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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

 

3. Egyebek 
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Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 39 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Kővári János, Farkas Flóriánt Berényi László, Gajda 
Róbertet Ékes Ilona, Harrach Pétert Varga László helyettesíti.  

A mai ülésre napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslat nem érkezett, ezért kérdezem, 
hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok 
megvitatása) 

1. napirendi pontunk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Nagy tisztelettel köszöntöm Kanyó Lóránt 
főosztályvezető-helyettes urat. A T/4662/180. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.  

A kiegészítő ajánlás 43/1. pontjában – amely összefügg az ajánlás 47/1., 50/1. és 53/ 1. 
pontjaival – a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az Szja tv. 
71. § (1) bekezdés b) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-
e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 76/2. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 29. § 
(4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 149/2. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
152. §-ának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 154/1. pontjában – amely összefügg a 154/2. ajánlási ponttal – a 
költségvetési bizottság a törvényjavaslat 154. §-ában a Htv. 7. § e) pontjának módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 156/1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
155. §-a helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?  (13) Ki nem 

támogatja? (1) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 163/2. pontjában – amely összefügg a 163/1. ajánlási ponttal – a 
költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja az új 160. §-ban a Htv. 26. §-
ának felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 163/3. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
162. §-ának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 237/1 pontjában – amely összefügg a 238/1. és 238/2. ajánlási 
pontokkal – a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 177. §-ában a Neta tv. II. fejezet 2. cím 
11/D. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (15) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 241/1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
181. § (1)-(2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 245/1. pontjában – amely összefügg a 266/1., 267/1., 271/1., 
275/2., 283/1. és 283/2. ajánlási pontokkal – dr. Veres János a törvényjavaslat 181. § (2) 
bekezdésében a Tbj. 2. § (6a) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 250/1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolja új 184. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 260/1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
186. §-ának kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 272/1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
191. §-ában a Tbj. 33. § (1) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 284/1. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolja új 202. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 296/4. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
291. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 315/1. pontjában – amely összefügg a 339/3. ajánlási ponttal – dr. 
Tapolczai Gergely a törvényjavaslat kiegészítését javasolja új 335. § felvételével. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 315/15. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 321/5. pontjában a kulturális bizottság a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolja új 31. címben az új 351. §-ban az 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (1)-
(2) bekezdései felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 322/1. pontjában – amely összefügg az ajánlás 339/9., 345/2. és 
347/1. pontjaival – a költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja új IX. 
fejezetben új 351-364. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 324/1. pontjában – amely összefügg a 365/1. ajánlási ponttal – 
Pálffy István a törvényjavaslat kiegészítését javasolja új IX. fejezetben új 351-359. § 
felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 347/1. pontjában – amely összefügg a 322/1. ajánlási ponttal – a 
költségvetési bizottság a törvényjavaslat 351. § (11) bekezdésének elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 348/3. pontjában dr. György István, Rogán Antal, Németh Zoltán 
és Bagdy Gábor a törvényjavaslat kiegészítését javasolják új 351. § 1. f) pont felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 350/3. pontjában dr. György István, Rogán Antal, Németh Zoltán 
és Bagdy Gábor a törvényjavaslat kiegészítését javasolják új 360. § felvételével. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 
támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 363/3. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 9. 
mellékletének kiegészítését javasolja új 3. pont felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Van-e valakinek olyan módosító javaslatról tudomása, amiről nem szavaztunk, de 
kellett volna? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Nagyon szépen köszönjük főosztályvezető-
helyettes úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)   
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

2. napirendi pontunk Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. 
Tisztelettel köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A bizottsági módosító javaslat tervezetét ki fogjuk 
osztani, és csak azután fogunk róla szavazni, ha mindenki áttanulmányozta.  

Röviden elmondom, hogy miről szól a módosító indítvány. A költségvetési törvényben 
a Nemzeti Civil Alap részére a pénz 1,3 milliárddal volt beállítva, amit egy bizottsági 
módosító javaslattal 3 milliárd forintra szeretnénk felemelni. (Varga László: Csak?) Ez jó 
kérdés, de csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takaró ér. Kővári János képviselő úr!  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, én az eredeti javaslatot – ami 4,9 milliárd forint 

volt a kulturális kabinet közmegegyezése szerint és a frakció is támogatta ezt az összeget – 
javaslom megfontolásra. A Nemzeti Civil Alapról szóló törvényt holnap kezdjük el tárgyalni, 
és abban mindenki olvashatta, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap új feladatokkal is bővül. 
Tehát nem csupán az eddigi tevékenységet kellene támogatni, ami önmagában is méltó rá, 
hanem új feladatokkal bővül a tevékenységek sora. Például a határon túli civil szervezetekkel 
való együttműködés is ilyen új feladat. S az is benne van a civil törvényben, hogy civil 
szervezetek állami támogatást állami költségvetési forrásból csak a Nemzeti Együttműködési 
Alapon keresztül tudnak megpályázni, azok a szervezetek viszont közhasznú státusszal 
rendelkeznek majd. Egy ésszerű folyamat az, ami a civil törvényben kialakulóban van, de 
ehhez az ésszerű folyamathoz források is kellenek, ezért Ékes Ilonával együtt azt szeretnénk 
kérni, hogy 4,9 milliárd forint legyen a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi költségvetési 
támogatása. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Habozás nélkül támogatnám, hogy emeljük az összeget 

azon érvek alapján, amiket a képviselő úr elmondott, de a mértékek megítélésében csak azt a 
pici emlékeztető segítséget kérem, hogy a 2010-es és 2011-es költségvetési években mennyi 
is volt ez az összeg. Mintha ott is 4,9 milliárd lett volna.  

 
ELNÖK: 3,5 milliárd forint volt.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Mikor?  
 
ELNÖK: A 2010-es költségvetési évben.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És a 2011-esben?  
 
ELNÖK: 3,5 milliárd.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): És előtte? Szerintem akkor volt 4,9 milliárd, mert utána 

volt egy csökkentés. Erre a kérdésemre tehát részben kaptam választ.  
Másrészt abban kérek egy kis értelmezési segítséget, hogy honnan vesszük el? Mert 

azt még nem látom tisztán, hogy honnan vesszük el.  
 
ELNÖK: Általános forgalmiadó-növelés a lába.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Magyarán azt az egyszerű megoldást alkalmazzuk, hogy 

amit nem tudunk sehonnan sem elvenni, ott egy kicsit több adóbevételt remélünk. Régi trükk 
ez. (Varga László: Nem új találmány.) Valóban nem új találmány, de azért valljuk be, hogy 
ennek igazából nincs másik lába. Ezzel együtt is szükségesnek tartanám az emelést.  

 
ELNÖK: A bizottság pillanatnyilag nincs abban a helyzetben, hogy változtasson az 

összegen. Ha megismerjük a minisztérium álláspontját, akkor jobban el tudunk igazodni. 
Tekintettel arra, hogy a bizottságnál nincs ilyen írásbeli javaslat, ezért csak arról tudunk 
szavazni, amiről írásbeli javaslattal rendelkezünk.  

Az egyeztetési folyamatról pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy ha a 4,9 
milliárd forintra bármiféle visszajelzést kaptam volna, akkor a munkatársaimnak azt mondtam 
volna, hogy ilyen módon készítsék el a bizottsági módosító javaslatot, nyilván a lábát is 
megjelölve. De ilyen visszajelzés nem jött. Az érveket megfontolva érzelmileg Kővári 
Jánossal értek egyet, de ez nem érzelmi kérdés, ezért az elhangzottak fényében várom a 
kormány álláspontját, vagy ha kormányálláspont még nincs, akkor a tárca véleményét.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot valóban nem tudok mondani, de a konkrét indítványhoz tárcaálláspontot 
sem, mert ezt az indítványt ebben a formában, ezzel a tartalommal még a tárcánál sem láttuk. 
Azt tudom elmondani, hogy 2011-ben 3,6 milliárd forint volt az NCA-támogatás összege, és 
az adóemeléssel történő forrást a kormány korábban nem támogatta.  

Az egyházi szja 1 százalék rendelkezés kiegészítésének a csökkenetésére annak 
függvényében nyílik mód, hogy a költségvetési törvényt megalapozó törvénymódosításokban 
az 1 százalékos kiegészítés rendszere miként fog alakulni a jövőben. Ha a törvény úgy fog 
szólni, hogy azok számára, akik 2012. január 1-jétől nem minősülnek egyháznak, nem jár 
kiegészítés, akkor valóban lesz egy kis mozgástér, egyebekben ez a forrás nincs. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ehhez a ponthoz van egy módosító indítvány 5,5 milliárd forinttal, de 

kapcsolódó módosító indítványok benyújtására még természetesen lehetőség van, ha valaki a 
megfelelő forrásokat felleli. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, én teljesen értem, hogy visszajelzés a kisebb 

összegre, a 3 milliárdra és nem 4,9 milliárdra érkezett. Nem is akarok felelőtlen ötleteket 
tenni, de ha jól értem, akkor erre a 3 milliárdra is csak formális lábat találtunk, az 
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adóemelésből származó bevételt. Persze ez ellen sincs kifogásom, de azt elég nehéz 
megmagyarázni, hogy ha 3 milliárd erejéig optimisták vagyunk az adóbevétel növelésében, 
akkor 4,9 milliárd erejéig miért nem vagyunk azok. Ha 30 milliárdról lenne szó, azt érteném. 
Ráadásul ha jól értem, akkor a Fidesz-frakció is a nagyobb összeget támogatta. Azt, hogy egy 
olyan bizottság, amelyik ezért felelős, a kormánypárti frakció által jónak látott összeget 
csökkenteni akarja, nagyon nehezen tartom védhetőnek.  

Mi valóban adtunk be módosító javaslatot, tehát meg van nyitva – lehet hogy más által 
is, de többek között álalunk is – ez a rovat. Mi a 4,9 milliárdos összeget lőttük be. Az is 
világos, hogy ellenzéki képviselő javaslata nem mehet át. Aminek átmenési esélye van, az a 
bizottsági javaslat. Hogy itt eleve lejjebb menjünk és ne fordítva járjunk el, s ha muszáj, akkor 
majd a kapcsolódóban legyen valami, azt egy ilyen nevű bizottságnál, mint a mienk, nagyon 
nehezen tartom védhetőnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Sokféle módon lehet egy kérdéshez közelíteni. Például úgy, hogy ez a pénz 

2004-ben, amikor még a parlament osztotta, 400 millió forint volt. Aztán jött az ország 
eladósítása, és erre a szférára – állami számvevőszéki jelentést mondok, s most nem a 
Zuschlag-ügyre gondolok, hanem más dolgokra is – 9 milliárd forint jutott. De az elmúlt évre 
már 3,5 milliárdra visszament, és nem érkezett olyan visszajelzés, hogy ez 
működőképtelenséget okozott volna. Lehet úgy túlköltekezni, hogy az az ország eladósodását 
eredményezi, de lehet úgy is gondolkozni, hogy a feladatokat finanszírozzuk. Ha 
feladatfinanszírozásról és nem működési költség finanszírozásáról van szó, akkor a bizottság 
eddig az összegig vállalhatja be. De mivel van más indítvány is, ezt a kérdést – azután, hogy a 
tárca állást foglal – a bizottság kapcsolódó módosító javaslattal is tudja kezelni, persze ha nem 
eladósodást jelentő lábat talál. Azért mondom ezt, mert a tárcával való tárgyalások során 
szóba kerültek ezek az összegek is. Az említett 2004-es összeg jelen értéke körülbelül ennek 
az összegnek felel meg, tehát ez semmivel nem kevesebb, mint amennyi 2004-ben volt a jelen 
értékszámítás szerint. Kővári János!  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért a költségvetésben sok 

mindenre lehet lábat találni, és természetesen teszünk is javaslatot erre. Kértük is a tárcát, 
hogy segítsen nekünk forrásokat találni. Egyébként a tavalyi 3,5 milliárdos előirányzat mellett 
még közel 2 milliárd ment civil szervezetek támogatására. (Lendai Ildikó: Így van.) Bocsánat, 
mielőtt Lendvai Ildikó elégedett lenne a hozzászólásommal, elmondom, önöknél még több 
volt az az összeg, ami szanaszét ment mindenféle irányban. Most csak arra szeretném felhívni 
a figyelmet, nehezen vitatható, hogy ezt a költségvetést nem lehet ugyanúgy tervezni, mint 
ahogy a négy évvel ezelőttit tervezték, amikor lényegesen magasabb volt ez az összeg – hogy 
a forrását hogyan tudták előteremteni, azt láttuk –, de azt gondolom, a 3 milliárdos bizottsági 
javaslatot most is fel lehetne vinni 4,9 milliárdig úgy, hogy a különböző tárcáknál lévő civil 
szervezeti fejezeteket összesítik.  

Mondok egy-két példát. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál van a kulturális 
alapítványok, közalapítványok, egyéb kulturális alapítványok és oktatási társadalmi civil 
szervezetek, nonprofit testületek támogatása. Tehát a tárcáknál szanaszét hevernek források. 
Ésszerű lenne a NEA-ba terelni azokat, ahol nem célzott támogatásról, nem valamilyen 
közfeladat vagy állami feladat átvállalásáról van szó, hanem különböző civil szervezeti 
támogatásokról. Egyébként a törvény is hasonlóképpen gondolkodik, és ha ezt elfogadjuk, 
akkor forrásoldalon is ennek kellene megjelenni. Tehát van még láblehetőség, de pontosan 
egyeztetni kell az adott tárcákkal, milyen módon tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy minél 
átláthatóbb és hatékonyabb legyen a civil szervezeti pénzek felhasználása. Ennek érdekében a 
NEA-ba kellene terelni azokat a forrásokat, amik nélkülözhetők. Tudom, hogy erről nehéz 
lemondani, a korábbi évek gyakorlatától nehéz eltávolodni, de szükséges lenne, mert így 
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ésszerűbb és átláthatóbb lenne a forrás felhasználása. A mi javaslatunk egyébként tartalmazza 
azokat az alpontokat, ahonnan szerintünk lehetséges lenne források átcsoportosítása ahhoz, 
hogy a 4,9 milliárd forint összegyűljön. Remélem, hogy támogatásra talál itt is és majd az 
Országgyűlésben is mindegyik párt részéről ez a forrásnövelés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona!  
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, és kérem a 

bizottságot, támogassa, hogy a magasabb összeggel adjunk be módosító javaslatot. Elnök urat 
pedig arra kérem, hogy találkozzon civil szervezetekkel, hallgassa meg, hogy ők mit 
mondanak. Nagyon értékes ügyeket szolgáló szervezetek mennek tönkre azért, mert nem 
jutnak forráshoz. Nekem ez nagyon nehézzé teszi a velük való találkozást.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, a hétvégén hetven civil szervezettel találkoztam. Több 

helyen részt vettem a civil szervezetekkel való egyeztetési folyamatokban. Sőt a civil 
szervezetektől módosító indítványokat is kaptam.  

Pillanatnyilag nem látok más lehetőséget, minthogy ezt a kérdést levesszük a 
napirendről, illetve az is egy megoldás lehet, hogy megszavazzuk azt, ami írásban előttünk 
fekszik. A kapcsolódó módosító indítványok kérdése ettől még teljesen más. Most nem 
tudunk mást tenni, minthogy arról szavazunk, ami írásban ki lett osztva. Én is szeretném, ha a 
4,9 milliárd forintos javaslat – amiről előzetesen egyeztettünk – megkapná a bizottság 
támogatását, de amíg még tárcaálláspont sincs erről, annak ellenére, hogy minden egyeztetést 
elvégeztünk, a bizottságnak ezt az emelést mindenképpen jeleznie kell. Az emelés összegét és 
a lábait fejezeten belüli átcsoportosítással, illetve kapcsolódó módosító indítványokkal lehet 
kezelni. Ez csak a jogalapot rendezi le.  

Nem tudtam arról, hogy ugyanehhez a ponthoz más módosító indítvány is van beadva. 
Akkor lett volna kínos az egész, és akkor éreznék felelősséget, ha ehhez a ponthoz egyáltalán 
nem volna módosító indítvány beadva. De mivel ilyen indítvány van beadva, van 
mozgásterünk, s remélem, hogy az e vitában elhangzottakat a tárca is megfontolja és születik 
valamilyen döntés. De pillanatnyilag csak erről a javaslatról tudok szavaztatni. Kővári János!  

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Most már a tárca felé fordulok. Önöknek nyilván az az 

elsőrendű felelősségük, hogy egy tartható költségvetést állítsanak össze, és nagyon szépen 
köszönjük, hogy ezt megteszik. Az viszont még gazdasági megfontolás szempontjából is 
érdekes lehet, hogy azokat a civil szervezeteket, amelyekről beszélünk, minek tekintjük: 
hobbiszervezeteknek, amelyekre többletkiadása van az államnak, vagy pedig tudomásul 
vesszük, hogy a civil szervezetek nagy része közösségi feladatot lát el, közülük rengetegen 
oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális, környezetvédelmi szolgáltatásokat vagy 
intézményeket működtetnek. Ezért próbáljuk a civil törvényben rendezni, hogy különböző 
minőségbe kerüljenek a közhasznú szervezetek és más fontos civil szervezetek, mert rendet 
szeretnénk enni, hogy ésszerű legyen az állami támogatások csatornája. Ne úgy 
gondolkodjunk a civil szervezetekről, hogy azok valamilyen extra tevékenységet folytatnak, s 
ha van rá pénz, adunk, ha nincs, akkor nem adunk, hanem ezt a gazdasági ésszerűség kívánja 
meg így.  

Egyébként a civil szervezetek minden statisztika szerint 1 állami forinthoz 3 forintot 
tesznek hozzá nem állami, hanem más forrásokból. Azt gondolom, ennek a pénzügyi 
hatékonysága is mérlegelendő, hiszen nem többletkiadást, hanem a költségvetés más 
fejezeteiben elkülönített célú forrásokat szeretnénk csatornázni abba a forrásba, ahol az a 
leghatékonyabban használódik fel, mégpedig a legátláthatóbb módon. Az is érdeke 
mindenkinek, a pénzügynek is és a politikának is, hogy pályázati úton, megfelelő feltételek 
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mellett, a törvényben szabályozott módon lehessen hozzájutni forrásokhoz, amiből a civil 
szervezetek közszolgáltatásokat működtetnek, fontos közösségi feladatokat látnak el, s még 
egyszer mondom, minden állami forinthoz 3 forintot hozzátesznek. Ha valami, akkor ez egy 
jó befektetés. Azt kérem, hogy ilyen szemmel tekintsék át a lehetőségeket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy technikai javaslatom lenne. Ami előttünk van, az 

egy bizottsági, de kapcsolódó módosító javaslat, aminek ma nem jár le a határideje. S mivel 
az előterjesztés kapcsolódó módosítóról szól, azt javaslom elnök úrnak, a bizottság ennek a 
szövege helyett inkább egy olyan szándékról határozzon, hogy milyen szövegű kapcsolódót 
fogad el. Az egyik alternatíva nyilván erre az összegre vonatkozó kapcsolódó, a másik pedig 
az, hogy a két lehetőség közül, az itt szereplő 3, illetve a felvetődött 4,9 milliárdról 
fogalmazódjon meg kapcsolódó módosító indítvány. Tehát nem vagyunk kényszerben, hogy 
csak ezt szavazhatjuk meg, ezért javaslom, hogy az elágazó lehetőségről is szavazzunk.  

 
ELNÖK: Szerdán ülést fogunk tartani, és többek között a munka törvénykönyvéhez is 

bizottsági módosító javaslatokat adnánk be. Ha a bizottság egyetért vele, szerdára 
visszahozzuk ezt a javaslatot, egyáltalán nem biztos, hogy 3 milliárddal és az sem, hogy 4,9 
milliárddal, hanem azt a javaslatot hozzuk vissza, amihez a tárca egyetértésével megfelelő 
lábat tudunk szerezni. Azt gondolom, ez korrekt eljárás. Ha most bevésnénk a 4,9 milliárdot, 
akkor nyilvánvalóan a lábakat is meg kellene nevezni, mert a Házszabály szerint csak olyan 
módosító javaslat nyújtható be, amelyben a módosításnak a lába is meg van jelölve. 
Remélem, hogy munkatársunk a szerdai ülésig elvégzi az egyeztetést és megnyugtató 
megoldás születik. Csütörtökön tárgyalják a költségvetési törvényt, ezért szükséges, hogy 
szerdáig valamit mondjunk, mert utána már csak fejezeten belüli átcsoportosítások 
lehetségesek. Amennyiben a bizottság egyetért vele, a szerdai ülésre ezt a kérdést ismét 
naprendre vesszük. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért a 
javaslatommal.  

Varga László képviselő úr!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Mi indokolja a 980 millió forint elvételét az egyházi 

alapintézmény-működés, szja rendelkezés és kiegészítése soron? A minisztérium képviselője 
az imént azt mondta, hogy kevesebb egyház lesz. Ez a csökkentés oka vagy valami más?  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, ez.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Tehát az, amit elnök úr az előbb mondott, erre is 

vonatkozik?  
 
ELNÖK: Igen.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Én is úgy vagyok vele, mint az imént Lendvai Ildikó, 

pont a mi bizottságunk ne adja a nevét ahhoz, hogy az egyházi támogatás csökkenjen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim időben meg fogják kapni az értesítést a 

szerdai bizottsági ülésről.  
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Egyebek 

Az egyebekben van-e valakinek bármilyen kérdése, észrevétele, megjegyzése, 
felvetnivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Ebben az esetben megköszönöm munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra  perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


