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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Lukács Tamás, Ékes Ilonát Gajda Róbert, 
Farkas Flóriánt Berényi László, Kőszegi Zoltánt Rónaszékiné Keresztes Monika, Kubatov 
Gábort Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Ma reggel az a kérés érkezett 
hozzám, hogy a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslatot tárgyaljuk 1. napirendi pontként. Ki ért egyet a napirendi javaslattal a fenti 
módosítással együtt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/12015. szám, új/átdolgozott változat a T/11545. szám helyett)   
(Általános vita) 

1. napirend pontunk a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat. Üdvözlöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból és arra kérem, hogy a törvényjavaslatnak a 
bizottságot érintő változtatásairól tájékoztasson bennünket. Öné a szó.  

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

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Alaptörvénynek ez a módosítása már 
egy új változat. A kormány júniusban benyújtott egy korábbi változatot, amit a képviselők 
már megismerhettek. Ahhoz képest három elemmel bővült ki ez a javaslat.  

Az eredeti változatban is szereplő javaslatok túlnyomó része azokra az elsősorban 
nemzetközi színtéren felmerült észrevételekre kívánt reagálni, amelyeket a kormány 
elfogadhatónak és a viták rendezése szempontjából megfelelőnek tartott. Ily módon került 
bele az ötödik módosításba az, hogy a kormány az Európai Bizottsággal folytatott 
egyeztetések során beleegyezett abba, hogy az úgynevezett ügyáthelyezést a bíróságok 
vonatkozásában megszünteti. Ez az egyik elem.  

A másik elem: a bírói kezdeményezésre irányuló alkotmánybírósági eljárások kapcsán 
merült fel az az Alkotmánybíróság részéről, hogy az Alaptörvényben biztosított határidő túl 
rövid a megfontolt döntések meghozatalára. Miniszterelnök úr az Alkotmánybíróság 
elnökével tartott egyeztetésén egyetértett abban, hogy a jövőben mindenféle, az 
Alkotmánybíróságot érintő jogszabály-módosításokról egyeztetések lesznek. Tulajdonképpen 
ennek az eredménye az, hogy a 30 nap helyett 90 napot javasol a módosítás.  

A következő pont szintén az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások 
eredményeképpen deregulálja a 37. cikk jelenlegi (6) bekezdését, amely azzal foglalkozik, 
hogy különadót lehet kivetni egyes nemzetközi bírósági vagy európai uniós fizetési 
kötelezettség biztosítására. Végül, de nem utolsósorban a pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletének feladatát a jövőben a pénzügyi szervezet önálló intézmény helyett a Magyar 
Nemzeti Bank látja el. Ezt már a júniusi előterjesztés is tartalmazta.  

Ismertté vált a Velencei Bizottság véleménye az Alaptörvény negyedik módosításáról. 
Erre is reagálni kívánt a kormány és a viták mihamarabbi befejezése érdekében további három 
elemmel bővítette ezt a módosító csomagot. Az egyik – ami a bizottságot talán a legjobban 
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érinti – egy terminológiai, hangsúlybeli változtatást jelent a VII. cikkben, amely az 
egyházakról szól, és a vallási közösség fogalmának a bevezetését tartalmazza, teljes 
mértékben összhangban az egyháztörvénnyel. Azt hangsúlyozza, hogy az egyházként való 
működés mindenki számára szabad, ezen belül viszont az államnak lehetősége van bizonyos 
egyházakkal, vallási közösségekkel együttműködnie.  

Még két eleme van a javaslatnak. Az egyik a politikai reklám témája, amely lehetővé 
teszi immár nemcsak közszolgálati, hanem kereskedelmi médiaszolgáltatás útján is a politikai 
reklám közzétételét. Végül pedig az Országos Bírói Tanács megjelenítése az Alaptörvényben 
mint az Országos Bírósági Hivatal felügyeleti szerve, amely szintén a Velencei Bizottság 
intenciói, észrevételei alapján került megjelenítésre az Alaptörvényben.  

Köszönöm, hogy meghallgattak. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaim közül ki kér szót? Lendvai Ildikó 
képviselő asszony!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem kérdésem lenne, mert világos volt mindaz, amit 

helyettes államtitkár úr elmondott, hanem csak azt szeretném bejelenteni, hogy nem fogjuk 
megszavazni a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Ennek van egy általános 
oka és van egy konkrét, a bizottságunkat érintő oka, ez az egyházak és a vallási közösségek 
szabályozása, amivel, gondolom, senkinek nem okozunk meglepetést, mert az álláspontunk 
ebben az ügyben ismert.  

Az általános ok az, hogy általában sem helyeseljük azt a gyakorlatot, amikor nem a 
törvényeket szabjuk az Alaptörvényhez, hanem az Alaptörvényt módosítjuk, hogy ne 
ütközzön egy korábban már elrontott vagy valakik által rossznak ítélt törvénnyel. Most 
tipikusan ez történik a politikai reklámok, de különösképpen a minket érdeklő egyházak, 
vallási közösségek szabályozása tekintetében. Nem fogok azon tréfálkozni, hogy az 
Alaptörvény gránitja időközben vaj puhává vált, mert nem kifogásolható az, ha az élet szabta 
nagy kihívások miatt időnként, ha nem is ilyen sűrűn, lassan havonta, hozzányúlunk az 
Alaptörvényhez. Most azonban nem az élet szabta szükséglet miatt nyúlunk hozzá, hanem egy 
elrontott, az Alkotmánybíróság által alaptörvény-ellenesnek ítélt törvény kedvéért nem a 
törvényt változtatjuk, hanem az Alaptörvényt. Ez az általános kifogásunk.  

Ami a konkrét kifogást, ezt a bizonyos VII. cikket érinti, amiről volt szíves indoklást 
adni: nos ez maga a fából vaskarika. A többek részéről – akik között legtekintélyesebb az 
Alkotmánybíróság – felmerült és megfogalmazott kifogás az volt, hogy a parlament egy 
politikai összetételű testület, ilyenformán politikusok döntik el, hogy ki kaphat egyházi 
jogosultságot és ki nem. Ezután létrejött a korábbi alaptörvény-módosítás, amely jó nagy 
pofont adva az Alkotmánybíróságnak és az alkotmányosságnak, Alaptörvénybe foglalta, hogy 
ez a parlament joga. Most itt még tovább megyünk, nyilván más szervek, szervezetek 
kifogásainak az élét akarjuk kivenni, s egy trükközést és szójátékot alkalmazunk. Azt 
mondjuk, hogy mindenki nevezheti magát egyháznak – mint ahogy Napóleonnak is, szoktuk 
mondani egy másik intézményben –, mi ezentúl bevett egyháznak hívjuk azt, amit korábban 
egyháznak hívtunk, és eljátszunk a szavakkal, hogy a parlament csak arról dönt, hogy a vallási 
közösségek közül az állam kivel fog együttműködni, és ezt hívja bevett egyháznak. Igen ám, 
de amit korábban az egyházak kaptak, azt most csak a bevett egyházak kapják, magyarán a 
szójáték következtében a valódi kifogások a törvénnyel szemben nem oldódnak meg. 
Továbbra is egyedi döntés lesz, méghozzá politikusok döntése arról, hogy ki lesz bevett 
egyház, az ezzel járó jogosultságokkal. Szerintem még ront is az előző alaptörvény-
módosításhoz képest ez a mostani történet, amely szintén az AB kifogásait akarta kiherélni, itt 
tudniillik már szó sincs az objektív kritériumokról, amiket a parlamentnek esetleg figyelembe 
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kell és lehet venni. Tudom, hogy ezek a törvényben benne vannak, de ami itt alaptörvényi 
szintre van emelve, az már kizárólag az együttműködés, az együttműködési szándék kérdése, 
vagy ahogy az egyházi törvényben benne van, az együttműködésre való alkalmasság kérdése, 
ami objektív kritériumokkal nem mérhető. Tehát még egy súlyos és durva lépés történt ezen a 
területen az Alaptörvényben, hiszen egy merőben szubjektív szempont alapján lehet valakit 
bevett egyháznak minősíteni. Ez nagyon nem stimmel. Ez körülbelül olyan, mintha az 
Alaptörvénybe beleírnánk, hogy bármely gyerek megszülethet, de a parlament majd név 
szerint dönt arról, hogy Kovács Pistike vagy Szabó Julika kap-e családi pótlékot. Ez nem jó 
elv, ezt a korábbi kifogások – az ombudsmantól az Alkotmánybíróságig – mindenhol 
megfogalmazták, és ezen a kifogáson nem lettünk úrrá. Ellenkezőleg, míg korábban egy 
törvény volt kifogásolható, most az Alaptörvényt tesszük ezen a módon kifogásolhatóvá.  

Nem feltétlenül új az, amit mondok, mert ugyanezt elmondtuk a törvénnyel 
kapcsolatban is, de nyilván súlyosabban esik latba, ha ilyen típusú kérdőjele az embernek nem 
egyszerűen egy törvénnyel, még ha kétharmados törvénnyel is, hanem az Alaptörvénnyel 
szemben támad fel. Ezek azok az okok amelyek miatt nemmel fogunk most szavazni; 
mondom fejedelmi többesben, mert Nyakó István helyett is én szavazok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kívánok visszaélni az ülésvezetői jogommal, nem 

kívánok vitatkozni a képviselő asszonnyal, de néhány tárgyi tévedésére rámutatnék. A 
mostani módosítás szövege pontosan egyezik a hatályos joggal. Amit kifogásolt, hogy a 
minisztérium előzetesen vizsgálja meg a feltételeket és csak azokat terjessze a parlament elé, 
amelyekkel egyetért, azért nem szerepel az Alaptörvényben, mert a parlament hatásköre és 
illetékessége csak erre a kérdésre terjed ki. Én nem vitatkozom önnel, mert nem élek vissza az 
elnöki jogommal, de a tárgyi tévedéseit kénytelen vagyok kijavítani. A hatályos törvénynek 
ez az alaptörvény-módosítás felel meg. Pillanatnyilag ez a hatályos törvény, a parlament által 
elfogadott és a Corpus Jurisba beillesztett, ezért azt kell mondanom, szükségképpen 
módosítani kellett az alkotmányt ahhoz, hogy a hatályos törvénynek megfeleljen az 
Alaptörvény szövegezése. Természetesen nem lehet mindent az Alaptörvénybe beírni, azért 
vannak a sarkalatos törvények, hogy a részletszabályokat tartalmazzák, és ön nagyon jól 
ismertette a részletszabályokat. Az Alaptörvény csak azokat szabályozta, amelyek nem 
tartoznak a parlament hatáskörébe.  

Öné a szó, parancsoljon!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem nagyon népszerű dolog egy vitát újranyitni, olyan 

nagyon bőven én sem szándékozom, inkább megköszönöm elnök úrnak, hogy igazolta az 
alapaggályomat. Igen, itt arról van szó, hogy nem az Alaptörvényhez szabunk törvényt, 
hanem egy meghozott, ráadásul véleményem szerint egy rossz törvényhez szabjuk az 
Alaptörvényt. Én szeretek ruhát vásárolni, de gombhoz kabátot nem szoktam venni, mert 
célszerűtlen, gazdaságtalan és teljes joggal támadható. Most viszont ez történik, van egy 
gombunk, az egyházi törvény, és most annak a kedvéért átszabjuk a kabátot is. Lényegében 
elnök úr is ezt mondta, csak helyeslőleg, hogy ha már hoztunk egy törvényt, akkor muszáj 
nyiszatolni-csiszatolni kicsit az Alaptörvényt is. Tehát a folyamat elemzését illetően én elnök 
úrral 120 százalékig egyetértek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én mindig csodálkozom, amikor a képviselő asszony 

egyházügyben megszólal. Ugye nem kell ecsetelnem, hogy miért? De azt nem szabad 
elfelejteni, hogy az önök tizenkét éve alatt az egyházak mint olyanok 385-re szaporodtak fel. 
Isten azonban csak egy van! Ez benne a döbbenetes. Viszont az államot lehetett csapolni, az 
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adózók pénzét megszerezni azon a címen, hogy egyház vagyunk. Ugyanakkor voltak olyan 
dolgok, hogy egy lakásba három-négy egyház volt bejegyezve egyenként tíz-tíz fővel, mert 
ennyi elég volt ahhoz, hogy államai támogatást szerezzenek a működésükhöz. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr!  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Képviselő asszonynak arra a felvetésére reagálnék, hogy további feltételek 
nem szerepelnek az Alaptörvényben. Nos az eddigi feltételek, amelyek szerepeltek benne – 
mint például a huzamosabb ideje történő társadalmi támogatottság –, szintén csak példálózóak 
voltak, és ott volt utánuk, hogy egyéb feltételeknek is meg kell felelniük. Most a VII. cikk (5) 
bekezdése tartalmazza amikor a sarkalatos törvényi keretet indokolja, hogy az együttműködés 
feltételeit mondja meg sarkalatos törvény. Az igaz, hogy az együttműködés került kiemelésre, 
ettől függetlenül a törvény még további feltételeket szabhat az együttműködés feltételeként. 
Ez tehát továbbra is megvan.  

Azzal viszont vitatkoznék, hogy az Alkotmánybíróság azt mondta volna, hogy az 
államnak nem lehet megmondania azt, hogy bizonyos egyházakkal együtt kíván működni, 
másokkal meg nem. Objektív feltételek alapján az állam együttműködhet az általa arra 
alkalmasnak tartott egyházakkal. A törvény egyébként biztosítja az ezzel a döntéssel 
szembeni jogorvoslati jogot is, ami az Alkotmánybíróságnál van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nyilván senki se haragszik, ha csak a tárgyszerű 

észrevételekre reagálok. Államtitkár úr, az Alkotmánybíróság azt helytelenítette, hogy ha a 
parlament hozza a döntést, ez óhatatlanul felveti a politikai motiváció gyanúját. Ez tehát nem 
múlt el. Ezt a kifogást nem orvosoltuk, ez volt a kifogása lényege.  

A másik a jogorvoslat lehetősége. Bár én ezt nem hoztam szóba, de ha már államtitkár 
úr említette: az új törvény szerint teljes mértékben lehet jogorvoslattal élni a miniszteri eljárás 
keretébe tartozó objektív kritériumok alapján. Rosszul számolta a miniszter akár az egyház 
életkorát, akár a létszámát, amit még nem tudjuk, hogy kell majd megállapítani, de mindegy. 
Ha jól olvasom az egyházi törvényt – ez az alkotmányban nincs benne, tehát nem itt kellene 
rendezni, bár itt is lehet –, akkor a parlamenti döntéssel szemben lényegében az eljárási hibák 
miatt lehet jogorvoslattal élni, ami nem ugyanaz. A jogorvoslatnak itt csak azért van 
jelentősége, mert ha alapvetően elkövettük azt a – még egyszer mondom – szerintünk 
támadható megoldás elfogadását, hogy politikusok hoznak döntést a bevett egyházi státuszról, 
akkor legalább tényleg vigyáznunk kellett volna, hogy a jogorvoslat teljes és tökéletes legyen. 
A jogorvoslat tényének részleteit valóban nem az Alaptörvényben kell részletezni, mint ahogy 
a számszerű feltételeket sem feltétlenül.  

Nem nyugtatott meg államtitkár úr most azzal, hogy az Alaptörvény amúgy is olyan 
rugalmas, hogy azt is tartalmazza, hogy egyéb feltételeket is támaszthat a parlament. Ez nem 
megnyugtató, nem az objektivitásokra támaszkodó mérlegelés létét igazolja, hanem éppen 
ellenkezőleg, ezek szerint az Alaptörvény értelmében a parlament valami egészen más 
feltételt is állíthat a későbbiekben. Én ezt nem találom megnyugtatónak. Nyilván nem arra 
számít sem államtitkár úr, sem elnök úr, hogy most meggyőzzük egymást és akkor ettől 
igennel fogok szavazni, mert hát ez nyilvánvalóan hiú remény lenne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ebben végképp egyetértek a képviselő asszonnyal. Ha a hátralévő életemet 

arra szánnám, hogy meggyőzzem önt, akkor is sikertelen lennék. (Lendvai Ildikó: Tegyen 
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kísérletet rá, elnök úr!) Nem, ilyen reménytelen dolgokba nem fogok bele. Viszont engedjen 
meg nekem két megjegyzést, s megint csak nem a vita, hanem a tárgyilagosság kedvéért.  

Amikor a parlament az egyházi törvény megalkotása fárasztó munkájának nekilátott, 
akkor az alkotmányban már rögzítve volt, hogy az egyházi státusz megadását a parlament 
végzi. Az Alkotmánybíróság csak normakontrollt gyakorolhat, a hatalmi ágak szétválasztása 
miatt egy jogállamban nem veheti át a parlament hatáskörét és illetékességét. Lehet, hogy az 
Alkotmánybíróságnak valami nem tetszik az adott normaszöveg szerint, viszont amikor a 
normaszöveg változik, akkor az Alkotmánybíróságnak attól kezdve csak és kizárólag azt a 
normaszöveget lehet idézni, kivéve akkor, ha az az európai jogba ütközik. De az európai 
jogba nyilván nem ütközik, ha tizenegy olyan ország van Európában, ahol vagy a 
kormányhivatalok, vagy pedig a parlament adja meg az egyházi státuszt, ráadásul – amint már 
többször elmondtam – az egyik ilyen állam éppen Belgium. Ezért az Alkotmánybíróság nem 
is hivatkozik az európai jogra, ő csak az adott normát vizsgálhatja. Miután a parlament az 
adott norma alapján alkotmányos kereteken belül meghozta a döntését és szabályos keretek 
között törvényt alkotott, ami kihirdetésre is került, akkor a parlamentnek, ha a törvény a 
hatályos alkotmánnyal nincs összhangban, kötelessége az összhangot megteremteni a 
meghozott törvény és az alkotmány között. Tehát annyiban szeretném a tévedését korrigálni, 
hogy a törvényalkotás előtt is volt alkotmányos rendelkezés az egyházakról, mégpedig úgy, 
hogy a parlament adja meg az egyházi státuszt. Ez nem változott. Az változott, hogy a 
kétszintű rendszer miatt az alkotmány egyértelművé tette, hogy mi a parlament hatásköre és 
illetékessége.  

Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazni 
fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Magyarország Alaptörvényének ötödik 
módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatot? (12) Ki nem tartja általános vitára 
alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja.  

A bizottság előadója Demeter Zoltán képviselő úr lesz.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12100. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm Koleszár 
Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt és Árok Szabolcs osztályvezető urat az NGM-ből. 
Arra kérem önöket, hogy csak a bizottságot érintő változásokról tájékoztassanak bennünket.  

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! A 2013. évi költségvetési törvény módosításáról adnék rövid tájékoztatást. 
A törvénymódosítás alapvető oka az, hogy az Országgyűlés és a kormány az elmúlt 
időszakban több olyan fontos jogszabályt alkotott, illetve döntést hozott, amelyek 
következtében szükséges a 2013-as törvény módosítása. Olyan változásokat vezet át a javaslat 
a törvényen, amelyek az időközben megszületett más jogszabályok és kormányzati döntések 
végrehajtását segítik, vagy azok következményei.  

A törvényjavaslatban szereplő változások az uniós módszertan szerint a jelen 
háztartási egyenleget és az államadósság csökkentésének követelményét nem érintik.  
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A tisztelt bizottság feladatkörét, illetékességi körét alapvetően három módosítás 
érintheti, ezek a pedagógus-életpályához kapcsolódó illetményemelés 2013. évi ütemének a 
számszaki beépítése, a nem állami köznevelés finanszírozási rendjének változásához új 
szabályok beemelése a törvénybe, valamint a humánszolgáltatók támogatásának a 
megemelése.  

Ennyit kívántam röviden elmondani a bizottságnak. Köszönöm szépen. A felmerülő 
kérdésekre természetesen válaszolni fogok.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs kérdés, 

észrevétel, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

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

3. napirendi pontunk a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Állami 
Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásának 
ellenőrzéséről. Az általános vitára való alkalmasság megállapítása a bizottság feladata. 
Ismételten köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt és Árok Szabolcs 
osztályvezető urat az NGM-től, valamint Gyarmati István számvevő tanácsos urat az Állami 
Számvevőszéktől. Megadom a szót Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonynak.  

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! A 2012. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot 
az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határidőig elkészítette a kormány, június 
30-ig átadta az Állami Számvevőszéknek ellenőrzésre, és augusztus 31-ig megtörtént a 
benyújtás. A törvényjavaslat normaszövege rendelkezik a 2012. évi költségvetés 
finanszírozásáról, a végrehajtás szabályaival összefüggő kérdésekről, tárgyalja az 
államadósság kezelését és tartalmazza a tb-alapok pénzügyi előirányzatainak végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezéseket.  

A 2012. évi zárszámadási törvényjavaslat tükrözi, hogy a kormány 2012-ben is 
folytatta a strukturális problémák megoldását, a magyar államadósság csökkentését, az ország 
versenyképességének javítását, a munkaerő-piaci aktivitás fokozását és az ország növekedési 
potenciáljának emelését. 2012-ben emelkedett a feldolgozóipari nagyberuházások mértéke, 
melyben kiemelt jelentőséggel bírnak az autóipari nagyberuházások, növekedett az export, 
mely meghaladta a felvevőpiacok növekedését. A foglalkoztatottak száma is növekedett, a 
folyó fizetési mérleg egyenlegében pedig 1,7 százalékos aktívum alakult ki. Így az 
államháztartás európai uniós módszertan szerinti hiánya az előzetes adatok alapján a GDP 1,9 
százalékában teljesült. Ez azt jelenti, hogy 2011 után 2012-ben és varhatóan az idei évben is 
Magyarország teljesíti az uniós deficitkövetelményeket.  
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A bizottság feladatkörébe tartozóan tényleg csak néhány mondatot mondanék. 2012-
ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma létrejöttével a bizottság feladatkörébe tartozó 
előirányzatok döntő többségében egy minisztériumhoz, egy minisztériumi fejezethez kerültek. 
Itt találhatók meg az egyházi, a nemzetiségi és a civil támogatások, valamint a társadalmi 
felzárkóztatást jelentő pénzek döntő többsége.  

Ami a zárszámadásban speciális: ennek a bizottságnak mindig van normaszöveg része. 
A 25. § tartalmazza az egyházakkal kapcsolatos elszámolásokat. Ezek a köznevelési, a 
szociális humánszolgáltatók 2012. évi támogatásának az elszámolását jelentik, illetve az 
egyházi ingatlanjáradék tényleges inflációval kapcsolatos elszámolását.  

Ennyit kívántam kiegészítésül elmondani. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
támogassa a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék képviselőjének adom meg a 

szót.  

Gyarmati István számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) tájékoztatója 

GYARMATI ISTVÁN számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden szeretném ismertetni az Állami Számvevőszék álláspontját. Az 
ÁSZ természetesen azt nézte meg, hogy a költségvetési törvény végrehajtása törvényesen és 
szabályszerűen valósult-e meg, és hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok és az ellenőrzött 
szervezetek a kapott kereteken belül gazdálkodtak-e a közpénzekkel.  

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése folytatta a 2011. évi változások módját és 
továbbfejlesztését, ami azt jelenti, hogy egy minisztériumot, ebben az esetben a KIM-et teljes 
egészében ellenőriztünk és minősítettünk, hasonlóan, mint tavaly a Belügyminisztériumot. 
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a belső kontrollrendszerek minőségére és a 
továbbfejlesztési irányok meghatározására. Ennek következtében sikerült az ellenőrzés 
hatókörét, az úgynevezett lefedettséget a bevételi főösszeg 97 és a kiadási főösszeg 91 
százalékára emelni.  

A főbb megállapításaink közül az a legfontosabb, hogy a 2012. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ennek alapján a zárszámadási 
törvényjavaslatot megalapozottnak, a törvényjavaslatban szereplő adatokat pedig 
megbízhatónak minősítettük.  

Több kisebb jelentőségű hibát tártunk fel, ezek összege azonban lényegesen alatta 
marad az úgynevezett lényegességi küszöbnek, ami a központi alrendszer kiadási 
főösszegének a 2 százalékát teszi ki.  

Kockázatokat is felmértünk az ellenőrzés során. Ennek körében tapasztaltuk azt, hogy 
az NGM szabályozásában nem jelennek meg és ennek következtében nem kérhetők számon 
bizonyos meghatározott kontrollok, amik alapvetően az adóhatóság, a Kincstár, az 
Államadósság-kezelő Központ, a fejezetek és az alapok közötti adategyeztetésekre 
vonatkoznak, amelyek manuálisan történtek meg. Erre tettünk javaslatot a jelentésünkben is.  

A folyamatok a 2011. évihez képest valamivel kedvezőbben alakultak. A kormánynak 
2012-ben a 2011. évinél kisebb összegben kellett elrendelnie a költségvetési egyenleg tartását 
biztosító intézkedéseket. A költségvetési szervek, illetve a fejezeti kezelésű rendszerek 
esetében a végrehajtott zárolások összegét az év végén elvonták. A 2012. évi maradvány 
összege annak ellenére növekedett 20 százalékkal, hogy a kormány maradványtartási 
kötelezettséget nem rendelt el. Ennek az értéke 710,7 milliárd forint volt.  

A hazai költségvetésben 1564,7 milliárd forint EU-forrás felhasználását tervezték, 
amiből 1088,5 milliárd forint valósult meg. Ez 69,4 százalék. Ha az operatív programok 
egyharmadánál nem történnek intézkedések, akkor továbbra is fennáll a forrásvesztés 
kockázata. A teljesített kifizetések aránya 2012 végére 40,7 százalékra emelkedett.  
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Szintén komoly probléma volt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az uniós 
források igénybevételére kialakított pályáztatási rendszer nem biztosította megfelelően, hogy 
az átláthatóság érvényesítésre kerüljön, így a belső eljárásrend hiányosságai következtében 
2012. október 23-ig nem írták elő a tulajdonosi adatoknak az adatbázisokkal és a közhiteles 
nyilvántartásokkal való összevetését.  

A KIM-et teljes egészében megvizsgáltuk és itt kisebb szabálytalanságokat találtunk. 
Összességében a kiadásait és a bevételeit megbízhatónak minősítettük.  

A 2011. évi zárszámadási ellenőrzésünkre ráépül a belső kontrollrendszer 
szabályszerűségét bemutató ellenőrzésünkről készült jelentésünk. Az erre való javaslataink 
teljes egészében hasznosultak. Most is az ellenőrzés fókuszában volt ennek a minősítése, 
amely 84 százaléka az ellenőrzött intézményeknek megfelelt, azok pedig, akiknek nem felelt 
meg ez a minősítés, vállalták, hogy rövid időn belül zártabbá teszik az ellenőrzési rendszert. 
Ez is gyakorlatilag abba az irányba való továbbfejlesztése a Számvevőszék vizsgálatainak, 
hogy ne mindenképpen hibát állapítson meg és azt minél nagyobb mértékben előadja, hanem 
azt próbálja meg elérni, hogy a folyamatok jobbá váljanak és ezeket a hibákat ne kelljen újra 
előszedni.  

Jelentésünkben a tavalyi évhez hasonlóan strukturált, átfogó javaslatokat 
fogalmaztunk meg. A NAV elnökének javasoltuk az egységes folyószámlarendszer 
kialakítása érdekében szükséges feladatok további kidolgozását, az NGM miniszterének az 
alkalmazott kontrollkép szabályozási rendszereknek a kialakítását, a vidékfejlesztési 
miniszternek javasoltuk, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilvántartását tegye 
naprakésszé és az valós adatokat tartalmazzon, az NFÜ elnökének pedig javasoltuk az Áht. 
szerinti átláthatóság szempontjait igazoló dokumentum- és kontrollrendszer kialakítását.  

Ennyit kívántam a bizottságnak elmondani. Köszönöm szépen a türelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? Varga 

László képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Két kérdésem van. Az elsőre van utalás az (1) 
bekezdésénél. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének teljes körű rendezése 
megtörtént az elmúlt évben. Mit értek ez alatt? Kétféle rendezés volt a kártalanításnál, az 
egyik az OTP által megelőlegezett, a másik pedig azon egyházak felé, akik nem éltek ezzel a 
lehetőséggel. Mind a kettő teljes egészében rendeződött. Erre mondhatjuk azt, hogy 22 év 
után ámen?  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, ez rendben van.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. A másik kérdésem: a járadékos 

egyházaknál, amelyek az ingatlanjaikat nem kártalanítással, hanem járadékkal rendezték, 
2012-ben hány százalék volt a valorizáció.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A tényleges inflációhoz igazított valorizációról van szó, tehát az 5,7 százalékos inflációhoz 
igazítottról, és ez a 290 millió forint körüli összeg ezt igazítja ki.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Berényi László képviselő úr!  
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BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény 
kötelezettségeket fogalmazott meg a nemzetiségi önkormányzatok számára, olyanokat, mint 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel, fizetésiszámla-nyitási kötelezettség, kincstári ellenjegyzés. 
Elég döcögősen ment a kifizetés. Ennek kapcsán voltak fennakadások például a feladatalapú 
támogatás kifizetéseiben. Kérdezem, hogy alakult a 2012-es támogatás és sikerült-e a 
feladatalapú támogatásokat kifizetni. Köszönöm.  

 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A települési és nemzetiségi önkormányzatok támogatási előirányzata volt ez a feladatalapú 
támogatás, amelynek a törvényi módosított előirányzata 1520 millió forint volt, és ez 1515,7 
millió forintra teljesült.  

 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): A kérdésem második fele arra irányult, hogy sikerült-e 

már a Kincstárban minden nemzetiségi önkormányzatnak számlát nyitnia.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Hozzánk nem érkezett olyan jelzés, hogy ne sikerült volna, ezért azt gondolom, hogy rendben 
lehet ez a dolog. Pontos információkkal nem rendelkezem, de eljutott volna hozzánk a hír, ha 
ez problémás lett volna. Biztos, hogy a Magyar Államkincstár azon volt, hogy rendezze 
ezeket az ügyeket, hiszen ez a működőképesség lényege. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (2) 
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek bármilyen kérdése, észrevétele, megjegyzése vagy 
közölnivalója? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönöm képviselőtársaim 
munkáját és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc)  

 
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


