
 
FMB-20/2011. 

(FMB-49/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2011. október 18-án, kedden 15 órakor  

a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 5 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 7 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) (Általános 
vita) 7 

Szatmári Edina előterjesztése 7 

Lődiné Cser Zsuzsanna előterjesztése 9 

Kérdések, észrevételek 11 

Szatmári Edina reagálása 18 

Határozathozatal 20 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4656. szám) (Általános vita) 20 

Selmeczi-Kovács Zsolt előterjesztése 20 

Kérdések, észrevételek 21 

Kajdi László válaszadása 22 

Elekes Gábor Jánosné válaszadása 22 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)(Általános vita) 23 

Vindisch László előterjesztése 24 

Kérdések, észrevételek 24 

Vindisch László válaszadása 28 

Határozathozatal 28 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4657. szám) 
(Általános vita) 28 

Dr. Gáva Krisztián előterjesztése 28 

Kérdések, észrevételek 29 

Határozathozatal 35 

Egyebek 35 



- 3 - 

 

 

 



- 4 - 

Napirendi javaslat  
 

1. 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) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) (Általános vita) 

3. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám) (Általános vita) 

4. Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/4657. szám) (Általános vita) 

5. Egyebek 

 



- 5 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (Fidesz)  
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Egyed Zsolt (Jobbik)  
Kaufer Virág (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz) 
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz) 
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Dr. Nemény András (MSZP) Kaufer Virágnak (LMP) 
Nagy István (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz) 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) dr. Karakó Lászlónak (Fidesz) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Szatmári Edina vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék)  
Kajdi László vezető tanácsos (NGM) 
Selmeczi-Kovács Zsolt (NGM) 
Elekes Gábor Jánosné főosztályvezető (NGM) 
Vindisch László (NGM) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (KIM) 
 
 

Megjelentek  
 
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (NGM) 
Kósa István főosztályvezető (NGM) 
Dombóvári Nóra számvevő tanácsos (ÁSZ) 
Faragó Lajos referens (NGM) 
 



- 6 - 



- 7 - 

(Az ülés kezdetének időpontja:15 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot mindenkinek. Köszöntöm a bizottság tagjait és köszöntöm a meghívott 
vendégeket is.  

A mai bizottsági ülésünk határozatképességét szemre is megállapítottam, de a jelenléti 
ív aláírását követően a helyettesítésekről is számot adok. Varga József alelnök urat Kara Ákos 
alelnök úr helyettesíti. Czira Szabolcs képviselőt Kontur Pál, ha jól olvasom. Polics József 
urat Kovács Ernő, én magam Kiss Pétert, és ha minden igaz, 18 kezünk van. Tehát teljes a 
bizottság jelenléte.  

A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot. Mint ahogy elektronikus formában 
kiküldésre került, öt napirendi pont tárgyalását jeleztük. Az öt napirendi pont elég vaskos, 
hiszen a köztársaság költségvetéséről, a költségvetést megalapozó törvényekről, 
adótörvényekről, egyéb, egyes büntető vonatkozású törvények vonatkozásáról szól az 
egyebek mellett. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a meghívóban szereplő napirendi 
pontok tárgyalását elfogadják-e, támogatják-e. Amennyiben igen, kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

A tárgyalási időkeret meghatározására tennék javaslatot. Alelnök úrral való egyeztetés 
alapján azt szeretném kérni, hogy fél öt magasságáig, ha mód és lehetőség van rá, az első két 
pont tárgyalására tudjunk sort keríteni. Öt órakor a bizottság ülését pedig nagy 
valószínűséggel, ha nem fejezzük be, akkor be fogjuk rekeszteni. Ezért azt szeretném kérni a 
képviselőtársaimtól, önmagamtól, mindenki mástól, hogy koncentráljon mindenki a lényegre. 
Köszönöm szépen. Az előadókat is erre kérem természetesen. Köszönöm szépen. Ha ez így 
megfelel, akkor a szokásjog alapján haladva, természetesen az azonos időtartam nagyjábóli 
betartásával, felváltva, először az ellenzéki oldal megszólalási lehetőségének a biztosítása 
mellett áttérünk az első napirendi pont tárgyalására.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 
(Általános vita) 

Az első napirendi pontunk nem más, mint Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat. Ez a T/4365. szám alatt az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar 
Köztársaság 2012. évi költségvetési javaslatáról a T/4365/3-as, és a Költségvetési Tanács 
véleménye a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének tervezetéről a T/4365/1-es szám 
alatt szerepel. Általános vitára való alkalmasságról döntünk.  

Megkérem az első napirendi pont előadóit, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Szatmári Edinát, vezető tanácsos asszonyt és Kajdi Lászlót mint szintén 
vezető tanácsos urat, Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat, ha itt van, Elekes Gábornét, igen, itt 
van, főosztályvezető asszonyt és Kósa István főosztályvezető urat is, üdvözlöm önöket, 
valamint az Állami Számvevőszék részéről Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető és 
Dombóvári Nóra számvevő tanácsos asszonyokat – ugye már előtte egyeztettek -, hogy 
ismertessék a kormány álláspontját. Rövid szóbeli kiegészítést tegyenek az írott anyagokhoz. 
Aztán majd elkezdjük a vitát.  

Kérdezem, hogy ki az, aki szólni kíván. Szatmári Edina, parancsoljon!  

Szatmári Edina előterjesztése 

SZATMÁRI EDINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági feltételeiről ejtenék néhány szót. 
A fő cél 2012-ben az euróválság-zónától való elrugaszkodás és az államadósság tartós 
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csökkentése, valamint az újratermelődésének a megakadályozása. Ez növekedésorientált, 
munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges.  

2012-ben a foglalkoztatottak száma másfél százalékkal bővül, ezzel párhuzamosan 
növekszik a vállalatok tőkeigénye és a beruházások aktivitása is. A kormányzat ezt a 
folyamatot több oldalról is támogatja, így az Új Széchenyi-terv elindításával, az Európai 
Uniótól származó források bevonásával, valamint az adórendszer és a munkaerő-piaci 
ösztönzők alakításával.  

Így például a nagy autóipari cégek kapacitásbővítése tovább folytatódik. Az export 
növekedése 8,4 százalék körül prognosztizálható. A kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú 
távú kilátások alapján a gazdasági növekedés megalapozása, de a már említett euróválság 
tartóssága miatt a tervezésnél másfél százalékos GDP-növekedés lett alapul véve. 

A kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek növekedésszerkezete a korábbi évekhez 
képest kedvezőbben alakul, és egyre inkább a belföldi forrásokra támaszkodik. Az infláció 
2012-ben 4,2 százalék mértékben várható. Ebben már az áfaemelés egyszer növekvő hatása is 
jelentkezik.  

A kormány társadalom- és költségvetés-politikájának alapvető sarokpontja tehát a 
munka alapú gazdaság, az arányos adórendszer és a szolidaritású alapú társadalom építése. Az 
elhúzódó euróválság közepette azonban külön erőfeszítéseket igényel ez a kormány részéről, 
ezért a kormány meghirdette az országvédelmi tervét.  

A 2012. évi országvédelmi költségvetésben öt fő célt tűzött ki maga elé a kormány, 
így a nyugdíjrendszer átalakításának befejezését, az Egészségügyi Alap saját lábra állítását, az 
adózás területén a még meglévő kiskapuk bezárását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
ellenőrzési tevékenységének a megerősítését, a foglalkoztatás növelését, és így kiemelt feladat 
a Start-munkaprogram elindítása, valamint a költségvetésen belül egy országvédelmi alap 
létrehozása. 

Tulajdonképpen a kormány a 2012. évi államháztartási hiánycélja már a Széll 
Kálmán-terven alapuló konvergenciaprogramban elfogadott 2,5 százalékos GDP-arányos 
eredményszemléletű hiányon alapul. 

További takarékos intézkedéseket volt szükséges megtenni, így többek között a 
közszférában nem emelkednek az illetmények, azonban az alacsony keresetű 
munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó 
bérkompenzáció.  

A dologi kiadások csökkennek azért, mert szigorodnak a pénzköltségi szabályok. A 
költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezhették a 
kiadási előirányzataikat.  

Csökkennek az ártámogatások, így a gyógyszertámogatási rendszer átalakítása révén a 
kiadások mérséklődnek. További fő cél, hogy a segélyezetti létszám is csökkenjen. A Start-
munkaprogram pont ezt a célt szolgálja, amelynek forrásai több mint kétszeresére emelkednek 
2011-hez képest, így elérhető, hogy napjainkban a 200 ezer főt meghaladó segélyezetti 
létszám csökkenjen. 

További fontos feladat, hogy megkezdődik a nagy ellátórendszer, tehát a köz- és 
felsőoktatás, valamint az egészségügy átalakítása. Elindul az önkormányzatok átszervezése és 
a központi igazgatás racionalizálása is. Mindezen célok megvalósítását alapvetően elősegíti az 
a körülmény is, hogy 2012-ben az uniós forrásokból mintegy 1369 milliárd forint összegű 
kifizetéssel számolhatunk, amit a hazai költségvetés 193 milliárd forinttal egészíti ki. A kettő 
együttes összege 1562 milliárd forint, és ez az összeg 367 milliárd forinttal több, mint a 2011. 
évi előirányzat.  

Néhány szót ejtenék még az alrendszerek pénzügyi kereteiről is, tehát a kormány az 
államigazgatás racionalizálását tűzte ki célul. A közforrások hatékonyabb, takarékosabb 
felhasználását garantáló államigazgatás megteremtését. A központi költségvetési szerveknél 
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2012-ben változatlan bérrel számol a költségvetés, azaz az illetménytábla és az alapilletmény 
nem módosul, az intézményi dologi kiadások a 2011. évi eredeti, a zárolás összegével 
módosított előirányzathoz képest tovább csökkennek, és strukturális átalakítások a központi 
költségvetési szerveknél a foglalkoztatottak létszámának csökkentését eredményezhetik.  

Az elkülönített állami pénzalapok közül a bizottság feladatkörébe tartozó 
Munkaerőpiaci Alapot emelném ki. A Munkaerőpiaci Alapból valósul meg 2011-től a 
közfoglalkoztatás támogatása, a tervezésnél a közfoglalkoztatás új rendszereinek 
kialakításával összefüggő feladatokat is figyelembe kellett venni 2012-ben, így 2012-ben a 
Start-munkaprogram indul el. E feladattal összefüggésben az alap 50 milliárd költségvetési 
támogatásban is részesül, így a közfoglalkoztatás 2011. évi 64 milliárd forintjához képest 
2012-ben jelentősebb összegű, 132,2 milliárd forint áll rendelkezésre a Munkaerőpiaci 
Alapból a Start-munkaprogram megvalósítására. 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak gazdálkodásáról néhány szót. A 
Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyban lett tervezve, természetesen az évközi folyamatok 
alapján a kiadások eltérhetnek a tervezettől, de a törvényi előírások alapján az ellátásokat 
akkor is ki kell fizetni, ha az alap bevételei meghaladják a kiadásaikat.  

2012. január 1-jétől a profiltisztítással összefüggésben kikerül az alapból a korhatár 
alatti rokkantsági és a baleseti rokkantsági ellátások mindhárom csoportja, valamint a 
rehabilitációs járadék finanszírozása. A továbbiakban az Egészségbiztosítási Alapból történik 
ezeknek a finanszírozása.  

További változás, hogy a Nemzeti Szociálpolitikai Alapból történik majd az 
előrehozott öregségi ellátások, a szolgálati ellátások és a korkedvezményes ellátások 
finanszírozása.  

Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinél fontos változás, hogy a biztosítotti 
egészségbiztosítási járulék mértéke 1 százalékponttal emelkedik. 

Végezetül a helyi önkormányzatokról néhány szót. A helyi önkormányzatok 2012-ben 
a hitelforrások nélkül csaknem 3200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi 
költségvetés 1140 milliárd forint költségvetési támogatást biztosít. A helyi önkormányzatokat 
megillető normatív és egyéb támogatások többsége a 2011. évi szabályokkal egyezően alakul. 
Jelentősebb változások a szociális segélyezések területén várhatók. Tehát itt a segélyek 
célzottabban ösztönzik a munka világába való visszatérést, így a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás összege mérséklődik, továbbá a helyi hatáskörben megállapított segélyeket 
biztosító hozzájárulás összege is csökken. További változás, hogy a korábbi gázár- és 
távhőtámogatás 2011 szeptemberétől beépül az önkormányzati normatív lakásfenntartási 
támogatásokba. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát szíveskedjen támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném javasolni, hogy a kérdések, észrevételek 

egy körben menjenek. De bocsánat, az ÁSZ véleményét még nem hallottuk. Elnézést kérek, 
parancsoljon.  

Lődiné Cser Zsuzsanna előterjesztése 

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is igyekszem rövid lenni. Az Állami Számvevőszék 
képviseletében röviden kiegészíteném a leírtakat, illetve egy kis technikai segítséget szeretnék 
nyújtani a vélemény kezeléséhez.  

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének tett eleget, amikor a 
költségvetést véleményezte. Elhatárolnám: a Költségvetési Tanács feladata a 
makroparaméterek értékelése, az ÁSZ pedig a tájékoztatóban, illetve a Költségvetési Tanács 
által nyilvánosságra hozott makroparamétereket tényként kezeli, és azzal számol. 
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Véleményünket a szeptember 30-án benyújtott törvényjavaslat alapján, illetve az előtte, a 
tájékoztató alapján megkezdett tervezőmunka összevetése alapján alapoztuk meg. A 
vélemény során alátámasztottnak tekintettük azokat az előirányzatokat, ahol mögötte konkrét 
számokat találtunk, és azok jogszabályon alapultak, és teljesíthetőnek tekintettük azokat az 
előirányzatokat, szakmai véleményünkre alapozva, amit a véleménynek az 1-es, 2-es, 3-as 
számú mellékletében próbáltunk bemutatni. Ahol ugyan a költségvetési törvényjavaslat nem 
mutatja be a 2010. évi teljesítést, illetve a 2011. évi várható értékeket, hogy ez megalapozná a 
2012-es számokat, de mi kísérletet tettünk mint említettem, a mellékletben, és ez alapján 
minősítettük teljesíthetőnek az előirányzatokat.  

Úgy láttuk, hogy a törvényjavaslatban a kormány által jóváhagyott koncepcióban 
vannak olyan elemek, amelyek az átláthatóságát javítják. Például, hogy a kiadásokat ott 
tervezik, ahol a felhasználás megvalósul. További koncepcionális újítást is találtunk benne, 
hogy például a bírságbevételeket központosított bevételként kezeli. A tájékoztatóban 
megfogalmazottak végrehajtásának ellenőrzését nehezítette, hogy jellemzően azok a 
megalapozást biztosító jogszabályok, amelyek az alátámasztottságot is megerősítették volna, 
nem kerültek még benyújtásra. 

Kockázatot láttunk azoknál a felülről nyitott előirányzatoknál is, amit a 
törvényjavaslat 9. számú melléklete tartalmaz. Itt csak egy példát szeretnék mondani. Miután 
itt 8000 milliárdos nagyságrendről van szó, és ha bármikor is itt túlteljesítésre kerülne sor, 
akkor pedig a kitűzött hiánycél betartását kockázatosnak tekintjük. Itt példának hoznám fel, 
hogy a Nyugdíjalapnál a profiltisztítást messzemenően pozitív értéknek tekintettük, de azért 
azt megjegyeznénk, hogy a Nyugdíjalap január 1-jétől csak az öregségi nyugdíjasoknak az 
ellátásait fedezné, tehát, akik az öregségi nyugdíjkort elérték, átkerülnek a E-Alapba azok, 
akik a korhatár alatt vannak, és a különböző rokkantsági szintnek megfelelőek. Viszont az 
erre adott forrás egy zárt összeget képvisel. Tehát a Nyugdíjbiztosítási Alap egy konkrét 
összeget ad át az E-Alapnak, míg maga a kiadási oldal szerepel ebben a 9-es számú 
mellékletben felülről nyitott előirányzatként. Ha az a fontos, hogy ne csak a 
Nyugdíjbiztosítási Alapnak legyen az egyenlege teljesíthető, akkor kockázatot látunk abban, 
hogy az Egészségbiztosítási Alap és csak „a minden a legnagyobb rendben teljesül” esetén 
tartható.  

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetése tervezésekor is az államháztartási 
hiánycél elsődlegessége szempontot láttuk érvényesülni. Ezzel párhuzamosan az alapok 
feladatai és a forrásai jelentősen leszűkültek. Hát vannak kivételek a Nukleáris Alap, esetleg 
még a Bethlen Gábor Alap is idesorolható. Viszont a Munkaerőpiaci Alapnál, ahol 2012-ben 
egy új cím jelenik meg, a Start-munkaprogram, és a közfoglalkoztatás programja ezen 
keresztül az MPA-ból nyújtana fedezetet, viszont a jogszabályi hátterét a véleményadáskor 
még nem ismertük.  

A társadalombiztosítási alapokról említettük, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap 
egyenlege megvalósul. Az Egészségbiztosítási Alapnál úgy látjuk, hogy nehezen tartható az 
egyenleg, illetve az a hiány, amit terveztünk, de előfordulhat, hogy megvalósul, nagyobb 
kockázatot látunk abban, hogy az újonnan létrejövő Nemzeti Szociálpolitikai Alap, amely a 
korhatárt be nem töltött nyugdíjak helyébe lépő ellátások fedezetét biztosítaná, egy 863 
milliárd forintos kiadással és a Nyugdíjbiztosítási Alapból járulékbevételekből szármázó 17 
milliárdos bevétellel számol. A kettő különbözetét nem számoltam ki.  

Az Egészségbiztosítási Alap hiánya jövőre mérséklődik, itt a 2011 évhez tekintettük, 
hogy ott 50 milliárdot terveztek, 2012-ben ez csak 34 milliárd, az alapokat illetően összegezve 
megállapítottuk, hogy itt a Széll Kálmán-terv intézkedéseinek hatásaival a tervezéskor 
számoltak. Itt a Munkaerőpiaci Alapra és a társadalombiztosítás alapjaira gondoltunk. A 
legnagyobb problémánk az volt, hogy a megalapozó jogszabályok és módosítási javaslatok 
akkor még nem kerültek benyújtásra, ahogyan az ÁSZ-vélemény elkészítésekor a helyi 
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önkormányzatokra vonatkozó szabályozás, a közfeladat ellátását szabályozó új, sarkalatos 
törvény tervezete sem állt rendelkezésre. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna mondani 
kiegészítésképpen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Költségvetési Tanács nem képviselteti magát a 

bizottsági ülésen, fenntartja a véleményét. Visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy egy körben 
legyenek a kérdések, észrevételek. Még mielőtt megadom a szót, szeretném bediktálni a 
helyettesítéseket. Karakó László dr. Czira Szabolcsot helyettesíti, Kontur Pált Nagy István és 
Nemény Andrást pedig Kaufer Virág.  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először általánosságban 
szeretném elmondani, hogy továbbra sem valósítja meg a költségvetési törvénytervezet a 
világosság, áttekinthetőség és következetesség elvét, illetve az évek közötti 
összehasonlíthatóságot nem biztosítja. 

Terjedelmében, mellékleteivel, mindennel együtt gyakorlatilag egy kezelhetetlen 
mennyiséget ad. Az általános indoklásban foglalt célokat a számok egyáltalán nem tükrözik. 
Annak pont az ellenkezőjére lehet következtetni a számok alapján. A munkavállalókat terhelő 
egészségügyi járulékemelés, az egyéni és társas vállalkozói járulék alapjának a kiszélesítése, 
ezek mind-mind munkahelyek megszűnését, illetve kis- és középvállalkozások megszűnését 
fogják eredményezni, illetve megmaradás esetén a feketefoglalkoztatás terjedését.  

A közszférában tudjuk, hogy a tervezett minimálbér-emelés kapcsán nagyon torlódni 
fognak a különböző osztályok. A létszám-leépítési tervekkel együtt és az illetménytábla 
befagyasztásával együtt nagyon komoly feszültségeket generálnak, a jövedelmek reálértéke 
mindenképpen csökkenni fog, és egészen „e” osztályig, tulajdonképpen a felsőfokú 
végzettséget igénylő besorolásig ugyanannyit fognak keresni a közszférában tulajdonképpen 
mint a közmunkások vagy segédmunkások. Az utcasöprőkről már ne is beszéljünk, akik 
többet fognak keresni mint egy felsőfokú végzettséggel dolgozó, adott esetben köztisztviselő.  

Ez egyrészt megalázó, másrészt nem tükrözi mind a munkával járó felelősséget, az 
előtte való képzéseket, a tanulást, illetve hát azt fogja eredményezni, hogy a minőségi 
munkaerő, amelyik piacképes, az ott fogja hagyni a közszférát, és ez egy nagyon komoly 
hatékonyságcsökkenést fog eredményezni. Persze nyilván ezzel a létszámleépítés egyben meg 
is oldható, és önkéntes alapon elmegy, aki teheti, csak kérdés, hogy a megmaradó munkaerő 
éhbérért, folyamatos félelemben tartással, bizonytalansággal milyen színvonalú munkát fog 
végezni. 

Aztán a szakképzés és a felnőttképzés forrásait is drasztikusan csökkentik. Ez 
ellentmond a szakképzetlen, illetve a jelen gazdasági viszonyok között már nem piacképes 
tudású, hosszú ideje állástalanok munka világába történő visszavezetésének. Képzés híján 
megmaradnak a közmunkaprogramban, és a tehetséges, felfelé törekvőknek sem lesz 
lehetőségük az elsődleges munkaerőpiacnak megfelelő képzettséget szerezni. 

A közmunkaprogrammal kapcsolatban látjuk, hogy nagyon megnőttek a források, ez 
körülbelül a 200 ezer közmunkás bérét fedezni fogja, a probléma az, hogy nem látszik, hogy 
honnan lesz a költségvetésnek fedezete erre a forrásra. Továbbá az sem, hogy az elsődleges 
munkaerőpiac honnan fogja, minek kapcsán tudja majd felszívni a 200 ezer közmunkás 
elsődleges munkaerőpiacra történő belépésre alkalmas részét. Tehát tulajdonképpen két 
nagyon fontos lába nem látszik a közmunkaprogramnak: hogy honnan fogják finanszírozni, 
illetve, hogy mi lesz az ott elhelyezkedett és a közmunkaprogramot elvileg csak 
ugródeszkának tekintő dolgozókkal.  

Ez ugye abból következik, hogy hiányzik a költségvetés-tervezetből a gazdaság 
szerkezetének az átalakítási szándéka. Tehát a jelenlegi inaktív, alacsony érték előállítását 
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produkáló, a belső fogyasztást zömében importból fedező magyar gazdaságot nem készülnek 
átalakítani mondjuk honi piacvédelemmel, illetve az ország termelő adottságainak megfelelő 
új külpiacok feltárásával és célzott beruházásösztönzéssel. Ez lenne az alapja annak, hogy új 
piaci munkahelyek teremtődjenek, és így lehetne ösztönözni azt, hogy nagyobb legyen a 
foglalkoztatás, illetve a közmunkásoknak legyen hová továbblépni.  

Ez lenne az első lépés a munkahelyteremtés kivitelezésében, és erre kéne épülnie az 
egyébként közvetett és közvetlen foglalkoztatáspolitikai intézkedéseknek, mint a szakképzés, 
felnőttképzés, közmunkaprogram, illetve a munkaerő-piaci rekreációnak.  

Amit nagyon hiányolunk, az a társadalmi párbeszéd intézményeinek a megjelenése a 
költségvetésben. Ugye az OÉT megszűnt, a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanácsról nem 
találunk semmit a költségvetésben, de az ágazati párbeszéd bizottságokról sem. Ez erősen 
megkérdőjelezi a kormánynak a nemzeti konzultációról alkotott véleményének a hitelességét.  

Láthatólag jelentős forrásmegvonást terveznek a munkaügyi és munkavédelmi 
ellenőrzés kapcsán. Itt össze készülnek vonni három hivatalt, ugye az OMMF-et a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet és a Foglalkoztatási Hivatalt, és összességében véve 
ennek a három szervezetnek az összevonásával a forrásokat nagyon komoly mértékben 
csökkentik. Miközben sorra jönnek ki azok a jelentések, hogy milyen komoly visszásságok 
vannak a munkaügy és a munkavédelem területén. Ezt sem értjük, hogyha egyszer mindenki 
látja, hogy ekkora a probléma, akkor miért kell még jobban megszorítani ezt a területet. Miért 
nem inkább hatékonyságnövelés, illetve további forrásbiztosítással akarják végrehajtatni a 
törvényeket.  

Tehát összességében véve a Jobbik számára a 2012-es költségvetés tervezete 
munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai szempontból elfogadhatatlan. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kaufer Virág, tessék!  
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretném röviden 

ismertetni az LMP álláspontját elsősorban a foglalkoztatási és munkaerő-piaci 
szempontokból.  

Egyet vagyok kénytelen érteni Bertha Szilvia képviselőtársammal annak 
vonatkozásában, hogy mi sem látjuk a számok és a kitűzött cél vagyis a munka alapú 
társadalom megteremtése közötti összefüggést. Számos dolog van, ami a munkahelyteremtést 
serkentené, ösztönözné, illetve a munkába állást segítené, ahonnan a kormány 2012-es 
költségvetésben elvonni kíván jelentős forrásokat. Erre majd magyarázatot kérünk, 
amennyiben lehetséges, a kormányoldalról úgy általában véve, hogy ezt hogyan képzelik.  

Általános megállapításként az LMP azzal sem ért egyet, hogy az szja-növekedés és a 
járulék növekedése a munka világában segítené a munkahelyek létrejöttét. Szerintünk éppen 
arra lenne szükség, hogy az élőmunka terheit csökkentsük, és azon keresztül lehetne ezt 
növelni. Mi az alternatív költségvetési javaslatunkban erre tettünk egy kísérletet. Két 
százalékponttal csökkentenénk a munkát érintő járulékokat, és ezen felül a 33 
leghátrányosabb helyzetű kistérségben igyekeznénk plusz könnyítést adni azért, hogy ott a 
munkanélküliséget csökkentsük. Azt gondoljuk, hogy ennek az ellenkezője nem fog 
munkahelyteremtéssel járni.  

Ugyanakkor mi azzal egyet tudunk érteni, hogy az úgynevezett közfoglalkoztatási 
program kereteit a kormány vissza kívánja állítani megközelítőleg a 2010-es összegre. Mi a 
közmunka helyett közösségi gazdaságfejlesztésre, élénkítésre kívánnánk ezt az összeget 
fordítani, ugyanazzal a céllal, miszerint a leszakadó hátrányos helyzetű kistérségekben meg 
tudjuk teremteni a helyben lévő foglalkoztatás lehetőségét. Ezt mi a 2010-es szint, plusz 
ötmilliárdra kívántuk tenni. Evvel az iránnyal egyet tudunk érteni, és örülünk annak, hogy a 
kormány felismerte ezt a jelentős forráshiányt. Ugyanakkor szeretném felhívni itt a bizottság 
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kereteiben is a figyelmet arra, hogy amíg a Start-munkaprogram el nem indul, addig felül 
kéne bírálni a kormánynak a szociális törvényben tett, tavaly decemberi módosítását, 
miszerint december 31-ig, aki nem tudja bizonyítani, hogy 30 napot dolgozott közmunkában, 
az elesik mindenfajta juttatástól, ugyanis, hogyha a Start-munkaprogram nem indul be az 
idén, akkor nem fog tudni a kormány és az önkormányzatok mindenkinek munkát biztosítani, 
és rengeteg, több ezer ember fog kiesni az ellátásból. Erre mindenképpen felhívnám a 
figyelmet, mint ahogy ezt tettem tegnap is a parlament plenáris ülésén.  

Szeretném még elmondani azt, hogy nagyon komoly problémának látjuk a 
rehabilitációs stratégia hiányát. És ennek fényében nem értjük és nem tudjuk értelmezni azt a 
módosítást, ami egyrészt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal dologi költségeinek 
jelentős emelkedése, erre kérnék valami magyarázatot, hogy ez mit is takar igazából, illetve a 
rokkant nyugdíjak átrendezését az Egészségbiztosítási Alapba. Azt gondolom, hogy súlyos 
hiányossága a kormánynak az, hogy az elmúlt másfél évben nem tudta a stratégiát 
összeállítani. Rengeteg ember és rengeteg foglalkoztató szervezet lóg a levegőben, és nem 
tudja, hogy mire számíthat, teljes bizonytalanságban, egyik napról a másikra él. Ennek a 
hiányában nem igazán tudjuk értelmezni ezeket a változtatásokat. Erre várnék valamilyen 
megállapítást az önök részéről, amennyiben ez lehetséges.  

Egy másodperc türelmet kérnék még. Igen, és általában véve a Munkaerőpiaci Alap 
tulajdonképpen forráskivonását ugyanúgy nem tudjuk támogatni, mint ahogy azt tavaly sem 
tettük. Ugyanis Magyarország évek óta európai átlagban nagyon keveset költ aktív munkaerő-
piaci eszközökre annak ellenére, hogy ez egy bevált módszer, amely segít egyrészt a munkába 
állásban, illetve a munkahelyek megtartásában, és nem értjük azt, hogy miért kell ebből a 
keretből elvenni, ahelyett, hogy a kormány feltöltené ezt a keretet, és ezzel biztosítaná a 
professzionális, térségi szintű foglalkoztatásfejlesztés létrejöttét, ehelyett inkább további 
kereteket von ki úgymond az adósság visszafizetése címén. Az LMP változatlanul azt 
gondolja, hogy míg az adósságtörlesztés és a hiánycél megtartása nagyon fontos szempontok, 
ezek nem teljesíthetőek úgy, hogy közben a társadalmat magunk mögött hagyjuk, és ilyen, 
nagyon nagy válságban lévő ágazatokból és szektorokból további kivonásokat tervezünk. 
Ezért mi a Jobbikhoz hasonlóan sajnos nem tudjuk támogatni a költségvetést általános vitára. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr jelezte a hozzászólási szándékát. 

Parancsolj.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottsági Tagok, 

Képviselőtársaim! Kedves Jelenlevők!  
Tekintettel arra, hogy ma már volt részem a Költségvetési és számvevőszéki 

bizottságban végigülni az ezen napirendi ponttal kapcsolatos beszélgetést, és tekintettel arra, 
hogy két ellenzéki párt képviselőjét hallottam, úgy gondolom, hogy megelőlegezhetjük, hogy 
amit most mondani fogok, az a bizottság többségi véleménye, álláspontja lesz, amely aztán 
rögzítésre kerül. Ezért, ha megengedik, a gyakorlatiasság és a praktikusság kedvéért 
szeretném jelezni, hogy röviden szeretném jelezni, amit természetesen majd írásban 
továbbítok elnök úrhoz, a Fidesz-KDNP többségi véleményét a napirendi ponttal, illetve az 
előterjesztéssel kapcsolatban. És természetesen, ha a kollégáknak, kormánypárti 
képviselőknek van kiegészítenivalója, akkor mondani fogják. 

Az első megállapítás, amit szeretnénk tenni, és szeretnénk, hogyha rögzítésre kerülne, 
az a mondat, gondolat így hangzik: az elmúlt időszak külföldi, nemzetközi gazdasági 
folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó 
pénzügyi-gazdasági válsággal küszködő övezet marad. Ezt alapvetően az okozza, hogy az 
országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését. Ilyen 
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értelemben kell nekünk értelmezni mind a költségvetés összeállításának a fő szempontjait, 
mind az abban meghatározott öt fő célt. Most ezt nem fogom ismertetni, hiszen az előterjesztő 
utalt rá. Csak szeretném jelezni, hogy a költségvetés benyújtott törvénytervezete célként tűzi 
ki és szándékai, a mi véleményünk szerint is nagyon fontos célt fogalmaz meg, hogy a 
jövőben az államadósság ne termelődjön újra, ne növekedjen. További fontos cél, ami 
adóelkerülés, adókiskapuk bezárása. Gondolom, sok párt vagy minden jelen lévő parlamenti 
párt korábban megfogalmazta már ezt az igényét.  

Szeretném jelezni továbbá, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban több olyan 
alrendszerben történik változás, amely a mi bizottságunk, szakterületünk témáit érinti. Ezért 
komoly, foglalkoztatással, illetve munkaerőpiaccal kapcsolatos hatásokat kell majd vizsgálni 
más törvénytervezetek kapcsán. Mindenesetre ez egy fontos megjegyzés ahhoz, hogy 
továbbra is a kormányprogramban foglaltaknak megfelelően szeretnénk, hogyha több 
ágazatra, különböző ágazatra vonatkozó, most kidolgozásra váró törvénytervezet is abba az 
irányba hasson, ami felé a költségvetés próbál mozdulni, a következő esztendőkben 
erőteljesen ösztönözni a foglalkoztatást, a munkaerőpiacra való visszatérést, és alapvető 
gazdaságpolitikai célkitűzés, szeretném kiemelni, ez a 200 ezer ember számára jelzett Start-
munkaprogramnak a szerepeltetése. Véleményünk szerint az ezzel kapcsolatos Munkaerőpiaci 
Alapban szereplő, ennek a megvalósítását segítő összeg, kiadási előirányzatból ez teljesíthető, 
ez megvalósítható. 

Azt tudjuk gyakorlatból egyébként most különösebb jelző nélkül, hogy persze 
évközben a 200 ezer plusz-mínusz reméljük, hogy plusz irányba tud módosulni, de ugye sok 
minden befolyásolja azt, hogy mennyi ideig vesznek részt emberek ebben a közfoglalkoztatási 
formában.  

Szeretném jelezni, hogy tulajdonképpen, amit itt két ellenzéki képviselő kellő szakmai 
körültekintéssel megfogalmazott, de valóban ezen részben kormányzati szándékok világossá 
váltak, ennek minden nehézségével, de vállalhatóságával együtt is, korábban 
konvergenciaprogramban, illetve Széll Kálmán-tervben megfogalmazottak 
figyelembevételével kerültek összeállításra a költségvetésnek ezen részei, fejezetei, szeretném 
jelezni, hogy a parlament már döntött az előző ülésszakában arról, hogy az álláskeresési 
támogatások összege megváltozik, illetve megváltozott szeptember 1-jétől. Szeretném jelezni, 
hogy a Fidesz-KDNP-frakció részéről továbbra is támogatjuk azt a kormányzati szándékot, 
amely tulajdonképpen koncepcióként megfogalmazódik ebben a költségvetési tervezetben, 
ami a munkaerő-piaci aktivitás, élénkülés szándékára vonatkozik. Továbbra is támogatjuk a 
kormányprogramban megfogalmazott célt, még akkor is, egyébként, hogyha az elmúlt 
hetekben, ahogy én is gondolom, önök is biztosan folyamatos híreket kapnak arról, hogy az 
Európai Unió tagállamaiban, Európában, az eurózónában hogyan és miként alakulnak a 
gazdasági kilátások, a növekedési lehetőségek prognózisok. Szeretném jelezni továbbá, hogy 
az az intézményrendszer, az a háttérrendszer, amelynek az átalakítását célul tűzi ki a 
kormány, szükségesnek tartjuk, és valóban biztosan lehetne nagyobb összegből gazdálkodni 
bizonyos aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök tekintetében, viszont az az állítás is igaz kell 
hogy legyen, ezért a Fidesz-KDNP részéről szeretném azt megerősíteni, hogy a rendelkezésre 
álló forrásból is megfelelő ellátásokat, illetve megfelelő projektek hatékony működését 
biztosan lehet biztosítani. Jó volna sokféle hatástanulmány, meg elemzés, meg sokféle 
tapasztalat birtokában bizonyos felnőttképzési, szakképzési, átképzési programok tekintetében 
a kellő hatékonyságot és kellő mércét működtetni, kellő eredményességet, kritériumot 
működtetni, hogy esetleg kevesebb pénzből és többre vagy legalább ugyanolyan szintre lehet 
jutni. De persze a mi frakciónk részéről azt szeretném megerősíteni, hogy ilyen értelemben 
persze a hatékonyságot úgy tekintjük, hogy kevesebb pénzből is lehet kellő odafigyeléssel 
nagyobb produktumot, nagyobb eredményt e tekintetben biztosítani.  
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Tisztelt Elnök Úr! Tartom magam ahhoz, amit jeleztem az előbb, szóban ennyit 
tennék, és természetesen az ezzel, az általam elmondottakkal összhangban levő írásos 
véleményt elnök úr számára eljuttatom. Köszönöm szépen a türelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Ellenzéki oldalon jelentkező? Kaufer Virág. 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Egyetlen kérdést hagytam ki a sorból, hogyha megengedi, 

elnök úr. Szeretnék tájékoztatást kapni a költségvetési tervezetből kiolvasható közigazgatási 
és állami fenntartású intézményekben várható létszámleépítésről, hogy erre vonatkozólag 
vannak-e prognózisaik, illetve készült-e bármilyen hatástanulmány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szedlák Attila, parancsolj!  
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Én, természetesen egyetértve Kara 

Ákos alelnök úrral egy kérdést szeretnék feltenni, bár az Önkormányzati bizottság ülésén 
feltettünk jó pár kérdést mi is, kormánypártiak. Nem azért, mert nem ismernénk a 
költségvetés valamennyi sorát, de mégis vannak tisztázandó kérdések, amik számunkra is 
fontosak lennének. Ilyen tisztázandó kérdést szeretnék feltenni a költségvetéssel 
kapcsolatosan, méghozzá a 9. pontban, ahol a kormány az államháztartásért felelős 
minisztérium és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványát tartalmazza. 
A 28. § (7) bekezdésében a következő áll: az Országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy a 
Munkaerőpiaci Alap Start-munkaprogram bevezetése… a támogatási és a helyben maradó 
személyi jövedelemadója a fejezet 7. cím, 2. egyes szociális feladatok támogatása alcím … 
pénzeszközt adjon át, amennyiben ezt a közszolgáltatásban részt vevők létszámának, illetve a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának évközbeni alakulása indokolttá 
teszi. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan mit jelent mind az 
önkormányzatoknak, mint pedig a Start-munkaprogram tekintetében.  

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

én elmondanám azt, hogy hogyan gondolkodunk a dologról. Azért nem kértem hamarabb 
szót, mert nem akartam még összefoglalni sem. Tehát két megszólalást egyben megpróbálok 
összesűríteni. Én úgy látom, hogy ez a nagyjából másfél százalékos GDP-növekedés, amit a 
költségvetés hirdet, persze már sokan górcső alá vették, és kétkednek benne. Gyakorlatilag 
egy 2,5 százalékos államháztartási hiány mellett egy 4,2 százalékos inflációval felütve, hát 
nem tudom, hogyan és miképpen fog megvalósulni. Sok a kockázata a történetnek. Nem 
akarok itt az Állami Számvevőszékre hivatkozni, senkire nem akarok hivatkozni. A saját 
véleményemet mondom akkor, amikor 268 forintos euróárfolyammal számol a költségvetés, 
akkor az nyilván a kockázat alapját már megadja. Ha szűkíteni akarom a mondandót, akkor a 
Munkaerőpiaci Alap vonatkozásában a következő gondolatokat mondanám. 

Egy év leforgása alatt is lényeges változáson megy át a rendszer. Ez azt jelenti, hogy 
nagyjából mintegy 55 ezer millió forintos csökkenést szenved el. Egyik a kiadási, a másik a 
bevételi oldalon, ugye a 337 milliárddal szemben 282 milliárd forint nagyjából ezt tükrözi 
vissza. Azt gondolom, hogy amikor a kormány prioritási rangsorában a legfontosabb kérdések 
kezelése tekintetében a foglalkoztatáspolitika, tehát a munkahelyek ott szerepelnek, akkor 
nem jó az, hogyha a Munkaerőpiaci Alapban gyakorlatilag ilyen mértékű, nagyságrendű, 
nagyjából egyhatodos mértékű csökkenés következik be.  

A szerkezetét nem akarom végigelemezni a történetnek, de az látható, hogy nagyon 
sok felületen, mindegy az, hogy foglalkoztatási, képzési támogatásokról beszélünk vagy 
szakképzés, felnőttképzéshez kapcsolódó támogatásokról, álláskeresési támogatásokról, 
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csökkenések vannak. Van, ahol csak néhány milliárd, van, ahol 70 milliárdos nagyságrendű 
összegben. 

A költségvetés úgy en bloc bizonyos céltartalékokat, rendkívüli kormányzati 
tartalékokat, intézkedésekre vonatkozó, meg országvédelmi programhoz illeszkedő 
tartalékokat magában hordoz. Ha jól emlékszem, ilyen 630 milliárd forintos nagyságrendben, 
de ezek a tartalékok mára már veszélybe kerültek. Csak két dolgot mondok: a 2011-re 
tervezett Széll Kálmán-terv kapcsán be nem váltott, nagyjából 350-400 milliárd forintos 
nagyságrendű tétel és a Magyar Nemzeti Bank 95-100 milliárd forintos nagyságrendű tétele 
gyakorlatilag már annullálja ezeket a tartalékokat, főleg akkor, ha még két tételt ebből, ami a 
bizottságunk hatókörét is szorosan érinti, kiemelek. Az egyik a munkaadók kompenzációja az 
adóváltozásokból fakadóan, a másik pedig a munkavállalók kompenzációja, ez 64 milliárd, a 
másik pedig 84 milliárd forintban. Ráadásul, hozzáteszem, hogy a 84 milliárd forintos 
kompenzáció megítélésem szerint nem is lesz elég, hiszen, hogyha az adójóváírás 
kivezetéséből történő forráselvétellel számolunk, az olyan 180 és 190 milliárd forint közé esik 
a mai számítások, becslések szerint. Úgyhogy a bizonytalanság magas fokon jelen van a 
rendszerben.  

Azt mondják képviselőtársaim, főleg kormánypárti képviselőtársaim, hogy az 
államadósság csökkentése, és ezt hallottam az előterjesztők részéről is, ennek az 
elsődlegessége szinte elvitathatatlan. Én nem akarok most pikírt lenni, és azt mondani, hogy 
elkobzott pénzekből viszonylag könnyű államadósságot csökkenteni, de nem is ez a lényeg, 
hanem sokkal inkább az, hogy ezeknek a forrásoknak az elvétele a jövő biztonságának a 
felélését jelentette, és szerintem nem is igazából jó irányba került felhasználásra, mert nem is 
csak és az államadósság finanszírozására került felhasználásra. Sokkal jobb lett volna, hogyha 
a gazdaság intenzifikálására történik ez az invesztíció, mert akkor ennek eredménye 
valószínű, az elsődleges munkaerőpiacon is kézzelfogható eredményeket hozhatott volna.  

A Start-munkaprogram 132 milliárd forint nagyságrendű összege az én részemről 
mindenképpen olyan, ami az egyik pozitív eleme lehet ennek a költségvetésnek. Azzal együtt, 
hogy mondtam, mintegy 55 milliárd forintos csökkenést szenved el a Munkaerőpiaci Alap. De 
szeretném hozzátenni, hogy ebben a költségvetésben írottan is benne van az, hogy a 2011-ben 
kötött szerződések 2012-re történő áthúzódásának a költségvetési terhét is magában hordozza 
ez a 132 milliárd forint. Tehát igazából nem olyan nagyságrendről szól, mint amiről itt adott 
esetben szó esik. A másik része a dolognak, hogy arra szeretném buzdítani kormánypárti 
képviselőtársaimat, hogy ösztönözzék azt, hogyha ezek a foglalkoztatások életre hívódnak, 
akkor ezek minél nagyobb arányban, nyolcórás foglalkoztatások legyenek, és lehetőség 
szerint ne a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó minimálbér megállapítása mellett, amely az 
érdekegyeztetést kikerülve kormánydöntéssel hívódott életre. Egyszerűen azért, mert a 
megélhetés minimumát az adja, hogyha elfogadható jövedelmi viszonyok között élik az 
emberek az életüket.  

A másik része a dolognak, arra is szeretném a figyelmet felhívni, hogy nem most, 
hanem mint mindig, ez a Munkaerőpiaci Alap alapvetően döntő többségében a munkaadók és 
a munkavállalók befizetéseiből származik, tehát célszerű nyilván az ő érdekeikhez és 
igényeikhez illesztetten is ezt felhasználni. Egyébként mi nem tartjuk jónak ezt a 
költségvetést, úgy ítéljük meg, ahogy a másik két ellenzéki párt is véleményt mondott róla. 
Mi azt gondoljuk, hogy nem szolgálja a munkahelyteremtést ez a költségvetés, azt gondoljuk, 
hogy azzal együtt, hogy a Start-munkaprogramot én személy szerint szükségesnek, 
hasznosnak tartom, azzal együtt ez nem azon a felületen segít, ahol és a korábbiakban az 
ígéretek megfogalmazódtak. Az egymillió új és hozamtermelő, adózóképes munkahelyek 
megteremtésén. Bár én azt is láttam, hogy veszélybe került ez a történet, mert az új ismeretek 
szerint lemondott a kormány erről is. Már most 2015-re tolja ki a vállalt 400 ezres 
nagyságrendű foglalkoztatás bővítését. Tehát ahogy haladunk időben előre, mindig időben 
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tolódik tovább a vállalt kötelezettségek mikéntje, mintha még 2015-ben is ez a kormány 
lenne. Ezt szerintem nem szabad bebélyegezni, hiszen 2014-ben minden valószínűség szerint 
azért lesz egy választás is. (Kovács Ernő: Ne várd a májust!)  

A munkahelyteremtés tekintetében azt gondolom, hogy sokkal többet segítene az, 
hogyha a költségvetés tervezése kapcsán a kormány túl tudta volna lépni a saját árnyékát. 
Hogyha nem mismásol, hanem valós kétkulcsos személyi jövedelemadót vezet be. Hogyha 
olyan intézkedéseket foganatosít, amely az élőmunkára rakódó járulékterhek csökkentését 
hozza magával, ami köztudottan a munkaadóknak lehetőséget ad arra, ha van piacuk, hogy 
foglalkoztatásbővítést tegyenek, arra szánják el magukat. 

És hát vannak olyan támogatási rendszerek is, amelyeket azért ebbe a költségvetésbe 
nem sikerült beépíteni, még nem került elfogadásra, ezért a remény hal meg utoljára címszó 
alapján, mint ahogy képviselőtársam is, Kovács Ernő jelezte, hogy ne várd a májust, én 
várom, én bízom az utolsó pillanatig. Jó lenne mondjuk a gyermektámogatási rendszereket 
olyaténképpen átalakítani, hogy ne csak a magasabb jövedelemmel bíró emberek 5-600 ezer, 
egymilliós havi jövedelemmel bíró emberek jussanak hozzá ahhoz a nettó 33 ezer forintos 
nagyságrendű pénzhez, hanem mondjuk a közfoglalkoztatási bér mellett munkát végző, a 
minimálbér mellett munkát végző emberek is hozzá tudjanak jutni. Magyarul az alternatív 
adójóváírás nem lenne baj, ha működne, hiszen ott hiányzik a leginkább ez a pénz, azon a 
szinten és nem a tehetősek, a gazdagok szintjén.  

Nem akarom ismételni azokat a mondatokat, amelyek elhangzottak érdekegyeztetés 
tekintetében, munkaügyi, munkavédelmi ügyek vonatkozásában. Tehát ebben nem kívánok 
részt venni. Egyetlen egy dolgot szeretnék még megfogalmazni, talán érdemes lenne 
újragondolni azt a szándékot is, ami az európai csúcs beállítására törekszik az általános 
forgalmi adó tekintetében: 27 százalékra kívánja ugye emelni az általános forgalmi adó 
mértékét 25-ről. Szeretném, ha nem ilyen európai kulcsokat döngetnénk, mert ez 
gyakorlatilag nem más, mint a „szegények adójának” a továbbemelése. Mindegyikünk tudja, 
tisztában van vele, hogy mit jelent ez, tehát ezért nem fejtem ki, hanem csak arra kérem 
önöket, hogy kormánypárti politikusként, a felelősségünk tudatában azért gondolják végig, 
hogy célszerű-e, szükségszerű-e és érdemes-e ilyen irányban elmozdítani a folyamatokat. 

Sok mindent mondhatnék még, de megígértem én is, hogy viszonylag röviden és 
összefogottan fogom megtenni a hozzászólásomat, ezért majd írásban összefoglaljuk még az 
el nem mondott dolgokat.  

Arra kérem a bizottság tisztségviselőit, Kara Ákos alelnök urat is és az egyes frakciók 
képviselőit is, hogy ezt tegyék meg írásban. Alelnök úrral közösen pedig ellen fogjuk jegyezni 
ezt, és a kötelezettségünk szerint a költségvetési bizottság felé pedig meg fogjuk küldeni.  

Most, mielőtt lezárnám, még újabb hozzászólási szándékot láttam. És visszaadom 
természetesen a szót az előterjesztőknek is. Kara Ákos alelnök úr! 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Rendhagyó módon kétszer 

szólnék hozzá, de csak röviden. Az egyik egy technikai típusú a mondanivalómban, tehát az 
hangozzon el, hogy a Fidesz-KDNP-frakció részéről általános vitára ajánljuk, támogatjuk az 
előttünk fekvő tervezetet. 

Másfelől pedig szeretném arra felhívni a Nemzetgazdasági Minisztérium jelen lévő 
kitűnő kollégáit, hogy szerepel a költségvetési törvény tervezetében az uniós források 
felhasználásával kapcsolatos kitétel. Most nem is a számokkal kapcsolatban, de nyilván azt a 
megfelelő módon szerepeltetik ezeket a költségvetési sorokat, ez fontos, inkább csak 
szeretnék hangsúlyában ráerősíteni. De nemcsak kormánypárti, hanem ellenzéki oldalról is, 
hogy amikor reális nehézségekkel nézünk szembe, illetve olyan téren elszánt kormányzati 
politikával, hogy régóta halogatott, illetve átalakításra váró rendszereket szeretnénk 
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megújítani, akkor roppant fontosnak tartanánk egy ilyen összefüggésben, hogy a 
foglalkoztatáspolitikával a munkaerőpiacon való könnyebb boldogulását az embereknek uniós 
forrásokból nagyobb arányban látjuk kívánatosnak. Én tudom, hogy ez nem most elsősorban, 
bár bizonyos szempontból kötődik a költségvetési törvény tervezetéhez, de nemcsak 
idekötődik, de szeretném kihasználni az alkalmat, és azért gondoltam, hogy majd külön kérek 
szót, és erre külön hívom fel a figyelmet, hogy ez nyomatékként szerepeljen. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az előterjesztőknek. Szatmári Edina! 

Szatmári Edina reagálása 

SZATMÁRI EDINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elhangzott kérdésként, hogy a 
rokkantsági nyugellátásoknak a kikerülése a Nyugdíjalapból, erre szeretném azt válaszolni, 
hogy ezt a Nyugdíjalap profiltisztításával függött össze. A Nyugdíjbiztosítási Alap 
finanszírozását, hosszú távú pénzügyi stabilitását erősíti ez a változás, tehát a normativitását 
és a Nyugdíjbiztosítási Alap átláthatóságát célozza az a strukturális változás, amelynek 
eredményeképpen a korhatár előtti ellátások kikerültek a Nyugdíjbiztosítási Alapból. Tehát ez 
egy profiltisztítással függött össze.  

A második válaszunk az, hogy felmerült még kérdés, hogy a Start-munkaprogramnál 
nem látható, hogy mi a fedezete. A költségvetés törvényjavaslat 1. számú mellékletének 63. 
fejezete tartalmazza a Munkaerőpiaci Alap költségvetését, és az alap kiadásai között a 307,6 
milliárdnyi kiadások közül 132,2 milliárd a Start-munkaprogram. Ennek a fedezete tehát a 
Munkaerőpiaci Alap költségvetésében biztosított. Egyrészt az MTA-nak a saját forrásai, 
másrészt ezt egészíti ki egy 50 milliárd forintos költségvetési támogatás biztosítása. Átadnám 
a szót a 28. § miatt.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. Tehát arra szeretnék pár szóban kitérni, hogy a 2012. évi költségvetés és benne az 
MPA költségvetése a Széll Kálmán-tervben és a konvergenciaprogramban 
megfogalmazottakra figyelemmel került összeállításra. És hát ez értelemszerűen nagyban 
determinálja a lehetőségeket és a lépéseket.  

Az aktív eszközök és szakképzési kiadások csökkentése azzal párhuzamosan történik, 
hogy az európai uniós forrásokat szeretnénk úgy átalakítani, hogy ezeket a forrásokat 
pótolják. Tehát az uniós programokat Brüsszellel letárgyalni, hogy majd sikerüljön olyan 
programokat, amik illeszthetők a hazai célokhoz.  

A Start-munkaprogramnak az egyik forrása úgymond az ellátórendszerben 
bekövetkezett változások. A nyáron történt az Országgyűlés általi elfogadása, és szeptember 
1-jén lépett hatályba az Flt.-nek az a módosítása, ami az ellátórendszer kiadásait mérsékeli. 
Tehát ezek a munkavállalásra ösztönzés céljából léptek be, illetve ezáltal, hogy egy közel 60 
milliárdos forrásra lett csökkentve a passzív ellátások rendszere, ez a Start-munkaprogram 
forrásait tudta megteremteni. 

A Start-munkaprogram elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, 
az alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek foglalkoztatása, akiket a munkaerőpiac 
nem tud megfelelően az elsődleges munkaerőpiacra integrálni.  

Az NRSZH-nak a dologi kiadásai a jövő évi feladataihoz igazodóan lettek 
megtervezve. Illetve képviselő úrnak volt a 28. § (7) bekezdésével kapcsolatos kérdése. Ez 
arról szól, hogy megteremt egy átcsoportosítási lehetőséget a szociális segélyezés és a Start-
munkaprogram között. Ez azért szükséges, hogyha valamelyik a kettő közül intenzívebb 
forrásfelhasználást igényel, akkor meg legyen ez a mozgástér, hogy oda át lehessen 
csoportosítani. Tehát adott esetben a segélyezésből munkára, és ha viszont a segélyezettek 
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száma ugrik meg, akkor valószínűleg a munkára szánt források nem használódnak fel olyan 
mértékben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
SZATMÁRI EDINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, még egy 

kiegészítést a Start-munkaprogrammal kapcsolatban. A törvényjavaslat 9. számú melléklete 
tartalmazza, hogy a kormányzati engedéllyel a Start-munkaprogram túlléphető, felülről nyitott 
előirányzat. Ha többletigény merülne fel. 

 
ELNÖK: Magyarul felülről nyitott.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány engedélyével. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Állami Számvevőszék részéről?  
 
LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Ha jól értettem, az Állami 

Számvevőszékhez kérdést nem intéztek. 
 
ELNÖK: Én sem éreztem, de a szót meg akartam adni, hátha mégis ki tetszett érezni 

valamit. Köszönöm szépen. Akkor csak annyi a teendőm, hogy ne tegyek összefoglalót. Bár 
szívem szerint tennék, de nem teszek. Csak Kajdi úrnak annyit mondok, hogy a 9 hónap 
biztonságos átmenete helyett 3 hónapra csökkent az az időszak, ami gyakorlatilag a 131 
néhány milliárdról 67 milliárdra csökkentette a passzív oldali ellátás mértékét. Parancsolj, 
Kaufer Virág! 

 
KAUFER VIRÁG (LMP): Én is, elnök úrhoz hasonlóan két megjegyzést tennék a 

válasszal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Azt hiszem, félreértettük egymást. Igazából a 
Start-munkaprogrammal kapcsolatos megjegyzésem arra vonatkozott, hogy amíg a Start-
munkaprogram el nem indul teljes mértékben, van egy bizonyos időszak, ugye december 31-
ig a jelenlegi törvény szerint meg kell szerezni ezt a 30 napos munkaviszonyt, ami 
valószínűleg nem fog tudni teljesülni, tekintve, hogy a Start-munkaprogram jövőre indul el, és 
azok az emberek, akik emiatt kimaradnak a Start-munkaprogramból, azokkal mi fog történni. 
Ez kicsit arra vonatkozott, igazából nem feltétlen önökhöz címzett, inkább a bizottság többi 
tagjaihoz és a kormányhoz úgy általában véve. Egyetlen pontosítást, ha megengedik, akkor 
kérnék az EU-s forrásokat illetően. Tudomásom szerint szerződést módosítani 2013-ban lehet 
majd, tehát a következő évben erre nem lesz lehetőség. Hogyha esetleg pontosabban meg 
tudnák határozni, hogy mely EU-forrásokra gondolnak, az segítene.  

És az NRSZH-val kapcsolatosan pontosan arra vonatkozott a kérdésem, hogy mik is 
azok a jövő évi feladatok, tekintve, hogy stratégia előttünk nincsen, hogy mik is azok a 
feladatok, amelyeket látni véltek akkor, amikor ilyen jelentősen megnövelték a költségvetést. 
Ez erre vonatkozott volna. Én értem, hogyha önök sincsenek ennek az információnak a 
birtokában, de pont erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy ezt nem láttam. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem szeretném túlragozni, de meg kell hogy erősítsem 

Kaufer Virág első mondatait: vannak ilyen létező helyzetek, én is többről tudok, amely 
tekintetében 30 nap jogosultságának a megszerzése ma olybá tűnik, hogy lehetetlen. És nem 
azért, mert nem akarnak dolgozni, hanem mert nem tudnak. Mert az önkormányzat részéről 
nincsenek lehetőségek arra vonatkozóan, hogy munkafelületet kínáljanak. Név szerint tudok 
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tételesen jegyzőkönyvbe diktálni ilyeneket. Nem akarom, nem ez a lényege a mai bizottsági 
ülésünknek, csak a téma fontosságára hívom fel a figyelmet. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

Bárki másnak van-e még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor arra 
kérem az egyes frakciókat, hogy írásban a véleményeiket, álláspontjaikat rögzítsék. Ennek az 
időpontja október 19-ig meg kell hogy történjen, mert 19-én szerdán délután 16 óráig nekünk 
ezt összegezni kell, és le kell adni. Úgy, ahogy mondtam. Hogyha ez így elfogadható, akkor 
szavazzunk! Köszönöm szépen mindazoknak, akik előterjesztettek.  

Általános vitára való alkalmasságról van szó. Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, 
akik a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 12. Kik nem tartják 
alkalmasnak? (Szavazás.) 6. Tartózkodás nem volt. Zárom a napirendi pontot. Még egyszer 
köszönöm, hogy segítettek a kérdések megválaszolásában. Aki távozik, annak szép napot 
kívánok!  

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

Áttérünk a második napirendi pontunkra. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes urat, hogy 
ismertesse a kormány álláspontját.  

Selmeczi-Kovács Zsolt előterjesztése 

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen 
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  

Az államháztartásról szóló törvény 36. §-a szerint a kormánynak a költségvetési 
törvényjavaslat benyújtása mellett, azzal párhuzamosan elő kell terjeszteni azokat a 
törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt előirányzatok megalapozásához szükségesek, 
illetve összefüggnek az államháztartás működésével. 

A képviselő hölgyek, urak előtt található törvényjavaslat az államháztartásról szóló 
törvénynek ezen rendelkezésének tesz eleget. A javaslat kizárólag olyan módosításokat 
tartalmaz, amelyek kapcsolatban állnak a 2012. évi központi költségvetés előirányzataival, 
illetve összhangban állnak azokkal, továbbá összefüggenek Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvénnyel, annak végrehajtásával. 

A törvényjavaslatnak lényeges elemét képezi az államháztartás törvény és az ágazati 
törvények, mindösszesen 46 darab, azzal összefüggő módosítás, amely szerint 2012. évtől a 
központi költségvetési szervek bírságbevételei teljes körűen központosításra kerülnek, 
továbbá a jogerősen kiszabott és határidőre meg nem fizetett bírságok a bíróság, ügyészség, 
valamint rendbírság kivételével köztartozásnak fognak minősülni a jövőben és azokat adók 
módjára kell behajtani. E köztartozásoknak a behajtásáért a törvény elfogadását követően a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felelne. 

Az államháztartásról szóló törvény csak a bírságbevételekkel kapcsolatos 
módosításokat tartalmazza, tekintettel arra, hogy az Áht. átfogó felülvizsgálata jelenleg 
folyamatban van. A kormány a közpénzügyi törvénycsomagot még ebben a parlamenti 
ciklusban, még az őszi időszak alatt az Országgyűlés elé fogja tárni.  

A törvénytervezetből számos javaslat a Munkaerőpiaci Alap nemzeti foglalkoztatási 
alapra történő névváltoztatásával összefüggő módosítást tartalmaz, szám szerint 13-at. 
Elmondható, hogy a törvénytervezetben 102 darab törvény módosításából mintegy 60 törvény 
módosítása a központi költségvetési szervek bírságbevételeinek központosításához vagy a 
Munkaerőpiaci Alap névváltoztatásához kapcsolódik. 
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Ennyit szerettem volna előzetesen elmondani. A bizottság bármely tagjától 
természetesen Kajdi úr kollégámmal, aki itt maradt, megpróbálunk minden kérdésre 
válaszolni. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Megint csak azt javaslom, 
hogy kérdések, észrevételek egy körben hangozzanak el. Köszönöm szépen az egyetértő 
támogatást. Képviselőtársaimat kérdezem, kinek van kérdése, észrevétele. Kaufer Virág, 
parancsolj!  

 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a beszámolót is. 

Azzal természetesen az LMP-nek nincsen semmi problémája, hogy a Munkaerőpiaci Alapot 
nemzeti foglalkoztatási alappá változtatjuk addig, amíg ez nem közfoglalkoztatási alap lesz, 
merthogy szerintünk azért a munkahelyteremtésnek és a munka világának van számos más 
aspektusa is annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy a 2012-es költségvetésben ez tűnik a 
legjelentősebb eszköznek a kormány számára.  

Három kérdésem, illetve megjegyzésem lenne önökhöz.  
A 28. §-ban olvashatjuk azt, hogy a Munkaerőpiaci Alap a miniszter fennhatósága alá 

kerül teljes mértékben. Mi ezt egy eléggé radikális változtatásnak tekintjük, és igazából 
magyarázatot szeretnénk erre kapni azon túl, hogy valószínűleg a tripartit rendszer 
felszámolásának az utolsó lépésével találjuk itt szemben magunkat, ezen kívül, hogy mégis mi 
szükség van erre, és miért nem kell ezután egyezségre jutni majd mind a munkaadói, mind a 
munkavállalói oldallal az alap felhasználására vonatkozó kérdésekben.  

A következő kérdésem, amit az előbbi napirendi pontnál is már feszegettem, egy 
megjegyzés lenne. Itt ismételten a rokkant nyugdíjak, illetve a nyugdíjkorhatár előtti 
nyugdíjak kivonása a nyugdíjkasszából-ra vonatkozna. Megint csak szeretném, elsősorban a 
jegyzőkönyvnek elmondani, hogy nem láttunk sajnos rehabilitációs stratégiát a kormánytól, 
nem tudjuk azt, hogy mi a célja a rokkant nyugdíjasokkal, mi a célja a megváltozott 
munkaképességűekkel, és ennek fényében ezt a lépést nem tudjuk értelmezni. Számunkra nem 
kielégítő az a válasz, hogy itt profiltisztításról lenne szó a nyugdíjak tekintetében. 

A harmadik megjegyzésem pedig a foglalkoztatást helyettesítő juttatás, vagyis a 
bérpótló juttatás mértékének a csökkentésére vonatkozna, ez a 31. § (1) pontjában van. Pintér 
Sándor tett egy kijelentést néhány hónappal ezelőtt, hogy a közmunkabér, ami így is már a 
minimálbér alatt van, meg fogja haladni a mindenkori bpj-t(bérpótló juttatás), ezzel úgymond 
ösztönözve munkavállalásra a segélyen élőket. Rémálmaimban nem jutott az eszünkbe, hogy 
ez úgy fog megtörténni, hogy a bérpótló juttatást leviszik az öregségi nyugdíj 80 százalékára. 
Ezt felháborítónak tartjuk, és nem is értjük, hogy ez milyen hatással lesz úgy általában véve a 
szociális juttatások rendszerére, és hogy mi a céljuk ezzel, és miért nem lehetett ezt úgy 
megoldani, amennyiben erre szükség volt - hiszen a céllal és az elvvel egyetértünk -, hogy az 
emberek inkább keressenek munkát, minthogy segélyen éljenek. De hogy ezzel mi a céljuk 
igazából, és hogyan tudják magyarázni ezt a lépést, és hogyan kívánják ezt keresztül vinni? 
Ez lett volna a három jelentős megjegyzésem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Két dolgot szeretnék 

rögzíteni. Egyrészt természetesen a benyújtott törvényjavaslatot a Fidesz-KDNP részéről 
támogatjuk, és szeretném jelezni a másik témában, amit elsőnek említett a képviselő asszony 
előttem, hogy a szándékot üdvözöljük, az az elvárás, vagy az a remény fűződik a 
frakciószövetség részéről, hogy hatékonyabb, eredményesebb és célorientáltabb lesz a 
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Munkaerőpiaci Alap felhasználása. Nem ragozom tovább, mert ugye sok törvényhelyet kell 
megváltoztatni.  

 
ELNÖK: Kérdezem, kinek van még kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nekem 

van még négy viszonylag rövid megjegyzésem. Az első a Kaufer Virág megjegyzését 
annyiban egészíti ki, hogy én sem tartom jónak, hogyha a Munkaerőpiaci Alap 
közfoglalkoztatási alappá degradálódik. Nem rossz értelemben, mert fontosnak, szükségesnek 
tartom a közfoglalkoztatást, de és akkor amikor egy 281 néhány milliárd forintos alapon belül, 
ami egyébként is csökkent 132 milliárd forintra, erről szól, és az aktív foglalkoztatáspolitikára 
meg 27 milliárd forint jut, akkor, azt gondolom, hogy nagy a baj. És akkor is, hogyha – mint 
ahogy mondtam – az alap pénzügyi kondíciói csökkennek.  

Nekem azzal is nagyobb a problémám, csak lehet, hogy nem nagyobb, csak tovább 
fejtegetem, mint ami elhangzott, a miniszteri fennhatóság alá kerülő Munkaerőpiaci Alap 
tekintetében, hogy hol van, hogyan jelenítődik meg akkor a decentralizáció meg a 
szubszidiaritás. Erre azért szeretnék majd választ is kapni, tehát ezt nemcsak úgy a levegőbe 
mondom.  

Azt, amiről beszélt Kaufer Virág a bérpótló juttatás, a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó minimálbér és egyéb összefüggés rendszerében, azt nem szeretném ragozni, 
annyit szeretnék mondani, hogy a foglalkoztatás prioritása az elsődleges az én 
szemszögemből nézve is, de nem olyan feltételrendszerek kialakítása mellett, ahol 
gyakorlatilag az érdekegyeztetést megkerülve megállapított közfoglalkoztatási minimálbér 
töredéke mellett történő foglalkoztatások valósulnak meg, és ahol egyébként meg a bérpótló 
juttatások gyakorlatilag a megélhetetlenséghez kapcsolódó összegeket jelenítik meg.  

Ráadásul ugye tudjuk, hogy a biztonságot 9-ről 3 hónapra szűkítették, ami 
gyakorlatilag egy munkahelyét elvesztő ember számára nem túl sok sanszot ad az 
újraelhelyezkedés tekintetében a mai munkaerőpiacon.  

Sok mindent tudnék még mondani, de nem mondok, csak azt mondom, hogy nyilván 
ezen és egyéb más okok folytán nem tudjuk támogatni ezt a törvénytervezetet általános vitára.  

Van-e még bárki másnak észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 
Akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek. Kajdi László kapja a válaszadási lehetőséget. 

Kajdi László válaszadása 

KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A 
tripartit rendszerről. Ez már a jelenlegi hatályos Flt.-ben szerepel, tehát ez nem újdonság, a 
nyáron elfogadott törvénymódosítás ezt az utat kijelölte. Ennyit szeretnék mondani.  

Rehab-stratégia. Az készül. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Bocsánat. Rehab-stratégia?  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Készül. A szaktárca dolgozik 

rajta, egyeztetések folynak, úgyhogy remélem, hogy mihamarabb látja az Országgyűlés is.  
Gúr Nándor elnök úr kérdésére, szeretném, hogyha megadnánk a szót Elekes Gáborné 

főosztályvezető asszonynak. 
 
ELNÖK: Hogyne, természetesen! Parancsoljon!  

Elekes Gábor Jánosné válaszadása 

ELEKES GÁBOR JÁNOSNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Munkaerőpiaci Alap tervezésével egy pár mondatot 
mondanék. A decentralizálásra a foglalkoztatási és képzési támogatások 27,6 milliárdos 
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költségvetési során fog sor kerülni ugyanúgy, mint minden évben. Ahogy Kajdi úr már 
elmondta, a tripartitás már nem létezik, tehát a munkaerő-piaci tanács helyett a miniszter úr 
fog rendelkezni az alap helyett, ez a jelenlegi Flt.-ben benne van. Áht.-jogosultságra épül. 
Egyébként a nemzeti foglalkoztatási alap, miután jogutódlással kerül új megnevezéssel az 
Flt.-be, a Munkaerőpiaci Alap felett eddig is a miniszter rendelkezett, mindig ehhez kötöttük 
azt, hogy milyen jogok és jogosultságok illetnek meg más minisztériumokat, illetve más 
fejezeti minisztereket. Ez a mondat azért került csak bele, mert a közfoglalkoztatás 
kérdésében a belügyminiszterrel, a képzési alaprész tekintetében pedig az oktatásért felelős 
miniszterrel osztja meg a jogát, és így gyakorolja a rendelkezési jogot.  

A munkaerő-piaci folyamatok figyelembevételével, statisztikai adatokkal, 
allokációkkal ugyanúgy, ahogy évről évre terveztük eddig is a Munkaerőpiaci Alapot, a 
nemzeti foglalkoztatási alapot is ennek megfelelően fogjuk tervezni, és három alternatívát 
fogunk a miniszter úr rendelkezésére bocsátani, és ő fogja eldönteni azt, hogy a 
foglalkoztatási alaprésznek a központi, illetve a decentralizált keretét a törvény adta jogánál 
fogva milyen eszközökre és jogcímekre fogja fordítani az alap 2012-ben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szubszidiaritás? Én még várok türelemmel. Úgy látom, a 

kormány képviseletében senki nem akar a feltett kérdésre válaszolni. Ezt nevezhetném 
megdöbbentőnek is, sok minden másnak is, sajnálatosnak. Köszönöm szépen.  

Megerősítve, amit gondolok a dologról. De úgy látom, főosztályvezető-helyettes úr 
szót kér.  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kaufer Virág 

képviselő asszony egy kérdésére, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatban 
nem válaszoltunk. A módosítási javaslat azért került így megfogalmazásra, hogy összhangban 
legyen a négyórás közfoglalkoztatás alapján fizetett bérrel. Ugyanis így a munka világába 
való visszatérésre próbálják ösztönözni a jogalkotók a munka világában jelenleg nem lévőket. 
A négyórás közfoglalkoztatás keretében fizetett bér meghaladja a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásnak az összegét. Ezzel is késztetve a munkavállalókat arra, hogy a közfoglalkoztatás 
keretében részt vegyenek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor szubszidiaritás nincs, nem beszélünk róla. 

Köszönöm. Itt zárom a válaszok után a napirendi pontot, hogyha egyetértenek 
képviselőtársaim ezzel. Igen. 

Határozathozatal 
Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem, kik tartják általános vitára 

alkalmasnak a törvénytervezetet. (Szavazás.) 12. Kik nem? (Szavazás.) 6. Úgy tudom, a 
többségit Kara Ákos mondja. A kisebbségit? Kaufer Virág. Megosztjuk, Virág, hogyha 
egyetértesz. És akkor amelyikünk ott lesz, az meg helytáll. Köszönöm szépen. De 
megpróbálunk mind a ketten ott lenni. Ezzel ezt a napirendi pontot zárnám. Az előadóknak 
köszönöm, hogy megpróbáltak segíteni a felvetődött kérdések megválaszolásában. Nem az ő 
hibájuknak tudom be azt, hogy a kérdésekre nem tudtak válaszolni. Köszönöm szépen. Aki 
távozik, annak szép napot kívánok.  

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

A harmadik napirendi pont tárgyalására térünk át. Ha jól tudom, Balog Ádám 
helyettes államtitkár úr nincs jelen. Szatmári László közigazgatási tanácsadó jelen van az 
asztalnál. Köszönöm szépen. Vindisch László főosztályvezető úr és Faragó Lajos referens is 
jelen van. Megkérem, hogy a kormány álláspontját röviden fejtsék ki.  
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Vindisch László előterjesztése 

VINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Először is elnézést, hogy Balog Ádám helyettes államtitkár úr nem tudott eljönni, a 
költségvetési bizottság ülése annyira elhúzódott, hogy emiatt az ütközés miatt én veszek részt 
az ülésen.  

A beterjesztett törvénycsomag nagyon nagy lépést tesz az adórendszer átalakítása, 
korszerűsítése irányába. Egy nagyon jelentős terjedelmű módosításról van szó, 350 
paragrafusról. A törvényszöveg mindenki előtt ismert, erről egy részletesebb tájékoztatást – 
azt gondolom, hogy – nem szükséges adnunk. Viszont az előkészítés folyamán az általunk 
kiemelten kezelt célokat szeretném csak röviden összeszedni, hogy a szabályozás koncepciója 
teljesen világos legyen mindenkinek. 

Egyrészt a kormánynak kiemelt célja az államadósság további csökkentése, és az 
államháztartási hiány 2,5 százalékon való tartása, és ez amellett, hogy a költségvetési 
kiadások lefaragásával erre lehet hatni, a másik – sajnos – szükséges lépés a költségvetés 
bevételi oldalának a biztosítása, illetve annak a növelése. Ez volt az egyik.  

Másrészt fontos lépést tesznek a módosítások abba az irányba, hogy az 
Egészségbiztosítási Alap egyre inkább egy zárt alap lehessen, tehát saját bevételei lehetőleg 
biztosítsák a kiadások fedezetét. Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek a növelése egy 
másik kiemelt célja volt a módosításoknak.  

A beterjesztett törvény újabb jelentős lépést tesz az arányos és egységes adórendszer 
kialakítása irányába. Gondolok a szuperbruttó és az adójóváírás intézményének a 
kivezetésére. Az adójóváírás teljesen kivezetésre kerül 2012. január 1-jétől, a szuperbruttó 
pedig egy meghatározott jövedelemszint alatt kerül a rendszerből kivezetésre. Ezzel, azt 
gondolom, hogy az arányos és egységes adórendszer irányába egy komoly lépés történt. 

Emellett még a célok között kezeltük a vállalkozói környezet javítását, az adózók és az 
adóhatóság adminisztrációs terheinek a csökkentését. Tehát egy egyszerű, jobban átlátható, 
mindenki számára könnyebben kezelhető adórendszernek a kialakítását, és nem utolsó sorban 
az adómorál erősítését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési eszköztárának szélesítését 
és a feketegazdaság elleni küzdelem hatékony eszközrendszerének a megteremtését.  

Egyéb szóbeli kiegészítést a benyújtott törvénytervezethez nem kívánunk a kormány 
részéről tenni.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a kérdések-észrevételek itt is egy 
körben hangozzanak el.  

Kérdezem, kinek van kérdése vagy észrevétele. Bertha Szilvia képviselő asszony!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Ugye itt elhangzottak a megfogalmazott célok, amiknek 

az első feléről még el is hisszük, hogy az államadósságot akarják csökkenteni, az 
államháztartási hiánytartás, illetve a költségvetés bevételi oldalának a növelése a cél. De a 
második felével, mint arányos adórendszer, meg vállalkozói környezet javítása, 
feketegazdaság visszaszorítása, tehát mintha nem ugyanarról a törvénytervezetről beszélnénk, 
körülbelül ez a benyomásom. 

Munkaügyi szempontból teljes mértékben hibás, mind a munkavállalói, mind a 
munkaadói oldalon pontosan a foglalkoztatás ellen hat ez az egész csomag. A munkavállalói 
oldalon növeli a terheket az egészségbiztosítási járuléknak az emelésével. Az adójóváírás 
kivezetésével. Vannak benne ilyen, a médiában még nem felkapott plusz terhek, mint például 
a végkielégítés, jubileumi jutalom, egészségügyi pénzbeli járulékalap bevonása, illetve, hogy 
befagyasztják a közszféra fizetési és illetménytáblákat, és a béren kívüli juttatások módosítása 
egy nagyon komoly érvágás lesz. Nemcsak a munkavállalóknak, hanem a gazdaságnak, 
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elsősorban a kiskereskedelmi rétegnek. Ennek eredetileg egy irányított fogyasztás lett volna a 
célja, ezeknek a mindenféle étkezési jegyeknek meg üdülési csekkeknek. Ez most, úgy néz ki, 
hogy átalakul arra, hogy nem aszerint fogja a fogyasztást irányítani, hogy milyen termékre, 
hanem hogy milyen szolgáltató és kereskedőtől lehet majd igénybe venni. Tehát ez nem 
igazán a kívánatos szelekciót fogja megvalósítani.  

Munkáltatói oldalról pedig az egyéni egészségbiztosítási járulékalapot a minimálbér 
másfélszeresére akarják emelni, miközben még a minimálbért is jelentősen megemelik. Ez 
egy akkora tehernövekedés lesz, hogy várhatóan tömegével fognak tönkremenni, vagy fogják 
beszüntetni a vállalkozásaikat az egyéni vállalkozók, illetve a kisvállalkozók.  

Az 5 százalékos keresetnövekedés előírása, ez megint gyakorlatilag egy beavatkozás a 
piaci mechanizmusba. Azt próbálják kompenzálni törvénnyel, amit gazdasági lépésekkel nem 
tudnak megteremteni. Továbbá, hogy a 2012-től a 300 ezer forint alatti munkavállalók nettó 
pozíciójának a megőrzése is ugyanide tartozó egyfajta ilyen kompenzáció.  

Ha az éves béren felüli juttatás az 500 ezer forintot nem haladhatja meg, az efeletti 
rész már a 27 százalékos járulék alá fog tartozni, illetve a cégautóadók klasszikus emelése. Ez 
együtt pontosan arra fog hatni, hogy a feketefoglalkoztatás, illetve a fekete-munkavállalás fog 
elképesztő módon növekedni. Illetve, mivel az áfát tovább emelik, ezért kereskedelmi szinten 
is még jobban fog terjedni az, hogy számla nélkül, pult alól és ki tudja, hogy hogy próbálják 
meg az emberek majd beszerezni. 

Pontosan az ellenkezőjét fogja megvalósítani, a fogyasztás vissza fog esni, ezáltal 
csökkenni fognak a költségvetési bevételek, ami majd évközben újabb megszorításokat fog 
eredményezni, és összességében véve, mivel a bevételek egy jelentős részét az államadósság 
minden áron való törlesztésére fordítják, a gazdaságban nem lesz semmilyen beruházás, 
illetve előrelépés, a tönkremenő vállalatok miatt egyre jobban szűkülni fog a gazdaság, és ez 
egy olyan spirált indít be, illetve már most is ebben vagyunk, csak valahogy meg kéne állítani, 
hogy hamarosan Görögország sorsára jutunk vagy még rosszabb helyzetbe.  

Tehát összességében ez az adócsomag elfogadhatatlan. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Spaller Endre képviselőtársam! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Én azon túl, hogy most nem 

szeretnék az egész adócsomagról véleményt mondani, inkább az egésznek a logikáját 
szeretném egy kicsit folytatni ott, ahol Bertha Szilvia abbahagyta, hiszen neki tulajdonképpen 
akár még igaza is lehet, ha két feltétel nem teljesülne ezekben az adócsomagokban és az egész 
gazdaságban. Az egyik az exportnövekedés, amivel az előző napirendi pontnál találkoztunk, 
tehát Szilvia, ne felejtsd el, hogy onnan azért pótlólagos forrás érkezik, hogy ha mi egy nagy 
gazdaság lennénk, és önmagában a belső piac lenne csak egyedül, ami a gazdaságot bővíti, 
akkor igazad lenne, és az adópolitikának is ahhoz kéne épülnie. De itt nem erről van szó. Itt 
van egy jelentős külkertöbblet, ez az egyik.  

A másik pedig, hogy ugye van a gazdaságban egy pszichológia, és szerintem ehhez az 
adópolitikának is alkalmazkodnia kell. Ez pedig arról szól, hogy vannak stabil országok, meg 
kiszolgáltatott országok. Görögország kiszolgáltatott ország, még mi is azok vagyunk, de ha 
csökken az államadósság, akkor egyre kevésbé leszünk kiszolgáltatottak. A tendencia 
szerintem teljesen egyértelmű. Az adópolitikának már egy ilyen stabilabb országhoz kell 
alkalmazkodnia. Szerintem az a logika, amit te mondtál, az megbukik, és ezért azt gondolom, 
hogy az adópolitikának a filozófiája az helyes és támogatandó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia!  
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót. Bár ez itt nem a Gazdasági bizottság, 
csak az elveket tisztázzuk, a magyarországi export jelentős része olyan termelésből származik, 
amihez alapanyagot import adja, és nagyon minimális a hozzáadott érték. Tehát az, hogy az 
export növekedik, ahhoz még hozzá kell nézni, hogy mennyivel növekedik az ehhez 
kapcsolódó import, és ebből jön ki, hogy mennyi a hozzáadott érték, tehát valójában az 
államnak a plusz eredménye ebből mennyi lesz. Tehát ez, most nincsenek előttem az adatok, 
csak ismerve a gazdaság szerkezetét, teljesen nyilvánvaló, hogy erre nem lehet építeni a 
nagyobb bevételeket. És hozzá kell tenni, hogy a munkahelyek 70 százalékát adó magyar kis- 
és középvállalkozások jellemzően nem exportra termelnek, hanem a magyar piacot próbálják 
kiszolgálni. Amennyiben őket tönkreteszik, akkor azért egy nagyon jelentős mennyisége a 
munkahelyeknek meg fog szűnni, illetve a gazdaság is szűkülni fog. Különösen, hogyha majd 
a következő napirendi pontban lévő Btk.-módosítás egyes pontjait megnézzük, akkor még 
életszerűbb lesz az, hogy az emberek inkább felszámolják a vállalkozásukat, és visszaadják a 
vállalkozói igazolványt, nem kockáztatják azt, hogy adott esetben börtönbe kerüljenek nem 
akaratlagos hiba miatt is. 

Úgyhogy összességében véve, hogyha az összes tervet egyben nézzük, akkor szinte, 
mintha a magyar gazdaság lerombolása lenne a cél. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon? Nem látok. Kaufer Virág! 
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az LMP sem tudja támogatni 

ezt az adótörvényt. Szerintünk két ponton is súlyosan elhibázott megközelítést tartalmaz a 
munkahelyek létrejöttének segítése szempontjából. Egyrészt nehezményezzük azt, hogy bár a 
kormány belátta azt, hogy megbukott az egykulcsos adó, ezt nem hajlandó felvállalni, és úgy 
módosítja az adórendszert, hogy ismételten, ahelyett, hogy egy progresszív adózást 
visszaállítana, ismételten az alacsony jövedelműek terheit növeli, és nem segíti azt, hogy egy 
nem arányos, hanem egy méltányos és egy igazságos adózási rendszer létrejöjjön.  

Ezzel szemben az LMP javaslatai között egy háromkulcsos progresszív adózási 
rendszer található, amely nem 100, hanem 200 milliárd forint többletforrást jelentene, egy 16-
36 és 40 százalékos kulcsok létrehozásával, amelyet a félszuperbruttó alapra tennék rá. 
(Moraj.)  

Elhiszem, hogy képviselőtársaimat nem érdekli az LMP javaslata, de azt kérném, hogy 
a beszélgetést inkább kint tegyék meg vagy esetleg a mikrofonba mondják el az 
elképzeléseiket ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném kérni a türelmet mindenkitől. Ha tisztességgel 

végig akarjuk tárgyalni, akkor nyilván célszerű egymást meghallgatni.  
 
KAUFER VIRÁG (LMP): Nem végeztem még, bocsánat. Ez az szja-ra vonatkozó 

megjegyzéseink. Tehát változatlanul buzdítjuk a kormányt arra, hogy ismerje be nyíltan az 
egykulcsos adórendszer megbukását, és térjen vissza a progresszív jövedelemadóhoz. A 
második pont, ami miatt nem tudjuk támogatni az elképzelést, erre utaltam már a 
költségvetési törvénnyel kapcsolatos vitában, és ez pedig az, hogy van egy alapvető 
szemléletbeli különbség. Véleményünk szerint az élőmunkát terhelő járulékok növelése nem 
fog újabb munkahelyeket teremteni, hanem talán az a helyzet fog előállni, amit Bertha Szilvia 
képviselőtársam említett, hogy a jelenlegi munkahelyek is megszűnésre kerülnek. Szerintünk 
ez egy nagyon-nagyon elhibázott stratégia. Igenis járulékcsökkentésre lenne szükség. Mi 2 
százalékos járulékcsökkentést javaslunk országszerte, és ezen túl pedig a leghátrányosabb 
térségekben és kifejezetten a leghátrányosabb társadalmi csoportok foglalkoztatásának 
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javítása céljából egy teljes járulékelengedést 100 milliárd forint összeghatárig. Az LMP ezért 
sajnos nem tudja támogatni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kormányoldalon van-e jelentkező. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok. Akkor, ha más nincs, még néhány gondolatot én is szeretnék 
megfogalmazni.  

Úgy kezdeném, hogy az államtitkár távozik, jön az újabb adócsomag, ködbe vész az 
ígéret és jelentős adócsökkentés, az adórendszer egyszerűsödése legalábbis kérdőjelessé vált. 
Jelentős adóemelésekkel kell szembenézni. Újabb adónemek. 

Ha azt mondom, hogy személyi jövedelemadó, akkor nem kell többet mondanom, 
mint amit Kaufer Virág mondott, annak hozadékát megtapasztaltuk. Cégautóadó növekedése, 
chipsadó, kutyaadó, még nincs kutya nélküli adó, de előbb-utóbb elérünk oda is. A jövedéki 
adó, amiért olyan sokat – az előző kormányzás időszakában – hallgattunk 300 forintos 
üzemanyagár mellett, 400 forintos mellett ez már nem okoz problémát. Áfa 27 százalék 25-
ről. Sok minden egyéb mást tudnék még mondani. 

Azt gondolom, hogyha csak ennyit mondanék, ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy 
azt mondjam, hogy ez támogathatatlan. Ez a törvénytervezet. De azért még három gondolatot 
mondani kell.  

Az egyik az, hogy mi vár a dolgozó emberre? Az vár, hogy megint megsínyli ezt a 
költségvetést és ezt az adóátcsoportosítást, illetve adónövelést. A dolgozni nem tudó emberre 
mi vár? Arra meg még rosszabb helyzet vár, és akkor itt nem fogom az előző napirend 
kapcsán felvetett kérdéseket újra és újra elismételni. De azt látni kell, hogy az alacsony 
bérkategóriába tartozó emberek további nettó bércsökkenést fognak elszenvedni, kompenzálni 
szükséges ugye, a költségvetésben is, ha emlékképeim nem csalnak meg, a közszférában 64 
milliárddal, az adóváltozásokból fakadóan pedig 86 milliárddal számol a kormány. Jóval 
kevesebbel, mint ami egyébként az adójóváírás kivezetéséből fakadóan létrejön. Tehát ezek a 
kompenzációk valójában a null közeli állapotot sem hívják életre.  

A 92 ezer forintos minimálbér, igen, nem rossz, csak hát ott van az adójóváírás 
intézményrendszere mellette, lenullázza gyakorlatilag a történetet. Az a baj, hogy minden 
változás azokat szorítja, akik a legnehezebb helyzetben vannak. És mindeközben még az 
egészségügyi járulék mértéke is emelkedik, átírják a cafeteriarendszert, adókötelessé teszik, 
már csak pitiáner dolog, de megemlítem, az üzleti ajándékok dolgát, és hát gyakorlatilag azt 
próbálják elhitetni az emberekkel, hogy milyen jó is az, amit tesznek.  

Két dolgot szeretnék a végén mondani: az egyik az, hogy mi abban hiszünk, hogy az 
élőmunkára rakodó járulékterhek csökkentése, az, hogy ha van a cégnek piaca, akkor az 
foglalkoztatásbővítést is eredményez. Ezért ezt mondjuk, erre serkentünk mindenkit, akinek 
lehetősége van arra, hogy ezekben a kérdésekben lépéseket eszközöljön. Ennek persze a 
fedezetét is megmondjuk, hogy hogyan és miképpen kellene megtenni, egyszerűen úgy, hogy 
el kellene felejteni azt a kőbe vésettnek tűnő egykulcsos személyi jövedelemadót, amit most, 
mint említettem már az előző napirendnél, mismásolással próbálnak így-úgy-amúgy 
finomítani. Tehát valami isteni hatalom, tiltás okán nem lehet változtatni ezen a történeten.  

Az utolsó mondatom pedig az, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy 
Magyarországon az egyre hátrányosabb helyzetbe kerülő térségekben, kistérségekben 
marginalizálódott embereknek segítő kezet akar nyújtani ez a kormány, akkor igenis 
megkülönböztetett pozitív értelmű diszkriminációra van szükség az adópolitikában is, 
egyszerűen annak érdekében, hogy azok a viszonylag nehéz helyzetben vagy adott esetben az 
ellehetetlenültség állapotához közel lévő munkaadók fenn tudják tartani vagy tudják bővíteni 
a foglalkoztatásukat. Hát ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan bennem rengeteg a kétely 
ennek a törvénytervezetnek az előterjesztéséhez illesztetten, ezért nyilván nyugodtan 
mondhatom, hogy ezt támogatni mi nem tudjuk.  
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Kérdezem, bárkinek van-e még kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok. Akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek, ha válaszolni kíván.  

Vindisch László válaszadása 

VINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Konkrét 
kérdést nem kaptunk, azért egy-két felvetésre szeretnék csak röviden reagálni. Többen 
felvetették, hogy megbukott az egykulcsos adó. A kormányoldal részéről úgy véljük, hogy 
nem bukott meg az egykulcsos adó, az egykulcsos adó bevezetése továbbra is kormányzati 
szándék. Azonban ezt egy lépésben most jövőre, éppen az önök által is felvetett problémák 
miatt nem lehetséges megoldani. Ugyanis éppen azért, hogy a foglalkoztatást ne vesse vissza 
az adójóváírás kivezetése, illetve a minimálbér megemelése és a munkáltatói terhek 
növekedése ne vesse vissza a foglalkoztatást, ezért egy kompenzációs rendszert fog a 
kormány bevezetni, amelynek a fedezetét a 202 ezer forint havi bér fölött keresőknél bent 
maradó félszuperbruttó fogja fedezni. Tehát az, hogy az alacsonyabb keresetűeken szorít 
egyet a kormány a jól keresők kárára, azt gondolom, ez már csak emiatt sem, igaz, pont a 202 
ezer forint felett keresőknél bent maradó félszuperbruttóból fogják a kompenzációs rendszert 
finanszírozni. Tehát úgy látom, hogy alapvetően a méltányos és igazságos adórendszer mint 
fogalom különböző megítéléseiből fakadnak ezek a viták. Mi úgy gondoljuk, hogy az 
méltányos és igazságos, hogyha valaki háromszor annyit keres, akkor háromszor annyi adót 
fizessen. Úgy látjuk, hogy ez ösztönöz munkavégzésre, ez ösztönöz többletteljesítményre és 
valóban bejelentett és fehérfoglalkoztatásra. Ennyit szerettem volna csak mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Nyilván sok dologban nem értünk 

egyet. Ez nem okoz fogyasztásbővítést, legalábbis nem olyan mértékben, mint amilyen 
mértékben egy nem arányos, hanem szolidáris kétkulcsos adórendszer vagy háromkulcsos 
adórendszer hozhatna. De nem akarom én ezt a vitát itt tovább generálni, mert a parlament 
falai között is le tudjuk mi ezt a vitát folytatni.  

Határozathozatal  

Általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvénytervezetet? (Szavazás.) 12. Ki nem? (Szavazás.) 6. Köszönöm 
szépen. Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom, a többségi és a kisebbségi álláspontokat 
rögzítőket diktálom: Spaller Endre fogja a többségi álláspontot képviselni. A kisebbségi 
álláspontra ki vállalkozik? Bertha Szilvia. Köszönöm, megosztjuk közösen. Szép napot, jó 
munkát kívánok önöknek!  

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

Negyedik napirendi pontunkra térünk át. Az egyes büntető vonatkozású törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez a T/4657. szám alatt szerepel, és az általános vitára 
való alkalmasságról fogunk tárgyalni. Köszöntöm a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium képviseletében Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat. Úgy tudom, hogy ön 
fogja a kormány álláspontját ismertetni. A szót át is adnám önnek, parancsoljon! 

Dr. Gáva Krisztián előterjesztése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Az előttünk lévő, 
büntető vonatkozású törvények vonatkozásáról szóló törvényjavaslat megalkotásának indokai 
részben nemzetközi szervezetek ajánlásaira vezethetők vissza, ezeknek az ajánlásoknak a 
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törvényekben történő megjelenítését célozza, részben a január 1-jén hatályba lépő új 
alaptörvény, ehhez kapcsolódóan más jogszabályokkal való koherencia megteremtése miatt 
van szükség, továbbá az Alkotmánybíróság határozatából fakadó jogalkotási kötelezettségnek 
kell eleget tenni, és kiemelném az európai uniós jogharmonizáció szempontjából szükséges 
módosításokat is.  

Számos helyen a büntető törvénykönyvet, a büntető eljárási törvényt és a büntetés 
végrehajtásról szóló törvény erejű rendelet módosítja a javaslat, illetve egy helyen a Ptkj.-t is. 
Igazából azt emelném ki talán, ami a bizottság feladatköréből az én megítélésem szerint 
fontos lehet. Egy ilyen új tényállás, ami szintén az uniós jogharmonizációs kötelezettségünk 
szempontjából és miatt került be a tervezetbe. Ez a 2009. június 18-án elfogadott, az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal 
szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009/52/EK 
irányelvnek az átültetése, amelyet a javaslat 8. szakasza tartalmaz, ez módosítja a Btk.-t 
atekintetben, hogy egy önálló tényállást teremt a harmadik országbeli állampolgárok 
jogellenes foglalkoztatása tekintetében. Ennek alapesetét két évig terjedő vétségnek minősítés, 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a javaslat, és egytől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel pedig bünteti a fokozatát ennek, amelyek különböző szigorúbb elbírálás 
alá eső eseteket, tényállásokat foglalnak magukban.  

A másik ilyen, amit a foglalkoztatással összefüggőnek gondolok, az a fogvatartottak 
munkavégzési tevékenységének az egyértelműen kötelező előírása, ami megjelenik a Bvtvr.-
ben. Ezzel kapcsolatosan nyilván egy kivételszabályoknak a megfogalmazása, ami kivételeket 
képez a munkavégzési kötelezettség alól, nyilvánvalóan vannak ilyen esetek. És az ezzel 
kapcsolatos gyakorlati végrehajtási szabályokat tartalmazza. Ha van esetleg kérdés ezzel 
kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. És javaslom a bizottságnak, 
hogy támogassa az általános vitára való alkalmasságot.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Javaslom, hogy aszerint 
haladjunk, ahogy eddig is. Kérdés, észrevétel egy körben. Egyetértenek képviselőtársaim? 
Igen. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem, kinek van kérdése vagy észrevétele. Bertha 
Szilvia, parancsoljon!  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is, alapvetően 

nagyon örülünk a kezdeményezésnek, mert sok minden benne van ebben a csomagban, amit a 
Jobbik már többször is szorgalmazott. Ilyen szempontból komoly előrelépésnek tartjuk. Amit 
hiányolunk kifejezetten az elítéltek munkavégzéséből, az az, hogy maga a gyakorlati 
megvalósítás, tehát az intézményi háttér, illetve a feltételeknek a megléte hiányzik, márpedig 
a hatályba léptetés ahhoz elég közel van, hogy ez egy komoly kérdőjel legyen. Illetve amit 
már az előző napirendi pontnál is említettem, kifejezetten a 16. §-ban lévő szabályok a 
magyar kényszervállalkozókat, tehát aki már jobb híján másképp nem tudott semmilyen 
munkát végezni, és adott esetben pont a főnöke kényszerítette bele, hogy kiváltsa a 
vállalkozói igazolványt, vagy bt.-t alapítson, tehát ez rájuk nézve nagyon komoly veszélyeket 
rejt. Hiszen nincs olyan vállalkozás ma Magyarországon, amelyik ilyen jogszabályi 
környezetben, ilyen bonyolultság és egymásnak ellentmondó szabályozásban ne sértene meg 
ilyen-olyan szabályokat. Most az, hogy öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, olyan 
esetekben, amit… aki ilyen téren dolgozott, az tudja, hogy szinte minden vállalkozó megsért 
bizonyos szinten bizonylati rendet vagy könyvvezetési hibákat vét, sokszor nem is rajta 
múlik. Tehát ez azt fogja eredményezni, hogy inkább kimenekülnek a vállalkozói szektorból, 
és marad a feketefoglalkoztatás. Úgyhogy mi ezt egy nagyon túlzott szigorításnak tartjuk, 
ezért kifejezetten nem tudunk munkaügyi szempontból egyetérteni vele. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még bárkinek kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. Helyettes államtitkár úr, visszaadom a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A fogvatartottak munkavégzésével kapcsolatban 
szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium fokozott erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy valamennyi fogvatartottakra vonatkozóan a munkáltatását biztosítani tudja, 
tehát azt tudom mondani erre, hogy erre kifejezett kormányzati szándék és folyamat már 
elindult. 

A számvitel rendjének megsértésével kapcsolatosan még szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy mindamellett, hogy a tényállás egy jelentős szigorodáson esik át, ne felejtsük 
el, hogy az alapesete, ami a hatályos büntető törvénykönyvben szereplő jelenlegi alapeset, az 
kikerül a Btk.-ból. Tehát egy dekriminalizáció következik be. Pontosan ezeknek a bagatell 
eseteknek a kezelése igazgatási úton kerül ezúton érvényesítésre, hiszen a legtöbb esetben 
ilyenkor alapesetben a bíróság általában pénzbüntetést szabott ki. Ennek a behajtása, a 
büntetőeljárás sokkal nehézkesebb és hosszadalmasabb, egyszerűbb egy igazgatási 
hatáskörben kiszabott pénzbírsággal kezelni ezt, és behajtani, tehát ebből a szempontból azt 
gondolom, hogy az ilyen bagatell ügyeknek a megoldása gyorsabb lesz, hatékonyabb lesz, 
ugyanakkor nem marad szankció nélkül az elkövetett jogsértés. Nem gondolnám, hogy emiatt 
a vállalkozók visszariadnának a vállalkozási tevékenységtől. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Arra szeretném kérni, hogy két 

mondatot mondjon, legyen szíves arról, hogy említette, hogy szándékukban van, és a folyamat 
elindult. A folyamat elindulása érdekelne minket.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A Belügyminisztérium képviseletében nem vagyok felhatalmazva, hogy 
beszéljek, csak a saját tudomásomra hagyatkozhatom. Úgy tudom, hogy a közmunka-
közfoglalkoztatás tekintetében is van erre vonatkozóan szándék, hogy hasonló munkákra 
alkalmazzák a fogvatartottakat, tehát adott esetben külsős helyszínen. Emellett pedig 
fokozottan fog erősödni az a kormányzati szándék, hogy azok az állami intézmények, 
amelyek fogvatartottakat alkalmaznak, és ahol olyan munkát végeznek, nem tudom, milyen, 
különböző textilipari és egyéb munkák, hogy ezeket az állami intézmények fokozottan vegyék 
igénybe, vagyis kvázi igényt teremtsenek a fogvatartottak által készített termékekhez.  

 
ELNÖK: Még csak annyit mondanék, hogy ez most így eléggé zöldnek tűnik a 

számomra. Parancsoljon, képviselőtársam!  
 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Szeretném az elnök úrnak is megerősíteni, hogy a 2006-os 

árvíznél például a Tisza mentén elítéltek is dolgoztak a gátakon, és én azt mondom, hogy egy 
nagyon kemény, komoly munkát végeztek, a börtönőrök ott voltak velük, csak a víz felé 
menekülhettek volna, és az néhány km széles volt, tehát jó úszótudásúnak kellett volna lennie 
minden elítéltnek, de azt mondom, hogy semmi probléma nem volt velük. Külön területet 
kaptak, nem voltak összekeveredve mondjuk a diákokkal vagy pedig az önkormányzat 
dolgozóival, de derekasan dolgoztak. Tehát én dicséretben is részesítettem őket, a 
katasztrófavédelem, a rendőrök, a tűzoltók mellett ők is dolgoztak például a kecskeméti 
börtönből.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, Kovács Ernő képviselőtársam. Tehát van a múltnak jó 
hagyatéka is, mint ahogy azt most ön elmondta. Kontur Pál képviselőtársam! 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én börtönt is megnéztem. És 

tulajdonképpen mindegy, mert több börtönben is ismerős vagyok. (Derültség.) Már nem a 
múltam miatt… csak kapcsolatrendszer miatt. (Moraj.)  

Az előző kormányoknak az elég nagy bűne volt, hogy volt, amikor nem vették igénybe 
ezeknek a börtönöknek a szolgáltatásait, illetve ezen rabok által megcsinált cipőket, 
bakancsokat, ruhákat. Ez a kormány, és ez volt a filozófiája a börtönparancsnoknak, fiatal 
parancsok, hogy azt mondta, hogy vagy dolgozik valaki, vagy tanul. Tehát olyan nincsen, 
hogy nem csinál semmit, az az ember lepusztul szellemileg, minden téren lepusztul, aki nem 
dolgozik, és nem csinál valamit. Tehát ezek az emberek, ezek hosszú gyilkosságért, mindenért 
elítéltek voltak, az mind dolgozik, és az a lényeg, hogy ezek eltartják saját magukat, az 
önbecsülésük is ezáltal megvan, és a másik pedig, hogy az az áru, az a termék, amiket ők 
létrehoznak, annak van piaca. Megveszi a rendőrség, használja a bakancsot, a ruhákat, amit 
gyártanak a másik börtönben, azt meg használja szintén a rendőrség, katonaság. Tehát ezeket 
rá kell szorítani az állami vevőket, hogy ne máshonnan, nyugatról hozzák be, meg mit tudom, 
én, kínai, meg ilyen-olyan, ez egy körforgás kell legyen, mert különben meg az államnak kell 
fizetni nekik azért, hogy ott ülnek, és nem nyerünk olyan embert, aki mikor letölti a 
börtönbüntetését, akármilyen hosszú, egyrészt más szellemiségben jön ki, és nem munkával 
fog foglalkozni, nem azzal folytatja az életét, hanem valami mással. Itt meg, ha nem tanulta 
meg, megtanítják dolgozni. Amellett még tanulnak is. Ha ezt egy magánvállalkozóhoz 
kiviszik és annak kedvezményeket adnak, szerintem ugyanezt éri el vele. Tehát ez egy igen 
pozitív dolog az én véleményem szerint. És mondom, ezt a börtönökben már csinálják, ha ezt 
még kibővítik így közfoglalkoztatás irányába is, az még jobb.  

Van mit csinálni, ha megnézzük, elutazunk, nekem ott a MÁV-vonalak mentén 
szégyen, ami van. Nem kell oda egyetem, hogy azt valaki ott rendbe hozza. Egy vezető kell, 
aki kiadja a munkát, és ellenőrzi, hogy megcsinálták-e. Kéz, az kell, és egy csomó kéz van. 
Ma is a parlamentben, kedves elnök úr elmondta, hogy mennyi sok kéz van munka nélkül. 
Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Persze, egyetértünk mi abban, hogy munkalehetőséget kell 

adni az embereknek, adott esetben a fogvatartottaknak is. Csak arról érdeklődtem, hogy „ez a 
folyamat elindult” mit jelent, és abban helyettes államtitkár úrtól még nem kaptam olyan 
típusú válaszokat, amelyek megerősítettek volna a tekintetben, hogy helyén van a dolog. De 
hát istenem, hát alakul az élet, formálódik napról napra.  

Bertha Szilvia, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak egy megjegyzésem lenne, 

hogy nagyon szép a jogalkotó szándéka. Visszatérnék a közmunkára, az én vesszőparipám 
mindig a gazdasági vonatkozás. Nagyon szép, hogy mi a jogalkotó szándéka, csak ha 
megnézzük a törvényi szöveget, a végén még ott is van, hogy a büntetési vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztés, ha például gondatlanságból követik el. Tehát még az egyszerűbb és 
nem szándékosan elkövetett tévedések miatt is két évig terjedő szabadságvesztés adható. Most 
hogy ezt hogy fogják majd alkalmazni, az nem a jogalkotón múlik, hanem azon, aki 
végrehajtja és alkalmazza ezt a jogszabályt, és pontosan az a problémánk, hogy ez lehetővé 
teszi, hogy akár apróságok miatt is bekövetkezzen. És amennyiben ez egy-két esetben is 
megtörténik, akkor bizony tömegesen hanyatlani fog a vállalkozói kedv.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát ez kicsit keményebb, mint a tervezett munka 
törvénykönyv, ahol gondatlanságból elkövetett károkozás csak nyolc hónap távolléti díj 
megfizetésével párosul. Itt két év, és nem megfizetés.  

 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Szilviának is mondom, hogy az ellenzék 

nyilván számon kéri a költségvetés számait a kormányon, azért, hogy ezek a számok 
teljesíthetők legyenek, megfelelő visszatartó erő is kell. Tehát ugye tudjuk nagyon jól, hogy 
mai világban vannak, akik milliárdokat csalnak el, milliárdokat nem fizetnek be. Ma is ilyen 
áfabotrányokról volt szó. Tehát, hogyha a költségvetés számait végre kell hajtani, akkor ehhez 
nyilván, aki bűnös módon ezeket a számokat meghamisítja, a számára kirótt 
kötelezettségeknek nem tesz eleget, akkor ő bizony, hogyha elér egy olyan fokozatot, akár 
börtönbe is kerül. Azt gondolom, hogy ezt azok az emberek, akik nem kapják meg a 
munkabérüket ezektől a vállalkozóktól vagy bt.-tagoktól vagy kitől, akkor ezt nyilván elvárják 
a jogalkotóktól, hogy valami úton-módon a több hónap fizetés ki nem fizetéséért az a valaki 
szigorú szankciót kapjon. És az, hogy megalakítja a másik kft.-t és abba átviszi a teljes 
vagyonát, még netán a létszámot is növeli, akkor azt is jelenti, hogy börtönbe is kerülhet. Azt 
gondolom, hogy az helyes, hogyha ezeket az embereket ez a törvény akár börtönnel is 
fenyegeti, azt gondolom, hogy a fizetési fegyelem javulását kell elvárni ettől, és ez be is fog 
teljesülni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilvia, parancsolj! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Erre csak válaszként, hogy pont a fokozat 

hiányzik ebből az egészből. Én ezt hiányolom, illetve azt a gazdasági környezetet, amiben, 
hogyha egy vállalkozás tisztességesen működik, akkor is életben tud maradni, és nyereséget 
tud termelni és ki tudja fizetni az alkalmazottainak a bérét fehéren. Ez is hiányzik hozzá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván mi most polemizálunk az ügy körül, csak annyit 

szeretnék mondani, hogy ehhez kellene az, hogy megerősítsük azokat a hatóságokat, például 
munkaügyi, munkabiztonsági, egyéb hatóságokat, amelyek feltárhatják, de hát az előbbi 
napirendi pontokban pont arról beszéltünk, hogy a kételyek, a nagy kérdőjelek vannak e 
tekintetben jelen.  

A másik dolog pedig az, hogy azt senki nem vitatja szerintem itt közöttünk, hogy a 
bűnt elkövetőnek, a bűncselekményt végrehajtónak természetszerűleg meg kell szenvednie a 
történet kapcsán, de itt azért vannak fokozatai a dolgoknak. Tehát van a gondatlanság, van a 
szándékosság, szóval azért nem mindegy az, hogy valami feledékenységből, hibából fakadó, 
vagy szándékosságra alapozódik. Itt viszont a gondatlanság elzárással is párosul, tehát ez egy 
eléggé veszélyes kategória. Na de az előterjesztőnek joga, hogy a papírra azt vesse, amit 
gondol, a kormánypárti képviselőnek, hogy azt szavazza meg, amit gondol. Parancsolj!  

 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Szintén a Szilviának mondanám, hogy a magyar nyelv 

nagyon sok mindent pontosan ki tud fejezni. Ha az lenne leírva a tervezetbe, hogy két évet 
kap, akkor ott nincsen fokozatosság. De ha az van leírva, hogy két évig terjedő, ott van 
fokozatosság. Tehát ebben van.  

A gondatlanság engem felháborít a tekintetben, hogy ha mondjuk bizonyos izraeli 
üzletember aláírt egy papírt, és arra a bíróságnak azt mondta, hogy nem ismerte a magyar 
jogszabályokat és annyira hülye volt, hogy ezt aláírta, és ezért felmentik a vádak alól, az 
engem sért. Tehát azt gondolom, hogy ezt, ha nagyon sok százezer ember megcsinálta volna 
Magyarországon, becsukták volna emiatt a dolog miatt. Azt gondolom, hogy e tekintetben ez 
a tervezet pontosan fogalmaz, és vannak benne lépcsők, ez két évig terjedő lehet, és az is van 
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benne, hogy egy napot sem kap, vagy felfüggesztetett kap, de az is lehet, hogyha olyan súlyú, 
akkor az két évig terjedő is lehet. Tehát azt gondolom, hogy e tekintetben ez helyesen 
szabályoz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint ahogy a bolti lopásnál is adott esetben az elzárás 

beleesik abba a kategóriába, ami az adható büntetés. Megközelítés kérdése. Kontur Pál! 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Csak azt szeretném mondani, hogy én azért a kétkezi munka 

világából jöttem, és 40 évet dolgoztam kétkezi munkásként, tehát van azért különbség, 
megmondom őszintén, hogy ha az emelőt rosszul tette az autó alá valamelyik kollégám és 
megbillent, és megkarcolta a küszöböt vagy berogyasztotta, azt meg kellett csinálni, és ki 
kellett fizetni, és én is kifizettem, hogy ha kárt okoztam. Ez nem olcsó. Ez egy teljesen 
természetes dolog, hát ilyen nincsen. Hát ki fizesse ki a kárt? Annál jobban figyeltem 
legközelebb, hogy ne kövessek el ilyen hibát. Az én esetemben és ahol én dolgoztam, ott ez 
egy természetes dolog volt.  

És mindig, a vezetésnél is csak egyszer nem figyelek oda, már baleset van, nem? 
Tehát nem lehet úgy végezni az embernek a munkáját, hogy hát ez még belefér, ez úgyis 
gazdagabb cég. Tehát ilyen munkavégzés nem létezik! Fizesse csak ki a kárt! Az tartja vissza. 
Nekem meg kell becsülni azt, hogy nekem ott van munkahelyem, és az, hogy az a munkahely 
hogy van, számomra lehetőséget ad a boldogulásra, az azt is jelenti, hogy az pénzbe kerül. Ha 
ott állandóan eszközöket, meg mindent cserélni kell akár az én gondatlanságom miatt. Arról 
nem is beszélve, ha orvosi témába megyünk, ott egész pici dolgokkal nagy kárt lehet okozni 
és a mai technika alkalmas nagy pénzek kifizetésére, ahogy egy autóbalesetnél is most már 
sok-sok forintba kerül egy baleset, többe mint azelőtt. Tehát ez egy ilyen dolog. Szerintem ez 
természetes és helyes is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még két kezet láttam. Egyed Zsolt! 
 
EGYED ZSOLT (Jobbik): Én csak Kontur Pálnak az előbbi beszédére szeretnék 

reagálni. Természetesen én is a munka világából jöttem. Abban egyetértek, amit 
képviselőtársam elmondott, hogyha kárt okoz az ember, meg kell fizetni.  

Akkor én most mondom a másik oldalát, az ellenpéldát, amire Bertha Szilvia is 
hivatkozott. Én vendéglátóhelyeket üzemeltettem, 8-at, 10-et. Nem telt el úgy hét, hogy nem 
büntettek meg valamiért, és próbáltuk tisztességesen, becsületesen csinálni az üzletet. Nem 
lehet, mert sportot űznek belőle sajnos az ellenőrző szervek, hogy megbüntetik az embert. Ha 
van rajta sapka, akkor azért, ha nincs, akkor azért. Tehát itt emellé a rendszer mellé talán egy 
olyan rendszert is fel kéne építeni, hogyha önök tényleg a vállalkozókat szeretnék segíteni, 
akkor először talán figyelmeztessék a vállalkozót, hogyha nem olyan durva kirívó hiba van, 
hogy kapjon rá esetleg 30 napot, hogy pótolja. Ne az legyen, hogy rögtön kap egy csekket az 
adóhatóságtól vagy a munkaügyi felügyelőségtől, és ezek ilyen százezres tételek. Tehát itt 
igazából ez a rész az aggasztó. És hogyha több helyen egy vállalkozó esetleg összeszedi 
ezeket a hiányosságokat, amik önök szerint hiányosságok, akkor most börtönbe is kerülhet. 
Tehát ez itt a problémánk alapvetően.  

 
ELNÖK: Karvalics Ottó kért még szót. 
 
KARVALICS OTTÓ (Fidesz): Nagyon csodálkozom ezen a vitán. Az előbbi 

napirendi pontoknál arról beszéltünk, hogy az államnak szüksége van azokra a tisztességes 
pénzekre, amit be kellene fizetni. Most meg azon vitatkozik mindenki, hogy hogyan próbáljuk 
ezt kihúzni. Nem kell az ellenőrzés erősíteni, át kell menni arra, hogy minden vállalkozó 
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tisztességesen végezze a munkáját, aki nem végzi, azt bizony ki kell tenni a sorból. Én is 
vállalkozó vagyok, pontosan tudom, nagyon nehéz az, hogy valaki tudatosan vagy véletlenül 
csinál valamilyen hibát. Legtöbbször szinte kimutatható a tudatosság. Hogy ezt miért vagy a 
környezet vagy a nyereségesség ezt megköveteli-e tőle vagy nem, de ettől még arrafelé kell 
mennünk, mint tőlünk nyugatra tisztességesen működő adórendszerek, amelyekben az 
adócsalást, a közpénznek az elvételét vagy nem befizetését ugyanúgy kezelik mint a 
gyilkosságot. Ugyanolyan bűncselekményként. Tudniillik ebből működik az állam. És 
mindarról, amiről eddig vitatkoztunk, hogy nincs rá elég pénz, hogy oda még kellene tenni, 
ahhoz az kellene, hogy innen jöjjenek be, Magyarországra egy csomó pénz nem folyik be. Ezt 
kell tisztába tenni, ez a javaslat, amelyik itt bent van előttünk, és azon vitatkozzunk, hogy 
alkalmas-e vitára, alkalmas szerintem. Ehhez lehet módosítókat beadni. Biztos lehet jobbítani, 
de hogy a cél jó, az biztos. Tehát be kell fizetni a közpénzeket, a közpénz elcsalása olyan 
bűncselekmény, amelyikért büntetés jár. És hogyha ez nagymérvű, tehát nagyfokú vagy 
tudatos és folyamatos, akkor akár hosszú évekre is börtönbe kerülhessen az illető. Én ezzel 
teljesen egyetértek úgy mint vállalkozó, mert nem jó az a rendszer, amelyik ma a korrupciót 
termeli, hogy Magyarországon – hogy mondjam? – sikk az adót elcsalni, és egyik vállalkozó a 
másiknak mondja, hogy mennyivel csapta be az adóhatóságot, akkor annak megveregetik a 
vállát. Erkölcsi problémák vannak a vállalkozások terén, én azt mondom, hogy ezt simán 
támogatni lehet, én személyesen támogatni fogom mint vállalkozó is, mert a vállalkozások 
területén a közpénzek befizetésében rendet kell csinálni. Ez az első lépés ahhoz, hogy legyen 
egy olyan fenyegetettség, ellenőrzés nélkül, mert azért az ellenőrzés nélküli fenyegetettség is 
fennáll, mert ha valakit elkapnak, ott nem kell pardon, hogy most egy ember vagy kettő vagy 
a vállalkozása megszűnik, nem, ő olyat csinált, amire a vállalkozása megszűnik. Majd fogja 
csinálni azon a piacon más, mert a piac kikényszeríti. Ha van piac, ott lesz vállalkozás, ha 
nincs piac, ott teljesen mindegy, hogy ki akar vállalkozni.  

Én úgy gondolom, hogy a közpénzek befizetése kötelező mindenkire nézve. A hiányát 
bűncselekményként kell kezelni, természetesen súlyozni kell, ezért mondom, hogy a 
javaslatban lehet finomítani, de a finomításnak van egy bizonyos pontja. És nem kell erősíteni 
a szerveket mint ahogy láttuk a költségvetési vitánál, hogy onnan pénzt vettünk el. Teljesen 
logikus, és ez a folyamat szerintem támogatható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hatóságok nemcsak bírság kivetésére jók, hanem 

prevencióra is. Más formátumban, de Egyed Zsolt is erről beszélt. Kontur Pál! 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Azt szeretném mondani, hogy fiatalabbak nálam 

képviselőtársaim, és nem emlékeznek, hogy 1980 előtt, mielőtt a személyi jövedelemadó be 
lett vezetve, az adótisztviselő kiment a tanácstól, volt, akit lestek a parkból, odament, mennyi 
adót vallasz be, mondta, hogy mennyit, na tedd hozzá még a dupláját. Így ment. Ez egyfajta 
mentalitás volt. Akkor jött a személyi jövedelemadó bevezetése, de ez a mentalitás az 
ellenőrzők részéről megmaradt. És ez átment politikai vonulatba is, mert ismerek olyan 
vendéglőst, akinél fideszes rendezvények voltak, és addig-addig piszkálták egy városban, 
amíg fogta, kitette a székhelyét úgy, hogy lakást vett Madridban. (Egyed Zsolt: Ugyanezt 
csinálják most a jobbikosokkal a fideszes polgármesterek.) Nem tudnak vele mit kezdeni. 
Tehát ez a mentalitás egy kultúra, amiről az Ottó beszélt. Amerika pont nem jó példa, mert a 
legkorruptabb ország a világon, ők mondják meg, hogy milyen a korrupció a világban, mikor 
a válság is az ottani nagy csalások miatt történik, most is. Tehát egy kultúra kell. És nem kell 
hozzá több ellenőrző szervezet. Nem kell. Be kell tartani a törvényt, aztán kész. Ez ilyen 
egyszerű. Amit az Ottó mondott, azt kell csinálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia, Egyed Zsolt! 
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. A törvény szövege nem úgy szól, hogy aki 

törvényt csal, az leültethető, hanem a számvitel rendjének megsértése esetében öt évig terjedő 
szabadságvesztés szabható ki. Van egy vállalkozó, annak van egy könyvelője, aki a számviteli 
részt ellátja, innentől kezdve az ő hibájáért, szándékos, valós, akármilyen, az a vállalkozó 
felel, és ő megy börtönbe, aki a vállalkozás tulajdonosa. Itt ez a probléma, és az, hogy hogy 
ítélik meg, és mennyit kap mindezért, az az ellenőr, illetve a bíró szubjektív megítélésén, 
jóindulatán múlik majd. Tehát ilyen szempontból nincsen garancia a törvényben, illetve a 
fokozatosság a vétségnél nincs meg. A büntetésnél pedig a bírón múlik. Itt ezek az aggályaim.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
EGYED ZSOLT (Jobbik): Egy mondat: azt szeretném tisztázni, hogy én nem azt 

mondtam, ebben maximálisan egyetértek, hogy igen, a közterheket meg kell fizetni minden 
vállalkozásnak, ebben egyetértünk. A kormánynak egyrészről felelőssége az, hogy ezt 
felügyelje, hogy ezek az adók és egyéb járulékterhek be legyenek rendesen fizetve, de az is a 
kormány felelőssége, hogy akkor ezeket a vállalkozásokat hagyják élni, mert hogyha ebben a 
rendszerben, ami most van, kapnak egy még nagyobb pressziót, akkor az fog történni, amit 
Bertha Szilvia mondott, el fognak menni a vállalkozások Szlovákiába, Romániába, be fogják 
fejezni itt. Talán csak egy iparágat hozok fel példának, amit az önök frakcióvezetője sikeresen 
hidegre tett, a szerencsejáték-iparra gondolok. Beszélgettem pár ilyen cég tulajdonosával, az 
ügyesebbek már Romániában megalapították a céget, mert sajnos nem tudna Magyarországon 
működni, 70 milliárd adót fizettek be egy évben a költségvetésbe, úgy látszik, ez sem fog 
hiányozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nagyjából elfogytak a kezek a 

vélemények megfogalmazása tekintetében.  

Határozathozatal 

Bocsánat, helyettes államtitkár úr, ugye nem kíván reflektálni a felvetésekre? Igen, 
úgy éreztem. (Derültség.)  

Azt kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) 12. Aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 3. Tartózkodás? (Szavazás.) Az is 3. 
Ezt a napirendi pontunkat lezártuk. Köszönöm szépen.  

Egyebek  

Egyebekben nekem egy mondatom van. Várhatóan a jövő héten hétfőn van normál 
keretek között bizottsági ülésünk 9.30 órakor. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 23 perc) 

 

Gúr Nándor 
a bizottság elnöke  

  
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


