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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Elnöki bevezető

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a
helyettesítésekkel. Megkérem a munkatársamat, hogy a helyettesítés rendjét a jegyzőkönyv
számára külön rögzítse.

Napirend-kiegészítési javaslat nem érkezett. Mindenki helyettesítéssel szavaz, ennek
következtében kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a kiküldött napirenddel
egyetértenek-e. (Szavazás.) 14 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen.

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4656. szám)
(Általános vita)

Első napirendi pontunk: Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, általános vita. Ehhez a napirendhez megjelent
Hetei Tibor referens a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Szeretettel köszöntöm.

Arra kérem a referens urat, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekről
szíveskedjék tájékoztatót, illetve kiegészítést adni, az egyházi, civil kérdésekről.
Parancsoljon!

Hetei Tibor referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

HETEI TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a tisztelt
bizottságot. Talán először egy rövid általános bevezetőt tartanék itt a költségvetést
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.

Az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy a kormánynak a költségvetésről szóló
törvényjavaslat benyújtása mellett elő kell terjeszteni azokat a törvényjavaslatokat is, amelyek
megalapozzák ezt a költségvetési törvényt, illetve összefüggenek ilyen értelemben az
államháztartás működésével. Tehát az itt fekvő törvényjavaslat ennek a törvényi elvárásnak
tesz eleget.

Ilyen értelemben tehát minden törvénymódosítás összefügg a költségvetésről szóló
törvényjavaslattal, az abban foglaltakkal.

Az egyik lényeges terület az úgynevezett bírságbevételek központosítása. A központi
költségvetési szervek körében központosításra kerülnének, egy-két kivétellel a
bírságbevételek, és ennek alapján történik számos törvény módosítása. A másik ilyen kérdés a
Munkaerő-piaci Alap átnevezése, névváltozása Nemzeti Foglalkoztatási Alapra, ezzel
kapcsolatos számos egyéb törvény módosítása is.

Ezen kívül még néhány más, mintegy 40 törvény módosítása történik meg ebben a
törvényjavaslatban.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény
talán megemlíthető ilyen szempontból. Itt a 2011. évi C. törvény, ami január 1-jétől lépne
hatályba, az egyházakról, vallási felekezetekről, vallási közösségek jogállásáról szóló
törvénnyel összhangban, azzal összefüggésben történik bizonyos pontosítás, illetve bizonyos
módosítás az egyházfinanszírozási törvényben. Ezek a módosítások jórészt a költségvetési
törvényjavaslattal való összhang megteremtését szolgálják.

Ezen kívül még talán megemlíthető a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény
módosítása, ami szintén a költségvetési törvényjavaslattal való összhang megteremtését
szolgálja, illetve megállapítja egyúttal a 2013-tól érvényesülő költségvetési támogatásra
vonatkozó szabályt is.
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Röviden ennyi lett volna.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kérdés, észrevétel,
hozzászólás van-e. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait,
hogy a 2012. évi költségvetést megalapozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot
általános vitára alkalmasnak tartják-e. (Szavazás.) 14 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen.

a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)
(Általános vita)
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési
javaslatáról (T/4365/3. szám)
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének
tervezetéről (T/4365/1. szám)

A következő napirendi pontunk a 2012. évi költségvetésről szóló törvény. Szeretettel
köszöntöm Morvay András osztályvezetőt és Horváth Balázs felügyeleti vezetőt az Állami
Számvevőszéktől, Engyel Gyula főosztályvezető-helyettest a Nemzetgazdasági
Minisztériumból, Árok Szabolcs referens urat, Tolnay Csaba referens urat, Ványai László
referens urat és Petruska Zsófia referens asszonyt szintén a Nemzetgazdasági
Minisztériumból.

Tisztelettel kérem, hogy a kiegészítést, az észrevételeket a bizottság hatáskörébe
tartozó költségvetési tételekről szíveskedjenek megtenni. Köszönöm.

Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek, csak nagyvonalakban szeretnék pár szó
tájékoztatást adni a jövő évi költségvetésről. Lényegében tudom, hogy a bizottságnak vannak
fontos ügyei, amiben szeretnének tisztán látni, de szeretném előtte ezt megemlíteni.

Lényegében a következő évi költségvetés alapvető célja az államadósság-csökkentés
további megerősítése, ezen belül a gazdaság további fejlesztése és a foglalkoztatás növelése.
A jövő évben elsősorban az államadósság-csökkentés a fő cél, de amellett meg kell tartani a
foglalkoztatás növelését is.

Tulajdonképpen a következő évben befejeződik a nyugdíjrendszer átalakulása, az
Egészségügyi Alap saját lábra állítása, tovább folytatódik az arányos adózás kialakítása és a
NAV szervezetén keresztül az adóelkerülési kiskapuk bezárása és az ezzel kapcsolatos
szigorítások.

Nagyon fontos a foglalkoztatás növelése, a munka világában részt vevő emberek
számának kiszélesítése. Tulajdonképpen erre szolgál a Start-munkaprogram, amiben az
eddigiekhez képest körülbelül másfél-kétszeres ráfordítás szerepel a költségvetés kiadásaiban.

Az, hogy ez az egyenlegjavulás, és bizonyos területeken, tehát az előtérbe helyezett
területeken az igények kielégítése megtörténhessen, ez egyéb területeken költségtakarékosabb
gazdálkodást, illetve a munka olyan irányú átszervezését igényli, hogy a fő célok ne
vesszenek el, hanem teljesüljenek.

Ezen feltételek teljesítéséhez lényegében a közszférában nem emelkednek az
illetmények, de az adójóváírás elmaradása miatti kereset-kiegészítés megmarad, amelyre a
költségvetés céltartaléka tartalmaz előirányzatot.

Hasonlóképpen tervezi a kormány, bár még a törvényeket nem nyújtották be ezzel
kapcsolatban, a személyi jövedelemadó változása miatt is kompenzációra kerül sor a
vállalkozói szférában is, amelyre szintén a költségvetés céltartaléka tartalmaz előirányzatot.
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Lényegében tehát nőni fog a munkajövedelmekből élők száma, viszont a támogatási
rendszerben bizonyos változások következnek be. Ezek a megtakarítások és a változások az
év elején bejelentett és elindított Széll Kálmán terv programjával indultak, és ezek működnek
továbbra is, amelynek egyik célja a gyógyszertámogatások ésszerű csökkentése, a korábbi
gáz- és távhő-ártámogatások átalakulnak és ezek bekerülnek a lakásfenntartási támogatási
rendszerbe, és a közlekedés bizonyos területein is az ártámogatások ésszerű átalakítására
kerülhet sor. Megkezdődik jövőre a köz- és felsőoktatás és az egészségügy átalakítása is.

Arról, hogy mely területek milyen ellátásban és milyen fejlesztésben részesülnek,
lényegében a költségvetés közgazdasági osztályozásából és a funkcionális osztályozásból
értesülhetnek és kapnak tájékoztatást. Ez a szokásostól eltérően most a fejezeti kötetek elején
jelenik meg, nem pedig úgy, ahogy az eredeti költségvetésben volt.

Lényegében világosan a bizottság hatáskörébe tartozó területek közül az
egyházfinanszírozás, tehát a hitéleti tevékenység támogatása jelenik meg teljesen
egyféleképpen és osztályozva. Ennél lényegében csökkenés nincsen. Ami kiadás csökken,
lényegében ez az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzete rendezésének befejezése miatt
történik, tehát arra a ráfordítás kevesebb lesz, mint idén vagy a megelőző években.

Egyéb területen tulajdonképpen csak az átalakulás és a fő súlyponti igényekkel
kapcsolatos megtakarításokra való ösztönzés jelenik meg. Lényegében a feladatok ésszerű

átszervezésével kell legyőzni bizonyos területeken, ha hiányt vagy támogatásváltozást
észlelnek.

Tulajdonképpen 2015-ig bemutatja a költségvetés és az államháztartás alakulását a
fejezeti kötet. Lényegében a hiánycél azonos minden évben, mint ami a Széll Kálmán tervre
épülő és az Európai Uniónak benyújtott konvergenciaprogramban van. Köszönöm szépen.
Ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Állami Számvevőszék!

Horváth Balázs felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése

HORVÁTH BALÁZS felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve,
véleményezte Magyarország 2012. évi állami költségvetési törvényjavaslatát. Célunk annak
megállapítása volt, hogy a törvényjavaslat kimunkálása során érvényesültek-e az előírások,
illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tervezési tájékoztatóban foglaltak.
Figyelemmel voltunk az új Széchenyi-tervre, a Széll Kálmán tervre, valamint az ennek
alapján kidolgozott konvergenciaprogram előírásainak betartására.

Szeretnénk azt mondani, hogy maga a tervjavaslat hagyományosan bázisszemlélettel
készült, ugyanakkor nem mutatja be azt a hároméves folyamatot, amit egyébként a
tervezésnél, az előirányzatok kidolgozásánál fontos lett volna bemutatni.

Az Állami Számvevőszéknek is nehezítette a hiányos adatszolgáltatás az
összehasonlító elemzések elvégzését. Fontos hangsúlyozni a költségvetés közvetlen
bevételeivel kapcsolatosan, hogy az adóbevételeket becslések alapján kellett értékelnünk, és
az adóbevételek 63,3 százalékát értékeltük teljesíthetőnek. Ugyanakkor évek óta tapasztaljuk,
hogy a fő adóbevételi előirányzatok esetében hiányoznak a részletes háttérszámítások, nem
számszerűsítik az egyes adónemek tervezett bevételeit meghatározó tényezőket, azok hatásait,
valamint nem ismertetik a prognosztizálás feltételrendszerét.

Ez természetesen az ÁSZ véleményalkotását gátolja, hogy megalapozottan tudjon
véleményt nyilvánítani.

Fontos azt is kiemelni, hogy a Széll Kálmán terv 7 pontból álló intézkedési csomagja a
2012. évre 550 milliárd forintos megtakarítást tervezett, ugyanakkor megállapítottuk, hogy
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alátámasztottság hiányában 388 milliárd forint megtakarításról nem tudunk véleményt
mondani.

Az Állami Számvevőszék a makrogazdasági mutatókkal kapcsolatosan kiemelte, hogy
kedvezőtlenebb alakulása esetén a 2012. évben több adóbevételi előirányzat teljesíthetősége
veszélybe kerülhet, így különösen az áfabevételek teljesítését jelöltük meg.

A tartalékképzéssel kapcsolatosan megállapítottuk, hogy bár a 2011. évinél magasabb
összegben került, 403,6 milliárd forinttal meghatározásra, az összeg, figyelembe véve azokat
a kockázati tényezőket, amelyek bevételi, kiadási oldalon jelentkeznek, úgy ítélte meg, hogy
ehhez kapcsolódóan talán a tartaléknak a növelésére is szükség lehet.

Új elem az Országvédelmi Alap a központi költségvetésben, amelynek kapcsán
viszont hiányolta az Állami Számvevőszék, hogy a szabályozása nem készült el.

Hasonlóan szeretnénk jelezni az elkülönített állami pénzalapokkal kapcsolatosan,
amely nagyon sok tekintetben kapcsolódik a bizottság munkájához, hogy a költségvetési
tervezet a feladatok és források jelentős leszűkítését tartalmazza, és itt is hiányosságnak
állapítottuk meg, hogy a megalapozó jogszabály-módosítási javaslatokat még nem nyújtották
be.

Fontos eleme a költségvetésnek az európai uniós elszámolások. Ennek kapcsán
jeleznénk azt, hogy nyitott előirányzattal lett tervezve, ami bizonyos kockázatokat hordoz
magában azzal, hogy az előirányzatok teljesítése módosítás nélkül eltérhet az eredeti
előirányzattól, illetve az előirányzatok közötti átjárhatóság is ezáltal biztosított.

A 2007-2013-as periódus végéhez közeledve, növekvő kockázatot hordoz a
támogatások uniós költségvetésből történő lehívása.

Összességében az Állami Számvevőszék véleménye hiányos adatszolgáltatáson,
hiányos tervezési dokumentumokon nyugszik, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy például
az önkormányzati törvény, mint sarkalatos törvény, vagy más, az előirányzatokat befolyásoló
szabályozások segítsék elő az előirányzatok teljesíthetőségét, és természetesen csökkentsék
azokat a kockázatokat, amelyek esetleg a költségvetési hiány betartására hatással vannak.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor nekem lenne. Addig Gulyás Gergelynek átadom az
elnöklést.

(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.)

Kérdések, hozzászólások, válaszok

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Amíg az NCA volt, két évvel ezelőtt az NCA
költségvetése 9 milliárd forint volt, ami azt hiszem, még a Bajnai-kormány előtt lement 7
milliárdra, a tavalyi évben 3,5 milliárdra, idén pedig, ha jól emlékszem, mindjárt
munkatársam előkeresi, 1,3 milliárdban van megállapítva.

Én azt elfogadom, és nem a kötelező kormánypártiság beszél belőlem, hanem a józan
ész, hogy ha a költségvetés olyan helyzetben van, vagy olyan kérdéseket kell megoldani, mint
ennek a költségvetésnek, akkor természetesen a terheket mindenkinek viselnie kell.
Ugyanakkor szabad legyen megjegyeznem, hogy az Állami Számvevőszék korábbi, részben
hibákat feltáró jelentései erről a területről azt is megállapítják egyben, hogy a civil területen a
befektetett pénzeknek jelentős hozzáadott értéke van. Olyan társadalmilag közhasznú érték
teremtődik, ami azt gondolom, hogy ilyen nagyságrendű alulfinanszírozás esetén egyszerűen
ezek a közhasznú többletértékek - és nem mindig pénz, mert önkéntes munka vagy más
módon teremtett értékek is lehetnek, nem kell példákat mondanom – nem teremtődnek meg.
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Tehát költségvetési szempontból is kérdéses, hogy a civil szféra - jól tudjuk, hogy
természetesen rövidesen arra számítunk, hogy lesz egy új törvény, ami azokban a
kérdésekben, amit az Állami Számvevőszék jelzett, reméljük, hogy rendet fog teremteni. De
semmi nem indokolja azt, hogy az alulfinanszírozásnak egy olyan mértéke legyen, ahol
veszélyeztetve van az, hogy ezek a többletértékek - és itt nemcsak pénzben kifejezve -
megteremtődnek, itt az önkéntes munkára gondolok, a civil világnak arra a részére, ami
önkéntes munka.

Ezért azt gondolom, hogy ezen a ponton nem a kötelező hivatali gondoskodás szól
belőlem, amikor ennek a bizottságnak az elnökeként ezt felvetem, de mindenképpen fel kell
vetnem azért, mert ezen a területen szükségesnek tartom személy szerint, és azt gondolom,
hogy a későbbiekben a bizottság is szükségesnek tartja azt, hogy ezen a területen legalább
olyan mértékig legyen finanszírozva a civil szféra, amely a működőképességét biztosítani
tudja.

Tehát amikor a törvényi rendezés arra irányul, hogy a közhasznúságot újra rendezzük,
amikor a törvényi rendezés arra irányul, hogy mindenfajta olyan visszaélést, amit esetleg az
Állami Számvevőszék korábban feltárt, lezárjunk, akkor érthetetlen, ha egy új törvény útjára
bocsátásánál azzal kezdjük, hogy egy olyan alulfinanszírozás történik, ami az alapvető

feladatok ellátását sem biztosítja.

ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Nyilvánvalóan ez egy olyan terület most ebben a költségvetésben, mint
több más terület, csak lehet, hogy itt az arányok nagyobbak, bár én itt a feladatoknak az ilyen
súlyát nem érzékelem, de ez mondjuk az én hibám. De tulajdonképpen itt csak tényleg arról
van szó, hogy ez egy átmeneti időszak, mert 2013. január 1-jétől visszatér az eredeti vagy a
korábbi rend, és ez magasabb támogatást fog jelenteni a civil szervezetek részére.

Tehát ehhez a jövő évihez most nem tudok mit mondani, lényegében ezen változtatni
az Országgyűlés tud, gondolom, az országgyűlési vita során, de csak 2013-tól, a rend
megváltozása és a magasabb finanszírozás felé megy el a dolog. Ez tény.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért mégiscsak nem vitázva, tehát azt bocsátottam én is
előre, hogy azt megértem, ha egy olyan költségvetés van, ami szükséghelyzetet jelent, akkor a
terheket mindenkinek vállalnia kell. De azért mondtam el ezt a számsort, hogy 9 milliárdról
indultunk két évvel ezelőtt, olyan szervezetekről van szó, amelyek országos fogyatékos
szervezetek. Bocsánatot kérek, egy év múlva, a 2013-ban való finanszírozás lehet, hogy sok
hasznos szervezetet már nem lehet finanszírozni.

Tehát egyszerűen több értéket veszítünk, mint amit az alulfinanszírozás ilyen
mértékével nyerhetünk. Hozzáteszem, hogy nem egy területről van szó, hanem arról a
területről van szó, ahol maga az Állami Számvevőszék megállapítása szerint is jelentős
hozzáadott érték van.

Mondok egy példát, bocsánat, ez egy kiragadott példa lesz. Alapítványként működik a
Vöröskereszt. A Vöröskereszt mellett mennyien végeznek önkéntes munkát? Vagy ha a
véradás fogja megszenvedni ezt a területet, akkor azt gondolom, hogy az egészségügyi
kiadásokban fog ez jelentkezni.

Tehát ezért mondom, hogy nem egy területről van szó a sok közül, hanem egy olyan
területről, ami rengeteg hozzáadott értéket teremt. tehát azt gondolom, hogy nyilván most nem
arról van szó, hogy egy területi valaki lobbizik, hanem megpróbálunk együtt gondolkodni, és
ez a megszorítás azt jelentheti, hogy 2013-ban jelentős szervezetek lesznek, amelyek már nem
léteznek, nem lehet finanszírozni őket, és újjáépíteni mindig nehezebb.

Az Állami Számvevőszék nem tudom, hozzá kíván-e ehhez szólni?
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HORVÁTH BALÁZS felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr!
Csak annyiban, hogy az Állami Számvevőszék a 2008-2010 időszakára most fejezte be azt a
munkát, amelynek alapján az ÁSZ elnöke dönt arról, hogy a jelentés kiadásra kerüljön, és
ebben megerősítjük elnök úrnak a szavait.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ettől függetlenül azt a véleményemet, hogy általános
vitára alkalmasnak találom, nem fogja megváltoztatni ez a kérdés. Én csak az együttes
gondolkodás igényével vetettem fel ezt a kérdést.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Más kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nem lévén, kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a 2012. évi költségvetést az Állami
Számvevőszék véleményével és a Költségvetési Tanács véleményével együtt? (Szavazás.) 12
igen. Egyhangú. Köszönöm szépen.

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4662. szám)
(Általános vita)

A következő az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm Szatmári László közigazgatási tanácsadó
urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, Zsarnóci Csaba referenst a Nemzetgazdasági
Minisztériumból és Lóránt Szabolcs referenst szintén a Nemzetgazdasági Minisztériumból.
(Dr. Faragó Lajos: Dr. Faragó Lajos vagyok, és Lóránt Szabolcs helyett jöttem.) Köszönöm
szépen. A jegyzőkönyv számára akkor ezt így rögzítjük.

Zsarnóci Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

ZSARNÓCI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm
önöket, jó napot kívánok! Zsarnóci Csaba főosztályvezető vagyok a Nemzetgazdasági
Minisztériumból. Itt a titulusom megjelölése nem volt teljesen korrekt a leadott listán.

Néhány szóban szeretném ismertetni önökkel az adótörvények módosítására irányuló
kormányjavaslatot, amelyet október 14-én, múlt pénteken terjesztett be a kormány az
Országgyűlésnek.

Az új adózási rendszer fókuszában továbbra is a család és a munka megbecsülése áll,
és a kormány ambiciózus célja, hogy Kelet- és Közép-Európa legkedvezőbb üzleti környezete
jöjjön létre Magyarországon.

Itt egy rendkívül súlyos világgazdasági környezetben kell az adótörvényeket
módosítani, úgyhogy ez rá is nyomja a bélyegét erre az adócsomagra is.

A kormány egyik elsődleges prioritása az államadósság csökkentése és ehhez
kapcsolódóan a jövő évi hiánycélt mindenképpen a 2,5 százalékos GDP-arányos szinten
szeretné tartani. Az adócsomagban vannak még olyan intézkedések, amelyek kifejezetten az
Egészségbiztosítási Alap bevételeinek növelésére irányulnak annak érdekében, hogy
lehetőség szerint minél zártabb legyen a kassza.

További lépések történnek az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó
rendszerének megszilárdítására, és az egységes adórendszer kialakítására. Amennyire ebben a
válsággal sújtott világgazdasági környezetben lehetséges, a vállalkozói környezetet és a
versenyképességet is javítja a kormány javaslata és ösztönzi a befektetéseket. Ugyanakkor az
adózók adminisztratív terheit is lehetőség szerint csökkenti.

Tekintettel arra, hogy Magyarországon sajnos, elég alacsony az adómorál, ezt erősíteni
kell, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eszköztárát erősítik az adóigazgatás terén javasolt
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módosítások, és az év közben felmerült igényeknek, jelzéseknek megfelelően az adónorma
hatékonysága, és ahol eddig nem volt egyértelmű, azoknak a szabályoknak az
egyértelműsítése is megtörténne a kormány szándékai szerint.

Ennyit mondanék bevezetőként, és az önök kérdéseire természetesen megpróbálunk
válaszolni a kollégáimmal együtt.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az adótörvényekhez van-e észrevétel, kérdés,
hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nem lévén, kérdezem a tisztelt bizottságot, az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot
általános vitára alkalmasnak tartja-e. (Szavazás.) 12 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen.

Az adótörvényekhez nem állítunk előadót. Köszönöm szépen.
Répássy államtitkár úr jelezte, hogy egy negyedórán belül megérkezik, úgyhogy az

utolsó napirendi pontunkat negyedóra múlva tudjuk tárgyalni.

(Szünet: 11.50 – 11.55 óráig)

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4657.
szám)
(Általános vita)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt az ülés
továbbra is határozatképes. A következő napirendi pontunk az egyes büntető vonatkozású
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
megállapítása. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból szeretettel köszöntöm Gáva
Krisztián helyettes államtitkár urat és munkatársát, akinek a nevét a jegyzőkönyv számára
tessék bemondani. Köszönöm szépen.

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Kormányos Ágnes munkatársam kísért el a
bizottsági ülésre. Elnézést kérek a késésért, három bizottság párhuzamosan tárgyalja, és ketten
vagyunk államtitkár úrral, így tudtuk megoldani.

Az előttünk fekvő előterjesztés számos részben módosítja mind a büntető

törvénykönyvet, a büntetőeljárási törvényt, illetőleg a büntetés-végrehajtásról szóló
törvényerejű rendeletet. Egy része európai uniós jogharmonizációs kötelezettségünk miatt
szükséges módosítás, vagy egyéb nemzetközi jellegű kötelezettségeink miatt szkséges a
pontosítás, ilyennek említeném a büntető törvénykönyv kapcsán a harmadik állambeli
állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos új tényállásnak a megjelenítését. Szintén
nemzetközi kötelezettséggel kapcsolatos a befolyásvásárlás új tényállásának a megállapítása.
Számos olyan módosítás van, amit gyakorlati tapasztalatok indukáltak, például a kábítószerek
mennyiségének megállapításához, a THC, a tetra hydra cannabinol esetében a tiszta
hatóanyag-tartalom helyett a jövőben a totál THC-tartalom mérése lesz az irányadó, ami
jelentősen leegyszerűsíti a kábítószer-bűncselekmények esetében az anyagmennyiség
meghatározását.

Kiemelném még, ami nem a Btk.-hoz kapcsolódik, de nyilván a büntetőügyekkel
összefüggésben a Btké. módosítása, amely azokat a visszterhes szerződéseket nyilvánítaná
semmisnek, amelynek során az elítélt tulajdonképpen a bűncselekménnyel összefüggésben
pénzért árusítja a nyilatkozatát. Számos ilyen esetről tudunk, amikor elítéltek tulajdonképpen
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abból gazdagodtak meg, hogy a saját történetüket nyilatkozat formájában árulták. Ennek a
társadalom körében egy széles visszatetszést keltő gyakorlatnak a megszüntetését célozza ez a
módosítás.

Az alaptörvénnyel kapcsolatosan is szükséges a harmonizáció létrehozatala a büntető

tárgyú törvényekben, így például a fogvatartottak választójogának a megteremtéséről
rendelkezik a javaslat, ami az alaptörvényhez kapcsolódik, illetőleg ide sorolnám még
azoknak a bűncselekményeknek a tételes felsorolását, ahol a bíróság kizárhatja a feltételes
szabadságra bocsátás lehetőségét, ez is az alaptörvényben szereplő passzus okán került be a
javaslatba.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés, arra szívesen válaszolok, és
kérem, hogy a bizottság támogassa az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről kérdés, észrevétel,
hozzászólás? Én egy észrevételt tennék, de ez csak közvetlenül kapcsolódik a beterjesztett
törvényhez. Ez régóta foglalkoztatja a bizottságot, hogy egy jogállamban mondjuk
akárhányszor módosítjuk az 1979. évi törvényerejű rendeletet, a Bv. szabályzatot, azt
gondolom, megérett az idő arra, hogy egy egységes, átfogó Bv. törvényt alkossunk meg, és
szeretném, vagy kifejezem azon reményemet, hogy még ebben a ciklusban egy egységes BV-
törvény meg fog születni. Nemcsak a törvényerejű rendeletekkel való előítéleteim diktálják
ezt, hanem azt gondolom, hogy egy olyan lényeges emberi jogi kérdés, és ráadásul egy olyan
kérdés, amiben Magyarország jelentős hátrányban van a börtönviszonyai miatt, a túltelítettség
miatt, ahol mindenképp megérett, hogy egy egységes, emberi jogi szempontokat is
figyelembe vevő, a strasbourgi gyakorlatnak megfelelő szabályozás szülessen.

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium) válaszai

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ha lehet erre reagálni, teljesen egyetértek elnök úrral, abszolút megérett a
szabályozás a generális átalakításra. Jelenleg a tárcánál az új büntető törvénykönyvnek a
kodifikációja zajlik. Ezt követően kerülhet sor a büntetőeljárási törvény, illetőleg a büntetés-
végrehajtással kapcsolatos jogszabályok áttekintésére, és ennek kapcsán mindenféleképpen
egy új, egységes törvényi szabályozás kialakítására.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben felajánlom, hogy természetesen bizottságunk
tagjai ebben a munkában szívesen vesznek részt. Köszönöm szépen.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a büntető

törvénykönyv módosítását. (Szavazás.) 12 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen.
Az előadó Gajda Róbert.
Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 02 perc)
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Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


