnak? Akkor az egész csak bohóckodás, egy 
látszat alkotmányos intézmény fog megvalósulni Magyarországon, de nem lesz tartalma. Hát 
mit ér az, amikor egy társadalmi szabályozás rossz, miért ne hozhatna egy rossz törvényt a 
parlament, ha azt majd hat-nyolc-tíz év múlva mondja ki az Alkotmánybíróság, amikor már 
régen meghaladott azoknak a társadalmi viszonyoknak a szabályozása, amit akkor adott 
esetben alkotmányellenesen, alaptörvény-ellenesen szabályoztak, és nem nyúl hozzá az 
Alkotmánybíróság? Ez elképesztő!  

Szerintem igenis szükség van erre, annak idején a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
már két évvel ezelőtt adott be ezzel kapcsolatban a teljes alkotmánybírósági tevékenység 
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határidejére javaslatot, és álláspontom szerint teljesen korrektek voltak a 90-120 napos 
határidők, azok egyszer meghosszabbíthatók. Tehát valamilyen behatárolt határidőre igenis 
szükség van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Furcsa ezt hallani itt az 

Alkotmánybíróság védelmében; természetesen szeretjük mi is az Alkotmánybíróságot 
(Derültség.), de pont a kormányzó Fidesz–KDNP volt az, aki a saját képére próbálta formálni, 
a saját jelöltjeinek betuszkolásával és a taláros testület kibővítésével. (Dr. Papcsák Ferenc: 
Ezért meszeltek el bennünket.) Tehát ha valaki itt a függetlenségét a tisztelt taláros testületnek 
sokszor igyekszik nem tiszteletben tartani, az szerintem éppen a Fidesz–KDNP. Tehát egy 
kibővített testületnek akkor nyugodtan határidőket is lehetne szabni. Ez nem egy szent tehén, 
és ezt önök bizonyították be, hogy nem szent tehén az Alkotmánybíróság – akkor a jogállami 
garanciákat meg kellene teremteni.  

Azért veszélyes az az út, amit Varga képviselőtársam mondott, bár értem, mi a 
kiindulópontja, mert akkor a következő az lesz, hogy a jogszabályokat sem szeretjük, mert 
bizonyos körben korlátoz minket, mint a határidő, és akkor utána már egyfajta természetjogi 
felfogás felé mozdul el az egész jogrendszer. Én azt tudom javasolni egyébként, és ebben, 
amit most fogok mondani, esetleg viszont partnerek lehetünk, hogy ha ön azt mondja, hogy 
csak jogszolgáltatás van, és sok esetben az egyszerű megoldást próbálják a bíróságok 
megtalálni – ez részben igaz, és ezzel részben egyet is tudok érteni –, akkor tegyük vissza a 
törvényekbe, hogy igazságszolgáltatásnak kell lenni. Ahogy más országokban egyébként 
megvan, hogy a bíróságoknak nem csak a jogot kell megfelelően kimérniük, hanem 
törekedniük kell az igazság feltárására. Mi ebben partnerek vagyunk, de ez a határidőtől 
szerintem különböző probléma. Nyilván államtitkár úr is a későbbiekben talán tud rá majd 
nyilatkozni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ezzel a módosító javaslattal kapcsolatban a vitát lezárom, és államtitkár 

úrnak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Staudt Gábor még az első hozzászólásában azt kérdezte, hogy melyik az az 
állami szerv, amelyet nem kötnek határidők: úgy hívják, hogy bíróság. A bíróságnak az 
érdemi döntés meghozatalára nincs semmilyen határidő megszabva. Számos eljárási határidő 
van a bírósági eljárásokban, de ezek nem az érdemi döntésre vonatkoznak. Az érdemi döntés 
meghozatala szabad. Önnek igaza van, hogy van is ebből baj, de azért ez az eseteknek a 
kisebb hányada, amelyben elhúzódnak az érdemi ítélethozatalok. 

Még egy apróbb megjegyzés, Staudt képviselő úr és Gyüre alelnök úr, hogy testületi 
döntéshozó szervnek nagyon óvatosan lehet határidőt adni a döntésre, mert mi van, ha nincs 
többségi határozat, többségi álláspont nem alakul ki? Nincs olyan szabály az 
Alkotmánybíróságnál, hogy amennyiben egy bizonyos határidőn belül nem hoz döntést, akkor 
azt elutasítottnak kell tekinteni. Nagyon helyes, hogy nincs ilyen, mert mégiscsak érdemben 
kell döntenie. De nem biztos, hogy létrejön a többségi határozat. 

Egyébként ez a 90 napos határidőnél is egy korlát. Tehát azért mondtam, hogy 
óvatosan kell határidőt adni a testületi döntéshozó szerveknek. (Dr. Gyüre Csaba: Így van.) 
Most van itt egy ilyen határidő, ez a bírósági eljárások gyorsítása érdekében egy kivételes 
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megoldás. Egyébként a fő szabály az, hogy nem támogatjuk azt, hogy határidőhöz kössük az 
Alkotmánybíróság döntéseit, tehát határidőn belüli döntést írjunk elő. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Az 5. pont következik, Mesterházy Attila és Schiffer András képviselők javaslata. 
Államtitkár úr? 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja az előterjesztő. Amennyiben van kérdés, akkor elmondom, hogy miért nem. 
 
ELNÖK: Biztos, hogy lesz. (Derültség.) Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 

(Dr. Vas Imre: Akkor elmondhatod.)  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Van kérdés, államtitkár úr. Legyen szíves 

megindokolni a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

módosító indítvány arra irányul, hogy az utólagos normakontroll-eljárás bárki által 
kezdeményezhető legyen. Tehát vissza akarják állítani azt, amit az alaptörvényben egyszer 
már az Országgyűlés eldöntött.  

Szeretném emlékeztetni önöket, hogy ezt egyébként maga az Alkotmánybíróság 
kezdeményezte, hogy ne bárki által kezdeményezhető eljárásokat vezessünk be, hanem 
valamilyen jogi érdekhez kell kötni azt, hogy valaki panasszal fordulhat az 
Alkotmánybírósághoz. Elég széles körű így is a kezdeményezők száma, tehát tulajdonképpen 
elég, ha csak valószínűsíti, hogy neki jogi érdeke fűződik hozzá, a jogi érdek nélküli 
kezdeményezés pedig az ombudsmannál, az alapvető jogok biztosánál van. 

Nem támogatjuk tehát azt, hogy visszalépjük az alaptörvény által elfogadott 
szabályoktól, és egyébként biztatjuk a két ellenzéki pártot, hogy szerezzék meg azt a 
szükséges mandátumszámot, amellyel egyébként országgyűlési képviselők is 
kezdeményezhetnek utólagos normakontrollt. 

(Dr. Lamperth Mónika: És a másik?) Igen, bocsánat… Van itt egy ilyen, hogy 
négyötödös többség, csak nem figyeltem fel rá, mert tartalmilag ezek nem összefüggő 
kérdések – de mindegy, egy módosítóban vannak.  

A másik szabály tehát, hogy öt évig ne lehessen módosítani azt a szabályozást, 
amelyet az Alkotmánybíróság megsemmisített. Itt az alkotmánybíráskodás lényegénél 
vagyunk: az Alkotmánybíróság és az alkotmány viszonyában melyik van alárendelve a 
másiknak? Tehát az Alkotmánybíróság döntése kötelezi-e az alkotmányozót, vagy az 
alkotmányozó döntése kötelezi-e az Alkotmánybíróságot? Mindenki eldöntheti. Azt 
gondolom, józan ésszel csak azt lehet mondani, hogy az alkotmányozó döntése kötelezi, az 
alkotmányozó hatalom magasabb hatalom, mint az Alkotmánybíróság. Amennyiben fordítva 
lenne, akkor az Alkotmánybíróság alkotmányozna. De az Alkotmánybíróságot a világon nem 
erre találták ki, hanem az alkotmány védelmére találták ki. Tehát az Alkotmánybíróságnak 
nem feladata az alkotmány bírálata, hanem az alkotmány végrehajtása a feladata, az 
alkotmány védelme a feladata. Ezért gondoljuk, hogy ez eleve egy fából vaskarika, hogy az 
alkotmányozó hatalom kezét megkötné az Alkotmánybíróság. Akárhány ötödös többséghez, 
akármilyen többséghez kötjük, ez egy jogfilozófiai probléma, hogy az alkotmányozó hatalom-
e az erősebb, a nép által választott alkotmányozó hatalom-e az erősebb, vagy az 
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Alkotmánybíróság erősebb hatalom-e. Kötve hiszem, hogy lenne olyan ország, ahol az 
Alkotmánybíróság alkotmányozhatna.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Kétségtelen, hogy 

államtitkár úr érvelése beleillik abba az érvrendszerbe, amelyet a Fidesz képvisel, és amelyet 
szeretnek hangoztatni, s beleillik abba a politikai okfejtésbe, amelynek az a lényege, hogy az 
erő minden.  

Én azt gondolom, itt nem ez a kérdés, államtitkár úr. A mi felfogásunkban, amelyet 
Mesterházy Attila és Schiffer András módosító indítványa is kifejez, nem ez a kérdés. Hiszen 
az egy rossz kérdés, hogy ki az erősebb, az Alkotmánybíróság vagy az alkotmányozó 
hatalom. Mert a maga feladatkörében és a maga hatáskörében és a maga kompetenciájában 
mindegyiknek az ereje – ha már ezt a szót használja – fontos. Fontos az, hogy az 
alkotmányozó hatalom legyen annak tudatában, hogy egy kétharmados felhatalmazás a 
választóktól nem mindenek fölötti erőt és joggyakorlást jelent. Hiszen a demokrácia lényege 
pont az, hogy van hatalommegosztás, hogy működnek a fékek és ellensúlyok, hogy mindenki 
erős a saját kompetenciájában. Ha ön, államtitkár úr, föltenné azt a kérdést, hogy a taranyi 
önkormányzat vagy a Magyar Köztársaság – bocsánat, Magyarország – kormánya-e az 
erősebb, mindenki azt mondaná, hogy hát persze, hogy a kormány. Pedig a saját 
kompetenciájában a taranyi önkormányzatnak ugyanolyan felhatalmazása és ereje van – már 
ha fontos a jogszabályok és a demokrácia betartása –, mint amilyen a kormánynak a saját 
kompetenciájában.  

Ha a jogállamban fontos az, hogy valamennyi szerv, beleértve magát az alkotmányozó 
hatalmat is, az Országgyűlést is, betartsa a szabályokat, ha ezt a demokrácia szempontjából 
fontosnak tartjuk, akkor ezzel egyenrangú az, hogy az Alkotmánybíróságnak a saját 
kompetenciájában olyan – államtitkár úr szavával élve – ereje van, ami mindenkit kötelez. 
Merthogy erre választjuk az Alkotmánybíróságot. Ha azt gondolnánk, hogy az alkotmányozó 
hatalom, a kétharmados többség a világon mindenkinél bölcsebb, és ha úgy gondolja, hogy 
éppen az Alkotmánybíróság megsemmisített egy szabályt, akkor ő majd azt jól fölülírja, mert 
szerinte az jobban illik bele az alkotmányos rendbe, akkor nem lenne szükség 
Alkotmánybíróságra.  

Államtitkár úr, a kétharmados többség, az ön kifejezésével élve: alkotmányozó 
hatalom nem mindenek feletti! Ha mindenek feletti lenne, akkor nem kellene demokratikus 
intézményrendszer, nem kellene Alkotmánybíróság, nem kellenének önkormányzatok – jó 
úton haladunk, hozzáteszem, sajnos efelé, hogy a valódi önkormányzatiságot fölszámolják. 
Tehát én azt gondolom, hogy ha mi komolyan vesszük azt, mi mindannyian, akik 
országgyűlési képviselői esküt tettünk, hogy az alkotmányt vagy alaptörvényt mindenkinek be 
kell tartani, akkor igenis, hogy logikus ez a szabály, amit Mesterházy Attila és Schiffer 
András szeretne módosító indítványában megjeleníteni. Nincs illúzióm, mert államtitkár úr 
érvelése, aminek a központjában az erő áll, eléggé valószínűsíti, hogy nem fogja az úgymond 
alkotmányozó többség ezt sem támogatni, de én azt gondolom, hogy a demokrácia iránt 
elkötelezett ellenzéki képviselőknek és pártoknak minden alkalmat meg kell ragadni arra, 
hogy bemutassák azokat az ellentmondásokat, amelyeket az önök álláspontja jelent.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, 
hogy jogfilozófiai kérdéseket összekeverni aktuálpolitikai kérdésekkel, ez súlyos tévedés. Az 
adott esetben ugyanis az a helyzet, azon lehet vitatkozni és érdemes vitatkozni, hogy az 
alkotmányozás milyen keretek között történjen: azt a többség eldönti, hogy az kétharmados, 
négyötödös, népszavazásos, népszavazás nélküli – mindegyik a demokratikus 
intézményrendszer keretein belül van. Az azonban soha nem fog menni meggyőződésem 
szerint egyetlenegy kormány alatt, egyetlenegy többség alatt sem, hogy aktuálpolitikai 
kérdések mentén megváltoztatni azt a rendet, amely egyébként államtitkár úr 
meghatározásában teljesen pontos volt, tudniillik itt az erő nem azt jelenti, hogy ki győz le kit, 
hanem kinek mekkora legitimitás áll a háta mögött. És ez a fajta erő az, amely eldönti azt, 
hogy álláspontom szerint ez az előterjesztés semmi mást nem szolgál, csak aktuálpolitikai 
ügy. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselőtársam figyelmét arra hívnám 

föl, hogy azért mégiscsak közvetlen demokratikus felhatalmazása Magyarországon az 
országgyűlési képviselőknek, az önkormányzati képviselőknek és a polgármestereknek van. 
Ugyanis őket választják. Ez nem jelenti azt egyébként természetesen, hogy tévedhetetlen, de 
azért a demokráciának mégiscsak az az alapvető szabálya, hogy a nép által közvetlenül 
választott képviselők, akár országgyűlési, akár önkormányzati, és a polgármesterek 
gyakorolják elsősorban a közhatalmat, különösen, mondjuk, egy alkotmányozás tekintetében.  

Az Alkotmánybíróság, illetve az alkotmánybírák felhatalmazása csak közvetett, hiszen 
őket, akár az alkotmánybírókat, akár az Alkotmánybíróság elnökét csak-csak az Országgyűlés 
választja. Tehát az ő hatalomgyakorlásuk ebből a szempontból csak közvetett. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Amit Vas Imre 

képviselőtársam elmondott, azzal nem kívánok foglalkozni, mert gondolkodom rajta, egyszer 
majd megírom, hogy én miért tartom hihetetlen csacsiságnak ezt az érvelést. De egy dologra 
azért mindenképpen reagálnom kell, amit Turi-Kovács képviselőtársam mondott. 

Én azt gondolom, hogy ha önnek fontos az, hogy ne aktuálpolitikai érdekből történjen 
az alkotmánymódosítás vagy alaptörvény-módosítás, és ez akár lehet fontos is egy 
országgyűlési képviselő számára, akkor érdemes egy kicsit nyitottabban ezt végiggondolni, 
hogy vajon ez a módosító indítvány, amely pontosan azt kívánja megakadályozni, hogy 
aktuálpolitikai célból úgymond – idézőjelben, csúnya szó – „bemódosítsa” az alaptörvényt az 
Alkotmánybíróság megsemmisítő döntése után is a kétharmados többség, ha ezt ő politikailag 
fontosnak tartja – én pont ilyennek tartom a hajléktalanügyet; nyilvánvaló, hogy ez egy 
politikai demonstráció volt, elég szégyenteljes –, akkor, ha azt a logikát követjük, amit ön 
mondott, akkor pont fordítva van: akkor támogatni kellene ezt, hogy vegyük ki az 
alkotmányozó többség kezéből az aktuálpolitikai fegyvert. Mert azt gondolom, ilyen állítást 
még nem hallottam, hogy az Alkotmánybíróságot bárki azzal vádolta volna, hogy 
aktuálpolitizál, tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt megfontolni. De mondom még 
egyszer, nincsenek illúzióim a végeredményt illetően. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A vitát lezárom. Államtitkár úré a szó. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Csak röviden szeretném azt mondani, hogy természetesen Lamperth Mónika képviselő 
asszonynak igaza van abban, hogy egy alkotmányos rendszerben a fékek és ellensúlyok 
rendszerének, a hatalommegosztásnak működnie kell. De én azokkal az alkotmányjogász 
professzorokkal értek egyet, akik azt tanítják, hogy az alkotmányozó hatalommal szemben 
nincs hatalommegosztás. Ugyanis csak az alkotmányos rendszeren belül értelmezhető a 
hatalommegosztás, az alkotmányos rendszer egyes intézményei között van hatalommegosztás, 
és nem az alkotmányozó hatalommal szemben. Ez egyébként a világ összes alkotmányozása 
során így volt, az Amerikai Egyesült Államok alapító atyáival szemben sem volt 
hatalommegosztás, mint ahogy a francia alkotmányozókkal szemben sem volt 
hatalommegosztás. Az alkotmányozó hatalom természete olyan, hogy nincs vele szemben 
hatalommegosztás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr helyettesíti Pősze Lajos képviselő urat, Horváth Zsolt 

képviselő úr pedig Gruber Attila képviselő urat. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2 

szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 6. pont Dorosz Dávid és Szilágyi Péter képviselők javaslata, összefüggésben a 7. 

javaslattal. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 8. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselők javaslata. Kérdezem az államtitkár 

urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak nagyon gyorsan. Arra 

vonatkozna a javaslat, hogy kicsit magyarabbul kerüljön megfogalmazásra – ha szabad így 
mondani – ez a passzus, és az egyébként a bíróságokról szóló törvényben is szereplő módon 
meghatározza, hogy az Országos Bírói Tanács tagjait a bírák választják és bírák közül, tehát a 
bírák küldöttértekezlete által választott bírák. A jelenlegi szabályozásban, ami előttünk 
fekszik, csak annyi lenne benne, hogy a bírák választják, és egy sarkalatos törvényre utal. 
Szeretném, ha ez az alaptörvényben benne lenne. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 1 szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 9. pont összefügg a 15. ponttal, Mesterházy Attila és Schiffer András képviselők 

közös javaslata. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár úrtól szeretném 

az indokolást is kérni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Ismerjük az ezzel a különadóval kapcsolatos politikai vitát, de gondoljuk 
végig: ha a magyar államnak keletkezik egy olyan rendkívüli kiadási kötelezettsége, amire 
nincs a költségvetésben fedezet, akkor nyilván az Országgyűlésnek nem csak lehetősége, 
hanem kötelessége is, hogy biztosítsa erre a költségvetési forrásokat. Tehát az 
Országgyűlésnek adókivetésre bármikor van joga, az adókivetés az Országgyűlés alapvető 
joga. Ezért értelmetlen lenne olyan előírás, amely az Országgyűlés kezét megköti az 
adókivetésben. 

Az kétségtelenül igaz, hogy az a rendelkezés, amelyet most kiiktatunk az 
alaptörvényből, az ezt kötelezettségként írta elő, hogy amennyiben ilyen okból kiadási 
többlete keletkezik az államnak, ha nem nyújt erre fedezetet a költségvetés, akkor adót kell 
kivetni. Ez kötelezettség volt – a lehetőség továbbra is megmarad. Nem tudunk más 
megoldást. Ha a módosító javaslatot előterjesztő képviselők megmondták volna, hogy ha egy 
kiadási kötelezettségre nincs a költségvetésben fedezet, azt honnan kell biztosítani, de ezt 
sajnos nem mondták meg, nem írták le az indoklásban, pedig ez egy érdekes 
gazdaságfilozófiai probléma lenne.  

 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványokat? 

(Szavazás.) 2 igen szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta 
meg. 

A 10. pont Nyikos László képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot 
nem kapta meg. 

A 11. pont Dorosz Dávid és Szilágyi Péter képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem 
kapott. 

A 12. pont Nyikos László képviselő úr indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 
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A 13. pont szintén Nyikos László képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 14. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot 
nem kapta meg. 

Így ezt a napirendi pontot lezártuk. Államtitkár uraknak köszönöm szépen az 
előterjesztő képviseletét. 

a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám); általános vita; b) Az 
Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

Soron következik a Magyarország 2012. évi központi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslat általános vitája, illetve az Állami 
Számvevőszék jelentése T/12002/1. számon. 

Főosztályvezető urat, valamint az Állami Számvevőszék képviselőjét köszöntöm a 
napirendi pont tárgyalásánál. Általános vita lévén, kérdezem, van-e szóbeli kiegészítésük. 
Főosztályvezető úr, parancsoljon! 

Dr. Adorján Richárd szóbeli kiegészítése 

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Nagyon rövid felvezetőt tartanék, lévén, hogy a zárszámadási törvény általános vitára 
alkalmasságáról van itt szó, ami egy fontos, az előző évi költségvetésről beszámoló törvény a 
parlament előtt. Ezt a kormányzat a törvényben meghatározott menetrend szerint június végén 
átadta az Állami Számvevőszéknek, augusztus végén benyújtotta a parlament részére. 

Néhány nagyon fontos dolgot emelnék ki, ami a költségvetés végrehajtását alapvetően 
meghatározó volt. Nem mennék bele természetesen részletekbe, hiszen általános vitára való 
alkalmasságról van szó.  

A költségvetés központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya, ami talán a legfontosabb 
vagy egyik legfontosabb mutatószáma egy költségvetés-politika végrehajtásának, sikerének 
vagy kudarcának: ez 2,1 százalék lett. Nem keverendő ez össze az úgynevezett uniós 
módszertan szerinti hiánnyal: ez 1,9 százalék volt; ez az, ami a sajtóban, illetve a 
közgondolkodásban mindig teret kap. Ez nem a magyar költségvetési, államháztartási 
szabályok szerinti hiány.  

Kiemelem még, hogy az államadósság-szabályt a költségvetés végrehajtása teljesítette. 
81,4 százalékról a GDP arányában 79,2 százalékra csökkent 2012. év végére az államadósság.  

320 milliárd forintnyi extratartalék volt betervezve az elmúlt évi költségvetésben, ezt 
nem használta fel a kormányzat. Ez is segítette a hiánycél teljesülését. 
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S azt talán még utolsó megjegyzésemként – mielőtt továbbadnám a szót az Állami 
Számvevőszék képviselőjének – felhívom arra a figyelmet, hogy miután a kamatkiadások 4,2 
százalékot tettek ki, így a tavalyi költségvetés nagyon magas, 2,3 százalék pluszos elsődleges 
egyenleggel zárt. Tehát ha nem lenne adóssága az országnak és nem lenne ennek egy 
kamatkiadási terhe a költségvetésben, akkor szufficittel zárt volna a költségvetés. 

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Megadom a szót az Állami Számvevőszék képviselőjének, ha van 

kiegészítenivalója a jelentéséhez. Parancsoljon! 

Dr. Pulay Gyula szóbeli kiegészítése 

DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden szeretnék néhány szót mondani az Állami 
Számvevőszék jelentéséről. 

Először is, fontosnak tartom tisztázni, hogy ez egy szabályszerűségi-megbízhatósági 
ellenőrzés volt, ahol az Állami Számvevőszék elsősorban annak az ellenőrzésére és ennek 
alapján megállapítására törekedett, hogy a beszámolók, amelyet a különböző fejezetek és 
intézmények készítettek, megalapozottak-e, kellőképpen alátámasztottak-e, és ezáltal maga a 
törvényjavaslat is megalapozott és alátámasztott-e. Ennek kapcsán megállapíthatjuk, hogy 
több mint 90 százalékos mértékig, lefedettségig ellenőriztük a 2012-es költségvetés bevételi 
és kiadási előirányzatait, és megállapítottuk, hogy a beszámolók megalapozottak, és a 2012. 
évi költségvetés végrehajtása a jogszabályoknak, törvényeknek megfelelően történt. 

Gazdaságpolitikai értékelést értelemszerűen ez a jelentés nem ad, hiszen az a 
Számvevőszéknek nem feladata. Nyilván a jelentésünk maga is kiemeli azt, hogy a hiánycél 
teljesült, sőt gyakorlatilag kedvezőbben alakultak a folyamatok, mint amit a 2012. évi 
költségvetés előirányzott, amit több évközi módosítás is megalapozott, és valóban, a tartalék 
fel nem használása szintén megerősített. 

A bizottság szempontjából talán mindenképpen kiemelendő, hogy külön ellenőriztük a 
bíróságok, ügyészségek beszámolóit is. Ebben különösebb hibát nem találtunk, elfogadtuk a 
beszámolókat. S ebben az évben kiemelten ellenőriztük a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezetét, mint ahogyan a múlt évben a Belügyminisztérium esetében végeztünk 
egy ilyen teljes körű ellenőrzést. Ez azt jelentette, hogy majdnem négyszáz intézménynek a 
költségvetését vizsgáltuk meg. Ennek alapján azért találtunk hibákat, két esetben kellett 
megjegyzéssel ellátni a beszámolókat; nagyjából az új intézmények esetében, ahol az újonnan 
létrejött intézményekben nem sikerült teljeskörűen a szabályosság feltételeit megteremteni. 
Egyéb esetekben megbízható beszámolókkal találkoztunk.  

Erről kívántam tájékoztatni a bizottságot. Ha kérdések vannak, értelemszerűen 
válaszolunk még. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt külön köszönöm, hogy a bizottság hatáskörébe 

tartozó szervek vonatkozásában is tett szóbeli kiegészítést. 
Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. A kormány képviselőjétől 
és az Állami Számvevőszék képviselőjétől is szeretném megkérdezni, szeretnék egy konkrét 
esetre rákérdezni. 

2012. december 13-án született egy kormányhatározat, amely – sajnos a pontos 
összegre nem emlékszem, de a nagyságrendben biztosan nem fogok tévedni – 20 milliárdos 
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nagyságrendű pénznek a felosztásáról szólt. Ez a kormányhatározat felsorolt jó néhány 
önkormányzatot, amelyek különböző nagyságrendű összeget kaptak a központi 
költségvetésből; volt 4 milliárd, volt néhány száz milliós nagyságrend. Furcsa volt a határozat 
abból a szempontból, én legalábbis korábban nem találkoztam ilyennel, hogy nem mondta 
meg, miért pont ezek az önkormányzatok, és nem mondta meg, hogy milyen célra kapják ezt 
a pénzt. Ez nem volt benne a határozatban. Csak az volt benne a határozatban, hogy január 
31-éig a belügyminiszterrel meg kell állapodni ennek a pénznek a felhasználásáról, írásban, és 
ennek az írásos megállapodásnak kell tartalmazni bizonyos szempontokat a felhasználást 
illetően. De a kormány erre nézve nem adott eligazítást.  

Én azt gondolom, amikor ilyen pénzszűke van az önkormányzatoknál – főleg a 
kicsiknél elég nehéz a helyzet; nem most kezdődött, ez jó pár éve így van már –, akkor azért 
mégiscsak furcsa, hogy milliárdos nagyságrendben kapnak önkormányzatok úgy támogatást, 
hogy senki nem tudja, miért pont ők és milyen célból. Én megvizsgáltam ezt a 
kormányhatározatot; hogy milyen következtetésre jutottam ennek a törvényességét illetően, 
ezt nem fogom titokban tartani, ha önöket érdekli, de ennél sokkal fontosabb, hogy önök 
milyen következtetésre jutnak, hogy célszerű-e ilyen módon hozni pénzügyi döntéseket, ez 
hogyan érinti az önkormányzatok szempontrendszerét – azt gondolom, ez érdekes kérdéseket 
vet föl. 

Azt persze lehet tudni, hogy jó pár önkormányzat azért kapott ebből a pénzből, mert 
ebből vették meg a húsüzemeket – ezt mindenki tudja. Bár ezt a kormány tagadta, és azt is 
tudjuk, hogy miért tagadták. 

Úgyhogy ez egy elég furcsa történet. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak. 
Persze meg lennék lepve, ha a kormány képviselője találna ebben valami kivetnivalót; hát 
nem egy öngyilkos fajtának látom ezt a fiatalembert (Derültség.), úgyhogy itt nyilván minden 
rendben lesz. De az Állami Számvevőszék véleménye ilyen szempontból érdekes lehet. 
Bocsánatot kérek, nem akarom a véleményét megelőlegezni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én 

talán ott kezdeném, ahol Lamperth Mónika befejezte, a célszerűségi szempontoknál. 
Mindketten Somogy megyei képviselők vagyunk, kaposváriak, és ezért is kértem szót. 

Én azt gondolom, hogy ezzel a döntésével, határozatával a kormány úgy járt el, mint ahogy a 
polgári jogban fogalmazva van: a jó gazda gondosságával. Tette mindezt azért, hiszen az 
elmúlt nyolc évben – Lamperth Mónikának kellene a legjobban tudni – olyan helyzetbe 
kerültek az önkormányzatok, így Kaposvár is, hogy rendkívüli gondjaik voltak, nemcsak a 
működésben, a gazdálkodás területén is, és ez nemcsak Somogy megyére, az egész országra 
igaz. A csőd szélére sodorták őket, és az, hogy a kormány felülvizsgálta az önkormányzatok 
helyzetét, és mentőcsomag keretében, a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve juttatásokat 
adott, és megmentette a nehéz sorban lévő önkormányzatokat… (Dr. Lamperth Mónika 
nevet.) Én nem tartom ezt mulatságosnak, én inkább rémesen szomorúnak tartom, hogy az 
elmúlt nyolc év gazdaságpolitikája ide vezetett, és a csőd szélére sodorta azokat az 
önkormányzatokat, amelyek – többek között Kaposváron is – a legnagyobb foglalkoztatók.  

Azt gondolom tehát, hogy nem kritika, hanem köszönet illeti a kormány 
tevékenységét, munkáját és gazdálkodását azért, hogy ilyen határozatot tudott hozni a 
gazdasági eredményekre alapítva, és segítséget nyújtott az önkormányzatoknak. 

Köszönöm a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem főosztályvezető urat, utána pedig az Állami 
Számvevőszék képviselőjét, hogy a képviselő asszony által feltett kérdésekre, amennyiben 
tudnak itt, akkor válaszoljanak. Bár ha összességében egy ekkora költségvetésnél csak ennyi 
kérdés merült föl az ellenzék részéről, szerintem ez önmagában sok mindent elmond. (Dr. 
Staudt Gábor: Nekem majd lesz észrevételem!)  

Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elnézést kérek, egy kis telefonos segítséget kellett kérnem (Derültség.), mert én pontosan 
minden kormányhatározatot, bár ez egy fontos kormányhatározat, értelemszerűen nem 
ismerek. 

Igen, itt egy 32 milliárd forint összegű, összesen 32 milliárd forint újraosztásáról szóló 
kormányhatározatról van szó, ahol tehát a kormány azzal a jogosultságával élt, ami az 
államháztartási törvényben lehetővé teszi a helyi önkormányzatokról szóló költségvetési 
fejezeten belüli átcsoportosítást. Ez tehát egy ilyen átcsoportosítás volt, és ennek a pénznek a 
felhasználásáról a Belügyminisztériummal kötött az adott önkormányzat egy részletes 
megállapodást. Ezek nyilván nem titkosak, tehát valószínűleg… (Dr. Lamperth Mónika: 
Ismerem, igen.) Jó. Igazából ennyit tudok erről mondani. Ez egy forrásallokációs döntése volt 
a kormányzatnak, mert úgy találta, hogy bizonyos önkormányzatok számára a feladataik 
ellátására forrást kell biztosítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Mi általában 

vizsgáltuk azt, hogy a kormányzat a rendkívüli tartalékokból milyen támogatást nyújtott, 
illetve év közben milyen támogatásokat, de kizárólag szabályszerűségi szempontból 
vizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és a tekintetben nem találtunk szabályszerűségi problémát. 
Célszerűségi szempontból az Állami Számvevőszék nem vizsgálta ezt a kérdéskört.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most nyitjuk meg akkor a második kört. Staudt Gábor képviselő 

úrnak adom meg a szót, utána Lamperth Mónikának. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Mivel az alkotmányügyi 

bizottság nem szakbizottság a költségvetés szempontjából, persze jó, hogy tárgyaljuk – az 
értelmét persze nem feltétlenül látom, azon túl, hogy itt az igazságszolgáltatási szervekről is 
volt röviden szó –, mindenesetre az általános vitában el fogjuk mondani az aggályainkat. 

Ami miatt nem tudjuk támogatni, az az, hogy az átláthatóság még így sem kellőképpen 
biztosított. Lehet, hogy hosszú anyagokat rakott le a kormány az asztalra, de ezek nehezen 
összehasonlíthatók, egy folyamatábrába lett belehelyezve.  

Elhangzott, hogy szufficittel zárt volna a költségvetés, ha nem lettek volna bizonyos 
kifizetési kötelezettségeink. Ez viszont azért problematikus, mert ezt nyilván csak 
megszorításokból lehetett elérni, lévén, hogy a GDP-növekedés ezt nem támasztotta alá. 
Tehát ez is azt bizonyítja, hogy a kormány propagandája ellenére igenis voltak, kellett hogy 
legyenek megszorítások. S egyébként amire részletesen most nem térnék ki, azért az Állami 
Számvevőszék jelentése is feltárt olyan problematikákat vagy eltéréseket, akár milliárdos 
nagyságrendben, amelyek problematikussá teszik azt, hogy ez a zárszámadás megfelel-e 
annak, amit az Országgyűlés elvárna. De a részletes álláspontunkat ki fogjuk fejteni a 
részletes vitában. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék 

egészen röviden elmondani. Az egyik az, hogy a szakbizottságban természetesen lesznek még 
felvetéseink, sőt egy rendkívül alapos elemzés után a Magyar Szocialista Párt ki fogja fejteni 
az álláspontját. Ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, nehogy rögződjön ez a 
megkönnyebbülés elnök úrban, amit volt szíves kommentálni az előbb. 

A másik, amit már a konkrét üggyel kapcsolatban szeretnék elmondani: amit 
főosztályvezető úr mondott, az egy fontos mondat volt, hogy „úgy találta a kormány, hogy 
bizonyos önkormányzatok” – ezt mondta szó szerint – rászorulnak erre. Pont ez az, ami 
engem igazából érdekel, hiszen a központi költségvetés megalkotásakor, amikor az 
Országgyűlésben a költségvetést tárgyaljuk, akkor természetesen nagyon sok szempont merül 
föl, hogy például az önkormányzati normatívák, vagy most már nem normatíva, hanem 
feladatfinanszírozás, milyen szempontok alapján, hogyan alakuljon az allokáció. S 
természetesen az országgyűlési képviselők, amire szegődtek, annak megfelelően, ki a 
nagyobb önkormányzatok érdekében érvelve, hogy ott több a közszolgáltatási feladat, ki a 
kicsik érdekében érvelve; ezek szerintem fontos viták – és a végén valamilyen megállapodás 
születik, ahol a többség meghozza a döntését a költségvetésről.  

Természetesen kiegyenlítő mechanizmusok, amióta önkormányzati rendszer van, 
működnek. Hiszen egy elvileg normatív finanszírozási rendszerben nem lehet olyan 
forrásallokációs képleteket kitalálni, ami mindenhova biztonságosan eljuttatja a forrásokat. 
Tehát a kiegyenlítő mechanizmusok, az önhiki rendszerétől kezdve, nagyon sokféle módon 
működtek. Én ilyennek tartottam a cél- és címzett támogatási rendszert is, amely pont a 
fejlesztéseket preferálandó nyújtott valamit, de mégiscsak valamilyen elvek mentén. 

Természetesen a kisebb összegű ilyen megsegítések, mint ahogy a belügyminiszternek 
volt valamilyen kis kasszája, amiből segít ott, ahol nagyon-nagyon feszít a helyzet, ezek mind 
ezt szolgálják. Szerintem ez rendben van. De amikor ilyen nagyságrendről – 32 milliárd, 
ahogyan ön mondta – születik döntés, akkor én azt gondolom, joguk van a választóknak 
megtudni azt, hogy mégiscsak milyen elvek mentén történik ez. Én ezt próbáltam feszegetni. 
Én nem állítom, hogy ez törvénytelen volt. Én is arra jutottam, megnéztem alaposan a 
jogszabályokat, hogy nincs olyan szabály, amelyik ezt strikt módon tiltja, és a kormány belül 
volt azon a felhatalmazáson, amelyet a törvény itt ad. De mégis azt gondolom, hogy ilyen 
kérdéseket azért helyénvaló feltenni, hogy miért pontok ezek, miért pont ilyen 
nagyságrendben.  

Amit Mátrai Márta mondott, az jól illeszkedik a Fidesz kommunikációs stratégiájába, 
én ezt belátom. Én sokra becsülöm az Állami Számvevőszék munkáját, és nagyon sok olyan 
hasznos dolgot tár föl a szakembereknek, szakpolitikusoknak, ami az ő munkájukat segíti. 
Ezért például azt a Kaposvárról rendre hangoztatott, nagyon jól hangzó és demagóg állítást, 
hogy a város azért adósodott el, mert az előző kormányok nem jól finanszírozták, éppen az 
Állami Számvevőszék leplezte le. Tavaly hozták nyilvánosságra az ötéves jelentést, amelyből 
feketén-fehéren kiderül, hogy a működési költségből vont el, tehát a normatíva és a saját 
bevétel működési költségekből vont el az önkormányzat. Ezt az Állami Számvevőszék 
egyébként leírta, ami miatt a megyei jogú városok ülésén, ahol csupa fideszes polgármester 
ült, nagy hiszti is volt, és Domokos elnök úr kapott hideget-meleget – nem volt jelen, csak 
idézték az ő szellemét –, hogy hát nem azért ültették őt oda, hogy ilyeneket kiderítsen. De hát 
én azt gondolom, mégiscsak fontos az, hogy az Állami Számvevőszék – (Közbeszólásra:) ez 
így volt, konkrétan – ezeket a vizsgálatokat elvégezze. És én azt gondolom, azért joggal lehet 
olyan igényt támasztani, hogy legalább tudjuk meg, hogy ha ilyen nagyságrendben költenek el 
pénzt, hogy milyen elvek mentén, mire. Azt egyébként, hogy az önkormányzatoknak 
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bizonyos feladatellátáshoz többletforrást adjon a kormány, ezt mindig is támogattam, és azt 
gondolom, hogy helyénvaló. Csak hát világos elvek mentén és kontrolláltan kell ezt megtenni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Mátrai Márta képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen, még egy mondatot szeretnék 

mondani, mert nem szeretném, ha a levegőben maradna mindaz, amit Lamperth Mónika 
elmondott, függetlenül attól, hogy önkormányzati képviselő is Kaposváron. Úgyhogy tudnia 
kell, hogy hogyan működik a város, milyen költségvetési nehézségekkel küzdött, és ma már a 
költségvetési nehézségek hál’ istennek elmúltak. Innentől kezdve egy dolgot kell kiemelni, 
hogy mindaz, ami történt, elmondták a minisztérium, illetve az Állami Számvevőszék 
képviselői, az államháztartási törvény sérelme nélkül valósult meg. 

Az előző felszólalásomból egy mondat kimaradt, és nem rabolom senkinek a türelmét 
tovább. Lamperth Mónikának volt egy elszólása, nevezetesen a húsüzemekkel kapcsolatban. 
Ha Kaposvár megyei jogú város megtette azt, hogy megmentette a húsüzemet, akkor én azt 
gondolom, ezt a város lakosságának meg kell köszönnie. Kilencszáz embernek a sorsáról, 
kilencszáz családnak a jövőjéről volt szó, és amit a polgármester tett, az egy csodálatos dolog 
volt, a kormánnyal egyetemben. Köszönet jár érte. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem főosztályvezető urat, kíván-e a véleményekre 

reagálni. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak valóban nagyon 

röviden, két apró reakció. 
Egyrészt elhangzott, hogy itt megszorítások voltak. Természetesen, hogy ki milyen 

kifejezéssel vagy hogyan értékeli az intézkedéseket, ez nem a kormányzat dolga. Annyit 
szeretnék csak kiemelni, hogy az viszont a teljes országnak az érdeke volt, hogy az 
úgynevezett túlzottdeficit-eljárás alól az ország kikerüljön, hiszen uniós források megvonása 
lett volna a szankciója annak, ha ez nem történik meg. Ezt csak oly módon lehetett biztosítani, 
hogy egészen biztossá tegyük a 3 százalék alatti hiánycél tartását. 

Egy másik megjegyzés Lamperth Mónika képviselő asszonynak: igen, valóban, 
önmagában az, hogy az úgynevezett fejezeti kötetek, tehát ahol az egyes területek 
pénzköltéséről beszámol a törvényjavaslat indokolása, milyen részletezettségű legyen, milyen 
adattartalommal bírjon, ez mindig egy nagy vita volt, mert valakinek az nem tetszik, ha ez 
nagyon sok és nagyon hosszú, valakinek az, hogyha rövid. Én azt tudom ehhez hozzátenni, 
hogy nem tudom pontosan, ebben a témában mit tartalmaz a fejezeti kötet; biztos, hogy kitér 
rá. Azt tudom mondani, hogy a jogszabályok szerint természetesen, ha valakit konkrét 
közpénzeknek a felhasználása érdekel, akkor megteheti azt, hiszen ezek közérdekű adatok, 
hogy az adott minisztériumhoz fordul, és akkor rendelkezésére bocsátják ennek a pontos 
részleteit. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem az Állami Számvevőszék képviselőjét. Igen, parancsoljon! 
 
DR. PULAY GYULA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, csak két mondat. 
Köszönöm szépen először is a dicséretet, amit kaptunk, indirekt módon is.  
A másik, hogy valóban, egy ekkora zárszámadás vizsgálatánál értelemszerűen tárunk 

fel hibákat, akár milliós vagy százmilliós hibákat is. Ennek a kezelését konkrétan tartalmazza 
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az anyag, hogy figyelemfelhívó levéllel, minősítéssel, egyebekkel látunk el különböző 
beszámolókat. Ezek a problémák tehát a fejezetek szintjén, a minisztériumok szintjén 
kezelésre kerülnek. Olyan szintű problémák nem merültek föl, ami a zárszámadási törvény 
egészének a megbízhatóságát megkérdőjelezné. Ez a lényege tulajdonképpen a 
megállapításunknak.  

Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak tartja a T/12002. számú előterjesztést. (Szavazás.) 17 igen. Ki 
nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 3 ellenszavazat mellett a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Köszönöm szépen. Természetesen a bizottság döntését a költségvetési bizottság 
számára meg fogjuk küldeni. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében: a mai napon 13 óra 15-kor, ebben a teremben 
nemzetközi delegációt fogad a bizottság.  

A jövő héten hétfőn 10 órakor kezdődik a bizottsági ülés, meghallgatás miatt; azzal is 
fogjuk kezdeni a bizottsági ülést.  

Köszönöm szépen. Mindenkinek további szép napot, jó munkát kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


