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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 47 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
bizottság tagjait, a meghívott vendégeket. Kara Ákos alelnök úr kérte, hogy 15 perccel később 
kezdjünk, de mivel látom, hogy Varga József alelnök úr viszont itt van, nem várnánk tovább. 
Köszönöm szépen. Szeretném a határozatképesség megállapítását megtenni. Ezt most 
egyelőre szemmel tudom megtenni. Látom, hogy határozatképes a bizottság, de mindjárt az 
aláírásokat követően be is fogom tudni diktálni, hogy hogyan is néz ki ez a helyzet.  

A napirendi pontok elfogadására viszont sort tudunk keríteni. A mai bizottsági 
ülésünkön öt napirendi pontot fogunk tárgyalni. (Kara Ákos érkezik.) Köszöntöm közben 
alelnök urat is. Ezeket elektronikus formában kiküldtük a bizottság tagjainak. Kérdezem 
képviselőtársaimat, kik azok, akik ennek az öt napirendi pontnak a tárgyalását elfogadják, 
támogatják. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú volt, a számát mindjárt megállapítjuk. 

A tárgyalási időkeret megállapítására kerítek sort, azt javaslom, hogy az öt napirendi 
pont tárgyalását másfél órában tegyük meg. (Az alelnökök bólogatnak.) Tehát azt javaslom, 
hogy fél 12 környékén a bizottság az ülését fejezze be, mert egyéb más kötelezettségei is 
vannak képviselőtársaimnak. Közben megérkezett a jelenléti ív: én helyettesítem Kiss Pétert, 
Nagy Istvánt Kovács Ernő, Polics Józsefet Patay Vilmos, Szedlák Attilát Vécsey László és 
Spaller Endrét Karvalics Ottó. Úgy látom, ennyi a helyettesítés. Ez pedig azt jelenti, hogy 16 
kézzel fogunk dolgozni.  

Nyilván a szokásjoghoz illesztetten végezzük a tevékenységünket, tehát lehetőség 
szerint a megszólalások tekintetében azonos időkeret felhasználása mellett, felváltva, először 
az ellenzéki oldalnak megadva a megszólalás lehetőségét.  

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12616. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)  

Azt 1. napirendi pontunkra térünk rá. A módosító javaslatok megvitatásáról esik majd 
szó. Köszöntöm az első napirendi pont előterjesztőjét a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről, dr. Monori László helyettes államtitkár urat és dr. Jáczku Tamás főosztályvezető 
urat, akik a korábbi bizottsági ülésünkön is jelen voltak. Mindenki előtt ott fekszik az 
ajánlástervezet, ez a 2013. október 9-i dátumot viseli. Valamennyi pontjáról álláspontot 
rögzítünk, hiszen első helyen kijelölt bizottság vagyunk.  

Az 1. pont Gúr Nándor képviselő javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a 2. számú módosító javaslat amúgy arra vonatkozott volna, 
hogy a munkaerő-kölcsönzést folytató munkaadókat vegyük ki, ezt nem támogatjuk, mivel 
sértené az egyenlő elbírálás elvét álláspontom szerint.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányálláspontról beszélünk ugye?  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez 

még egyelőre csak az előterjesztő álláspontja. Kormányálláspont még nincs.  
 
ELNÖK: Értem. Akkor majd a következő módosítónál lesz kormányálláspont.  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ott is 

tárca lesz. 
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ELNÖK: Értettem végig, persze. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 12 nem.  
A 2-es Gúr Nándor. Kormány? 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem javasolja támogatni, mert továbbra is szükségesnek tartjuk az 
előterjesztésben szereplőket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
3-as Gúr Nándor. Tárca? 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás. 
A 4-es ajánlási pont, Gúr Nándor. 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás.  
Az 5. pont, Gúr Nándor. 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 6-os pont, Gúr Nándor. 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. Ez a 7-es, ugye? Ez az ötvenéves kor feletti. Itt részletesen le is írtuk az 
indoklást az előterjesztésben, a tárca álláspontja szerint a 45 éven felüliek már nem 
tekinthetők életkoruknál fogva hátrányos helyzetűeknek, mivel a mutatók meglehetősen jók, 
tehát javultak. A népszámlálási adatok alapján, illetve valamennyi érintett megkérdezése 
alapján is foglalkoztatási arányuk 75 százalék feletti. Természetesen részletesebb indokolást is 
adok, ha szükséges, de ez a lényege. 

 
ELNÖK: Értem, azt is megkutatták, gondolom, hogy a külföldön dolgozók körében a 

részarányuk hogy néz ki a 45-50 éves korosztályon belül élőknek. És akkor ez nyújtott alapot 
ahhoz, hogy ezt az álláspontot rögzítsék. Mert ha megkutatták volna, akkor másmilyen 
következtetésre jutottak volna, csak ezért jeleztem előre. Nem akarok vitába bocsátkozni, csak 
szeretném jelezni, hogy az indoklásnál ezeket az összefüggéseket is érdemes figyelembe 
venni, de tudomásul vettem, értettem a választ.  

Szavazásra kerítek sort. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen 12 nem.  
A 7-es pont, Gúr Nándor.  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 8-as pont, Gúr Nándor. 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 9-es?  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 10-es pont?  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 2 igen 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 11-es pont?  
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. (Dr. Nemény András érkezik.)  
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 3 igen 12 nem, 2 tartózkodás. Itt már 17-en voltunk. 

Valahol van egy bizottsági módosító is. Ma reggelre ütötte fel a fejét. Nem túl korán, 
szeretném jelezni, a bizottsági ülés megkezdését megelőzően nem sokkal. Ez a módosító 
javaslat ott kell hogy szerepeljen képviselőtársaim előtt. Ez egy 9 oldalas javaslat. Kérdezem, 
mi a viszonya ehhez a tárcának. 

 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a tárca. Egy jelentős része szövegpontosítás. E tekintetben szeretném azt is 
megjegyezni, hogy volt egy szövegpontosító javaslata elnök úrnak is, amit azért nem 
támogattam, mert úgy gondoltuk, hogy itt varrnánk el együtt. Illetve még ennél fontosabb a 
közfoglalkoztatással összefüggő pontosítása annak érdekében, hogy a téli közfoglalkoztatás 
megvalósítható és lebonyolítható legyen. Illetve van egy olyan pontosítás is, ami adatvédelmi 
szempontból pontosítja magát az előterjesztést, amire szintén érkezett módosító javaslat a 
romákkal kapcsolatban, a nemzetiségi adatok nyilvántartására. Még inkább pontosítottuk és 
egyértelműbbé tettük, amit már korábbi bizottsági üléseken elmondtam, és természetesen ez 
az adatszolgáltatás önkéntes és azt a célt szolgálja, hogy előnyben részesíthető legyen 
foglalkoztatáspolitikai szempontból ez a réteg, és élhessen ezekkel a lehetőségekkel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Ezért nem szóltam annál a 

módosítónál, mert láttam a bizottsági módosítót is. Bár reméltem, hogy a helyesírási 
szabályoknak megfelelő módosításomat befogadja a kormány helyett a tárca, de látom, hogy 
inkább egy másik bizottsági keretei közé helyezte el, de már ez is eredmény. Köszönöm 
szépen.  

A másik két része a történetnek, amit én a bizottsági módosítóval kapcsolatosan 
mindenképpen egy ilyen előzetes kérdésként szeretnék megfogalmazni, mielőtt elfogadnánk a 
módosítót. Ez a 4. és a 6. oldalon szerepel. Az 4. oldalon az 5-ös, a lap közepén az (5), (6) 
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bekezdés kivételével így kezdődik a mondat, hogy a Foglalkoztatási Alap külön 
előirányzatából finanszírozott támogatások igénybevételének hirdetésével, közzétételével, sok 
minden egyéb mással kapcsolatos dolgokról beszél, és az alatta levő, szintén kiemelt, 
aláhúzott részt szeretném kérdőjel alá vonni. Magyarul azt szeretném kérdezni, hogy mi van 
még, ami a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztül nem kerül elszámolásra. Tud-e legalább 
olyan hosszú lajtstromot mondani helyettes államtitkár úr, mint ami elszámolásra kerül, és 
nem köz6vetlenül a foglalkoztatáspolitikai érdekeket szolgálja? Ez az egyik dolog, amit meg 
szeretnék jegyezni. 

A másik dolog, amit említett, ez a 6. oldal g), e) pontja, tehát annak ténye, és akkor ott 
a mondat olvasható, hogy itt a kérdésem az, hogy az Flt.-ben való átvezetése ennek a 
történetnek hogyan néz ki. A 3. oldalra is fogható ez a történet. Hogy konkrét legyek 
pontosan, az Flt. 20. § (4) bekezdése. Ha a bizottság tagjainak van kérdése, azt kérem, most 
jelezzék. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, akkor visszaadom a szót.  

 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Ami az első kérdésre vonatkozik, azt ilyen szempontból elég nehezen tudom 
értelmezni. Nem arról van szó, hogy ezeket a költségeket ne kellene elszámolni, hanem arról 
van szó, hogy mire lehet még egyébként elszámolni. Tehát itt tulajdonképpen az, hogy még az 
egyéb szükséges informatikai fejlesztésekre és a közfoglalkoztatási előirányzatra… tehát, ami 
közfoglalkoztatási előirányzathoz kapcsolódik. Itt nem arról van szó, hogy elszámolni nem 
kell, hanem az elszámolható költségeknek a keretéből.  

 
ELNÖK: Nem is ezt mondtam, nem fogalmaztam megfelelő módon. Tehát pont arról 

beszélek, hogy mi van még olyan, ami nincs az elszámolható költségek között, arról tudna-e 
számot adni. De ez egy pikírt kérdés volt igazából. Ezért nem fogta helyettes államtitkár úr 
ezt. A dolog lényege, hogy ma már oly sok minden kerül elszámolásra a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból, ami direkt módon nem a foglalkoztatáshoz kötődő, annak a javítását 
szolgáló, hogy ez szerintem nem túl szerencsés, gyakorlatilag erről szólt a megjegyzésem. 
Pikírt a kérdés, választ nem is várok rá.  

 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ehhez annyit hadd fűzzek hozzá, hogy ez tulajdonképpen még szűkült, minthogy bővült 
volna, mert például személyi költségeket nem lehet elszámolni, és a dologi költségeknek is 
egy meghatározott körét, és ennek a kismértékű bővítése történt meg tulajdonképpen itt most 
a téli közfoglalkoztatás tekintetében. Ezt azért fontosnak tartottam elmondani.  

A második kérdést, aminek most módosult a számozása, a (24) bekezdésre 
vonatkozott és az 57/d § (1) bekezdés g) pontját módosítja. Elnézést, lehet, hogy én értettem 
itt is félre a kérdést, tehát azt kérdezte elnök úr, hogy hogyan kerül elvarrásra az Flt.-ben. Ez 
itt pont az Flt. vonatkozó rendelkezésének a pontosítása. Itt kerül elvarrásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előbb, amit mondtam, hogy a 20-nak a 4. §-ában ettől 

függetlenül ez még ott marad. Vagy nem jól látom? 
 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Értem. Tehát nem arról van szó, hogy kikerülne ennek a körülménynek a vizsgálata, hanem 
arra pontosítottunk rá, hogy az adatszolgáltatás csak önkéntesen történhet. Tehát nem arról 
van szó, hogy ennek a szempontnak a figyelembevétele, premizálása kikerülne a 
szabályozásból. Tehát, hogyha arra vonatkozott a kérdés, hogy innen kivettük volna azt, hogy 
ha valaki roma származású, az figyelembe kerülhet-e és premizálható-e, akkor természetesen 
nem. Tehát itt csupán annyi történt, hogy hangsúlyoztuk, ugye ezzel kapcsolatban voltak 
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ombudsmani állásfoglalások, hogy a részvevő önkéntes nyilatkozata alapján történhet csak 
ennek az adott körnek a nyilvántartása.  

 
ELNÖK: Értem. Egyetlen egy kérésem lenne, a bizottsági módosító vélhető 

elfogadását követően, helyettes államtitkár úr legyen kedves a megfogalmazás pontosságát 
még egyszer majd megnézni, mert nekem kételyem van, hogy ez helyénvaló-e. De lehet, hogy 
nekem nincs igazam a dologban, én inkább jó szándékkal szóltam ebben a dologban, nem 
kötekedő jelleggel.  

 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok ilyet.  
Aki a bizottság módosító javaslatát támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) 12 igen, ellene senki, tartózkodott 5. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi 
pontot zárni tudtuk. Helyettes államtitkár úr, főosztályvezető úr, köszönöm szépen a 
tárcaálláspont rögzítését meg a bizottsági vélemény kialakítását.  

 
DR. MONORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést, még egy kérdésem lenne. A második napirendi pontot is én képviselném most, 
viszont mennem kell az Emberi jogi bizottságba. Nem tudom, hogy megoldható-e vagy 
elfogadja-e a bizottság azt, hogy elég, hogyha a kollégáim itt maradnak, és én át tudnék menni 
a másik bizottságba. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én önt mindig szívesen látom a bizottsági ülés keretei 

között, sőt ha megtisztelnek minket a tárca részéről azzal, hogy helyettes államtitkárok 
vesznek részt, azt pedig a Navracsics úr elmondása alapján is szükségesnek tartom, de 
megértem a történetet. Főosztályvezető úr marad és folytatja. Szép napot önnek és 
viszontlátásra!  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (Általános vita) 

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám) 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
köszöntöm Kajdi László szakmai tanácsadó urat és Elek Gábor Jánosné osztályvezető 
asszonyt, valamint Szatmári Edina főtanácsadó asszonyt.  

Az Állami Számvevőszék jelentéshez az Állami Számvevőszék képviseletében 
Belovai Sándorné számvevő főtanácsos asszony és Szabó Zsuzsanna számvevő asszony van 
jelen. Valamint a Költségvetési Tanács részéről dr. Varga Sándor. Foglaljon helyet az 
asztalnál. (Dr. Varga Sándor: Csak megfigyelőként vagyok jelen.) Értettem. A napirendi pont 
tárgyalásánál, hogyha alelnök urak is úgy látják, akkor a kérdések, észrevételek egy körben 
hangozzanak el. A Költségvetési Tanács a véleményét írásban leadta. Szél Bernadett 
képviselő asszony is írásban adta le, majd szakértő asszony felolvassa nekünk, hogy ez tiszta 
legyen.  
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A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről fog a kormány álláspontja elhangozni, és 
az Állami Számvevőszék kollégái fognak véleményt alkotni. Először a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kollégáinak adom meg a szót. 

Szatmári Edina szóbeli előterjesztése 

SZATMÁRI EDINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a kormány a törvényben előírt 
határidőre, szeptember 30-án az Országgyűlés elé terjesztette. Ezt megelőzően a kormány a 
stabilitási törvény alapján szeptember 13-án megküldte a Költségvetési Tanácsnak a 2014. évi 
költségvetési törvényjavaslat tervezetét. A Költségvetési Tanács határozatával elfogadott 
véleménye szerint a Költségvetési Tanácsnak a törvényjavaslat tervezetének hitelességére és 
végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák az 
egyet nem értés jelzését.  

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat általános első kötetével együtt kerültek 
benyújtásra az úgynevezett fejezeti kötetek is, továbbá az államháztartási törvény előírása 
alapján egy időben kerültek benyújtásra a költségvetési törvényjavaslat megalapozását 
szolgáló törvényjavaslatok is. A törvényjavaslat az államháztartási törvény előírása alapján 
bemutatja a költségvetési évet követő három év várható előirányzatainak a keretszámait is 
főcsoportonkénti bontásban, ez az úgynevezett kitekintő mérleg. 

Néhány szót szólnék a költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági feltételeiről is. A 
kormány gazdaságpolitikai célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési 
hiány három százalék alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a 
gazdasági növekedés biztosítása. A kormány intézkedésének hatására a költségvetési hiány és 
a GDP-arányos államadósság érdemben csökkent az elmúlt három és fél évben. 2014-től 
kezdve a 2013-ban beindult kedvező folyamatok tovább erősödhetnek, az év egészében 2 
százalékos GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógusbér-emelés, a rezsicsökkentés, a 
foglalkoztatás bővülése által pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások 
fogyasztási kiadása várhatóan 1,9 százalékkal növekszik. A kiegyensúlyozott növekedést a 
fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs ráta alacsony volta, 2,4 százalék 
támogatja.  

A munkaerőpiac érintő kormányzati intézkedések mellett a versenyszféra 
foglalkoztatottságának 1,1 százalékos mértékű bővülése várható.  

Néhány szót az államháztartás céljairól és kereteiről. A költségvetési politikának 
kiemelt prioritása az államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. 
Az európai uniós módszertan szerinti hiánycél 2014-re vonatkozóan a GDP arányában 2,9 
százalék. A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat alapul veszi a Széll Kálmán-terv 
eredményeit, az egykulcsos családi adókedvezmény bevezetésének hatásait, a 
munkahelyvédelmi akcióterv intézkedéseit, a népességpolitikai program célkitűzéseit, 
valamint az állami feladatvállalás átalakításának eredményeit is. Mindezek mellett a 
törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül. A kormány kiemelt célkitűzései közé 
tartozik a családok támogatása és a gyermekvállalás elősegítése. A népesedéspolitikai 
program kapcsán a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő 
járulékbevétel-csökkenéssel lehet számolni.  

A közoktatásban az illetményalap növelésére kerül sor 2014-ben, és mintegy 160 ezer 
pedagógus számára összesen 153,4 milliárd forint többletet javasol a tervező. A 
közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei kibővülnek az előző évhez képest, 
többletforrás kerül biztosításra a foglalkoztatás növelése érdekében, és a kormány szándéka, 
hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az 
álláskeresők munkához, jövedelemhez való juttatása, így a téli közfoglalkoztatási program 
kerül kialakításra 2013. november 1-je és 2014. április 30-a között, valamint 2014. év végén.  
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A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, várható 
infláció mértékével, tehát 2,4 százalékkal emelkednek.  

A kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek 
ügyét, és a 2014. évi költségvetés is tartalmazza ezt a fő programot.  

A 2014. évben a kormány elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett, és 
2014-ben a kormány tornaterem-építés és a tanuszoda-fejlesztési programot is indít. 

A kormány kiemelten kezeli a kultúra támogatását is, melyre források, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetében, a Nemzeti Kulturális Alap költségvetésében, valamint 
a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül állnak rendelkezésre.  

Végezetül a költségvetés a hiány tartásának biztosítása érdekében garanciális elemként 
100-100 milliárd forint, illetve 120 milliárd forintos tartalékot is tartalmaz az Országvédelmi 
Alap, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedések sorokon.  

Néhány szót a stabilitási törvényben foglalt adósságszabály teljesüléséről. Az 
államadósság 2014 végére tervezett értéke 23 ezer 559,1 milliárd forint, ami a tervezett 
nominális GDP mellett 76,9 százalékos adósságmutatót jelent. Ez biztosítja a 2013. év végi 
várható 76,4 százalékos mértékhez képesti csökkentést.  

Néhány szót az európai uniós költségvetési kapcsolatainkról. Az első teljes hétéves 
programozási időszak 2013-ban lezárult. Azonban az n+2 szabály értelmében a 
kötelezettségvállalási keret előirányzatai még 2015. végéig kifizethetőek. A 2007-13 közötti 
időszak támogatásainak felhasználási adatai közül kiemelkedőek a strukturális alapok és a 
kohéziós alap forrásait magába foglaló nemzeti stratégiai referenciakeret, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó új 
Magyarország vidékfejlesztési program támogatásai. 2014-ben is több jogcímen érkezik 
jelentős összegű támogatás Magyarországra, melyek a költségvetésben nem kerülnek 
elszámolásra, felhasználásukra a költségvetésen kívül kerül sor.  

A 2014-2020-as programozási időszak forrásainak felhasználási keretei a 2007-2013-
as időszakhoz képest jóval szigorúbbak, a fejlesztési területek az EU-2020 stratégiához 
igazodnak. A tervezhető, még ilyen kisebb függő tételek miatti nem végleges teljes európai 
uniós keret 6477,6 milliárd forint.  

Az uniós kereteket egészítik ki a kedvezményezettek fő szabály szerinti 15 százalékos 
önereje, illetve a közép-magyarországi régióban az 50 százalékos önerő. Az Európai Unió 
költségvetéséhez való hozzájárulás összege 288,7 milliárd forint.  

Az alrendszerek pénzügyi kereteiről néhány szót szólnék. A központi költségvetési 
fejezetek 2014. évi tervezett saját bevétele 2901,8 milliárd forint, a központi költségvetési 
fejezetek 2014. évi tervezett kiadása 6410,4 milliárd forint. A központi költségvetési 
szerveknek 2014-re az illetménytábla és az alapilletmény nem módosul.  

Az elkülönített állami pénzalapok közül, amelyikek közül hat alap működik, a tisztelt 
bizottság témakörébe tartozó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot emelném ki, ahogy említettem, 
az alapból valósul meg 2014-ben a Start-munkaprogram finanszírozása, az előirányzat az 
országos közfoglalkoztatási programokra, a kistérségi mintaprogramokra, valamint az 
önkormányzati közfoglalkoztatásra nyújt fedezetet, és az előbb említett téli közfoglalkoztatási 
programok beindítása miatt a Start-munkaprogramra 2013. évi előirányzathoz viszonyítva 30 
milliárd forinttal több forrás áll rendelkezésre, így a Start-munkaprogram 2014. évi éves 
előirányzata 183,7 milliárd forint.  

A téli közfoglalkoztatás keretében szociális téli közfoglalkoztatás, idősgondozás, 
valamint hagyományos önkormányzati, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás valósul meg. 
Az alap biztosítja továbbra is a foglalkoztatási és a képzési eszközök működtetéséhez a 
szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a bérgarancia-támogatáshoz szükséges 
pénzügyi forrásokat, és természetesen finanszírozza az álláskeresési ellátásokat. Az alap 
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hiánya 50 milliárd forint, és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a munkahelyvédelmi 
akciótervvel összefüggésben 95,9 milliárd forint költségvetési támogatásban részesül. 

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi költségvetési bevétele és a kiadása a bevételek és 
a kiadások egyensúlyával számol. Ez az előző évekhez hasonlóan egy profiltisztított 
költségvetés, tehát már nem tartalmazza a korhatár előtti ellátásokat, kivéve a nők részére 
legalább 40 év jogosultsági idő alapján járó öregségi nyugdíjakat.  

Az alap bevételeinek döntő részét a szociális hozzájárulási adó és a biztosítotti 
járulékbefizetések képezik. Ez előbbi esetében változatlan a 27 százalékos mérték, de 2014. 
január 1-jétől ennek 1 százaléka az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg. A biztosítotti járulék 
mértéke változatlanul 10 százalék.  

A kiadások döntő részét a nyugellátásokra fordított összegek képezik. Az 
Egészségbiztosítási Alap jövő évi költségvetése a bevételek és a kiadások főösszegének 
egyezőségére irányul. Az alap meghatározó kiadásai a természetbeli, illetve a pénzbeli 
ellátások. Az előbbihez a gyógyító, megelőző ellátások tartoznak, ez teszi ki az előirányzatok 
legnagyobb részét, a pénzbeli ellátások csoportjában pedig a rokkantsági és a rehabilitációs 
ellátások jelentik a legnagyobb tételt.  

A helyi önkormányzatok támogatásáról a helyi önkormányzatok 2014-ben 
hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi 
költségvetés 703,6 milliárd forint forrást biztosít. Összefoglalva tehát az államháztartás 
pénzforgalmi adatait, a központi költségvetés pénzforgalmi hiánya 901,4 milliárd forint, a 
helyi önkormányzat pénzforgalmi hiánya 30 milliárd forint, az elkülönített állami pénzalapok 
pénzforgalmi hiánya 23,4 milliárd forint, így az államháztartás összes pénzforgalmi hiánya 
954,8 milliárd forint, és a költségvetés uniós módszertan szerinti egyenlege az úgynevezett 
kormányzati szektor egyenlege vagy hiánya, a GDP 2,9 százaléka. Tehát a követelményt 
teljesítjük. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 
törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát szíveskedjen támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint mondtam, a Költségvetési Tanács véleménye 

írásban adott, így az Állami Számvevőszék kollégáit kérem arra, hogy álláspontjukat 
rögzítsék. Tessék parancsolni!  

Belovai Sándorné (ÁSZ) szóbeli előterjesztése 

BELOVAI SÁNDORNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Mivel a kolléganőm már nagyon sok számadatot ismertetett, ugyan nem sok 
számadat van az én beszámolómban, de megpróbálom még rövidebbre és tömörebbre fogni a 
dolgot. Főleg azért, mert nekünk is egy másik bizottsági ülésen a parlamentben kell még 
helytállnunk.  

Nagyon röviden tehát: az ÁSZ törvényi kötelezettségének eleget tett idén is, és 
összeállította a véleményét a költségvetési törvényjavaslatról. Nagyon röviden ismertetném, 
itt alapvető célja az ÁSZ ellenőrzésének az, hogy megfelel-e itt a költségvetési javaslat a 
jogszabályi előírásoknak, a kiadott tervezési tájékoztatóban megfogalmazott követelmények 
érvényesülnek-e, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak-e, a 2017. évi 
kitekintésre kiadott irányszámok kidolgozottak voltak-e, a helyi önkormányzat támogatása, 
illetve az alaptörvényben, stabilitási törvényben foglaltak alapján érvényesült-e itt az 
államadósság-szabály. Az Állami Számvevőszék minősítési kategóriákat állít fel, amikor itt a 
megfelelő előirányzatokat és bevételeket, kiadásokat vizsgálja. Van egy olyan, hogy teljesen 
megalapozottnak, teljesíthetőnek és alátámasztottnak ítél, a részben megalapozott, hogy 
teljesíthető és részben alátámasztott, és van egy olyan kategória, ami nem megalapozott. 
Tehát nem is teljesíthető és nem alátámasztott. Az egy pozitívum, hogy idén ilyet egyáltalán 
nem állapított meg az Állami Számvevőszék.  
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Természetesen mindenhol előfordulhatnak kockázatok, és ezt jeleztük is. 
Kockázatosnak minősítettük az előirányzatot, ha nincs megfelelő szabályozási háttér, nincsen 
számítási háttér, nincs stratégia, hatástanulmány, illetőleg az előirányzat nem teljesíthető. Itt 
azt szeretném mondani, hogy egy adott állapotban adott véleményt az Állami Számvevőszék, 
és itt már hallottam a kolléganőtől olyan számot, ami már nem igaz. Tehát a miáltalunk 
vizsgált számokhoz képest. 

Amit még nagyon szeretnék elmondani, hogy itt az ÁSZ a makrogazdasági prognózis 
megbízhatóságát nem minősíti. Vizsgálja azt, hogy a bevételek és a kiadások ezzel 
összhangban vannak-e, de nem minősíti, és a gazdasági és társadalompolitikai prioritásoknál 
pedig szintén nem feladata az ÁSZ-nak véleményt mondani.  

Amit mi ellenőriztünk kiadási főösszeget, az 16.883,1 milliárd forint, a bevételi 
főösszeg pedig 15.958,4 milliárd forint, és itt már a hiány nem teljesen ugyanaz. Én itt egy 
kicsit más számot hallottam, amit mi még néztünk, 924,7 milliárd forint volt. A lefedettség, 
tehát a közvetlen bevételek és kiadások ellenőrzésével az úgynevezett meghatározó 
előirányzatok, tehát egy módszerrel kiválasztottuk, és azt tudom elmondani, hogy a kiadási 
főösszegnek a 88,6 százalékát leellenőriztük. Tehát erről mondtunk véleményt. A bevételinél 
pedig 93,6 százalékáról.  

Nagyon röviden: a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben és a stabilitási 
törvényben meghatározottaknak, államadósság-szabálynak, az államháztartásról szóló 
jogszabályok előírásának, továbbá rendelkezik a tartalékokról, ezen belül az Országvédelmi 
Alapról.  

Itt némi kockázatot megemlítünk a bevételi oldalon, mivel egyes jogszabályok és 
törvénymódosítások még nem készültek el, tehát mi nem látjuk ennek még a teljes 
megalapozottságát, ezért minősítettük kockázatosnak.  

Azt tudjuk mondani, hogy véleményünk szerint a 2014. évi hiánycél tartható. A 
likviditásról: a központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes 
számla folyamatos likviditásának biztosítására szakmailag kimunkáltak és alátámasztottak 
voltak ezek a számítások.  

Adósságszabály érvényesül, ezt állapítottuk meg, a 2014. évi költségvetési 
törvényjavaslat a stabilitási törvény előírásának megfelelően tartalmazza az államadósság 
mértékét. Itt már szó esett a GDP-arányos adósságmutatóról, ami fél százalékos csökkenés. 
Ezt nem akarom megint csak ragozni, mert ezt megfelelőnek találtuk.  

Adóbevételek. Itt az adóstruktúráknál több éve már egy arányeltolódást látunk, a 
jövedelem típusú adók felől a fogyasztási típusú adók felé tolódik el. A megalapozottság 
jelentősen javult, tehát ezt leszögeztük, hogy nincsenek nem megalapozott adóbevételek. Az 
adóbevételeknél azonban megbontottuk, tehát az adóbevételek 52,6 százalékát 
megalapozottnak, 47,4 százalékát részben megalapozottnak láttuk. Itt gondolok a kata, kiva, 
bti, áfa, illetőleg a távközlési adóra, itt bizonytalanságokat láttunk, illetőleg nem megfelelően 
tervezték meg olyan értelemben, hogy nem volt kiszámítható, hogy például ebben a kisadóban 
hányan fognak átlépni. De megállapítottuk, hogy ez a költségvetés teljes szintjén nem jelent 
kockázatot, mert hiszen a többiek az evát, illetőleg az szja-t választották, tehát tulajdonképpen 
ott megjelenik. Tehát olyan értelemben ez nem igazán kockázat.  

A Nemzeti Földalappal kapcsolatban a bevételek, kiadások teljességgel 
megalapozottak. Azt állapítottuk meg. Egy pár dolgot említenék: a költségvetési 
törvényjavaslat 220 milliárd forintos központi tartalékot tartalmaz. Ebből a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék 120 milliárd, ezt megalapozottnak találtuk. Az 
Országvédelmi Alapnál részben megalapozottnak találtuk azért, mert a törvényjavaslat 
indoklása nem mutatta be, hogy az Országvédelmi Alap mértékének meghatározásánál milyen 
jellegű és mértékű kockázatokkal számoltak. Ezért minősítettük ennek.  
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A fejezet-előirányzatoknál már beszéltem a lefedettségről, hogy viszonylag magas. Itt 
megalapozottnak minősítettük összességében. A kockázatok csökkentése érdekében tartalékot 
képeztek, 4,7 milliárd forintot. Uniós előirányzatok.  

Itt azt állapítottuk meg, hogy itt elég nagy a kötelezettségvállalással lekötött 
pénzeszközállomány, tehát itt gyakorlatilag a 2013. évi felhasználás az előző évhez képest 
várhatóan több mint kétszeresére nő, mert itt volt egy elmaradás, és ez 2014-re is áthúzódik, 
tehát itt egy nagymértékű növekedést vélünk. Az új uniós pályázatoknál, ahol 2014 elején 
kerül sor várhatóan a megállapodások aláírására. Ezzel kapcsolatban, mivel még a belső 
jogszabályok sem készültek el, igazán nem tudunk többet mondani. Az elkülönített állami 
pénzalapoknál a kolléganő szintén beszélt ezekről. Nagyon röviden: megalapozottnak 
tartottuk ennek a tervezését, a társadalmi biztosítási alapoknál is, a bevételek-kiadások 
megalapozottak, a helyi önkormányzatokról szintén beszélt a kolléganő, nekünk is hasonló 
számok vannak.  

Az új feladattípusú finanszírozás alapján azt állapítottuk meg, hogy nem áll 
rendelkezésre arra vonatkozó információ, hogy az előirányzatok elégséges támogatást 
biztosítanak-e a bázisévben, és 2014-ben az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátására. 
Tehát itt ez az összefoglaló megállapítás. Köszönöm szépen. Remélem, megpróbáltam elég 
rövid és lényegre törő lenni. A részletesebb megállapításokat akár az előterjesztés 
összefoglalójában meg tudják nézni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még a kiegészítések között egy gondolatra visszaadom a 

szót a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének.  
 
SZATMÁRI EDINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Amit a számvevő asszony jelzett, ez a központi alrendszer hiánya, a 924,8 milliárd forint. A 
központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok 
összege, a három összege együtt. Amivel az én mondandómat zártam, az pedig az 
államháztartás egészének a pénzforgalmi hiánya. Ezt kiegészítve a 30 milliárdos 
önkormányzati hiánnyal együtt, így adódott ez a 954,8 milliárd. Tehát így ez két különböző 
adat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, észrevételek, álláspontok. Parancsoljanak!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azzal kezdeném, hogy 

hát ugye nem tudom, a kormány mit ért munkahelyteremtés címszó alatt, itt úgy tűnik az 
indoklásból, hogy ők jónak tartják az eddigi irányvonalat, és ezt kívánják folytatni. Ennek 
eredményeként körülbelül 40 ezer a számszakilag kimutatható növekedés a versenyszférában, 
és hogy mindez mindek köszönhető, abba sem mennék bele, mert itt nagyon sok olyan 
jogállásváltozás volt, ami ezt kompenzálja, tehát véleményünk szerint még csökkenés van. És 
hogy mi várható, ezt jól mutatja, hogy 2013 tulajdonképpen az eddigi beruházási ráta 
mélypontja. Mi más teremtene munkahelyeket, minthogy növekszik a beruházási kedv és 
ezáltal munkaerőigény keletkezik. Na most, ez nem hogy növekszik, hanem egyre csökken. 
Tehát mi nagyon nem látjuk ilyen optimistán, mint ami az indoklásból kitűnik.  

Csak pár részletbe mennék bele, mert nyilván majd a plenárisban mennék bele komoly 
részekbe. Az egyik, hogy a szakképzési hozzájárulásnak körülbelül a felét kívánják ismét arra 
költeni, ami az valójában van. Tehát az a kérdés, hogy a másik felét miért nem valóban a 
szakképzettség javítására akarják költeni. Mi sem bizonyítja jobban a szakképzési rendszer 
szétvertségét, minthogy egyszerűen nem tudják elkölteni. Az idén sem sikerült elkölteni erre a 
célra.  
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Aztán, ami látszik, hogy a köztisztviselői alapot, illetve a közalkalmazotti bértáblát 
ismét változatlanul hagyják, tehát tulajdonképpen folytatódik tovább a 2008 óta tartó 
bérbefagyasztás, sőt mi több, mivel a minimálbér jelentős emeléséről folynak tárgyalások, 
tehát nyilvánvalóan azt is meg fogják emelni, ez magával fogja vonzani azt, hogy a 
közalkalmazotti bértáblát is korrigálni kell, ami jelentős kiadástöbbletet fog eredményezni. Ez 
viszont nincs benne a tervezetben. Tehát az a kérdésem, hogy ezt hogy próbálják 
kompenzálni. Ami már most látszik, hogy plusz kiadás lesz, de nem tervezik be, ezt 
elbocsátásokkal kompenzálják, vagy rögtön azzal kezdik az évet, hogy költségvetést 
módosítanak? Tehát mi a kormány szándéka?  

A bérkompenzáció is csökken, amit a közszférára szánnak. Ez is inkább azt támasztja 
alá, hogy itt valamiféle létszámleépítés van kinézőben.  

A közmunkahelyekről mindenképpen szót kell ejteni. Nyilván nem véletlen, hogy 
idáig sosem viselte a kormány a szívén azt, hogy télen mit csinálnak a közmunkások, most 
hirtelen 200 ezer főnek is képzést vagy munkahelyet kívánnak biztosítani. Nyilván semmi 
köze nincs az áprilisi választásokhoz. És még az lenne a kérdésem, hogyha kiszámoljuk, hogy 
ennyi közmunkásnak a bérére milyen időtávra nyújt fedezetet a tervezet, akkor az látszik, 
hogy ez bizony nem fog egész évben kitartani. Tehát azért ez jól mutatja, hogy 
tulajdonképpen az első félévre egy meglehetősen erős kampány, illetve foglalkoztatási 
statisztika javítása a cél, nem pedig a valós és tartós megoldás. Bár a Jobbik egyébként sem 
tartja valós és tartós megoldásnak az állami munkahelyteremtést, csak azt, hogy 30 milliárdot, 
illetve nyilván ennél nagyobb tételt tulajdonképpen választási kampányra fordítson a 
kormány, ezt felháborítónak tartjuk.  

Csökken az álláskeresők ellátására fordított keret. Itt is kérdezném, hogy miért. 
Ennyire optimista a kormány, hogy kevesebb álláskereső lesz, vagy úgy gondolják, hogy 
mennek majd közmunkára, és akkor nem kell majd álláskeresőként nyilvántartani őket, vagy 
egyszerűen tovább akarják csökkenteni az ellátásokat?  

És az utolsó kérdés a Bérgarancia Alapról. Két módosítás van, az egyik most van 
folyamatban, a másik már nyáron kifutott, amiben elvileg próbálják a visszatérítendő részt is 
szabályozni, hogy nagyobb arányban sikerüljön visszaszedni a kihelyezett támogatást. 
Ugyanakkor ugyanolyan a tervezet, tehát ugyanannyit terveznek vesztségként. Az lenne a 
kérdésem, hogy ennyire nem tartják jónak a végigvitt szabályozást, hogy nem lehet rá építeni, 
vagy pedig mi az oka annak, hogy tulajdonképpen változatlanul maradt a Bérgarancia Alap 
tervezete. Köszönöm szépen, ennyi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon? Nem látok megszólalási szándékkal 

bírót. Nemény Andrásnak adom meg a szót. 
 
DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem kérdések lesznek, inkább csak egy véleménynyilvánítás. A költségvetésről, hogy 
körülbelül a mindennapokban mennyit ér ez a költségvetés és ennek a hozadéka kapcsolódik 
az előző évek költségvetéséhez is. Nagyjából azt látjuk a kormányzati kommunikációból, 
hogy a mi világunk a lehető legjobb, csak sajnos ezt nem így élik meg általában az emberek. 
És hát bár ugye azt halljuk akár az oktatásnál, és két dolgot veszek külön, az oktatásnál és a 
megváltozott munkaképességűeknél is minden rendben van, én mégsem ezt tapasztalom. És a 
legfontosabb, hogy hogyan csapódik le a gyakorlatban a költségvetés, két példát szeretnék 
mutatni, ami a közelmúlt történése abban a városban, ahonnét én jöttem. Az egyik az 
Aranyhíd sajátos nevelési igényű gyerekeket foglalkoztató ellátó központ, ahol sikerült úgy 
elkezdeni a szeptemberi tanévet költségvetési forrás hiányában, hogy a tíz 
gyógypedagógusból csak háromra volt forrás, és ezek a nagyon nehéz sorsú gyerekek és a 
szüleik, több százan – 400-an – úgy kezdték az évet, hogy nem volt elég pedagógus az 
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iskolában, és egy hónapon keresztül nem volt ellátás. Ma sincs egyébként megoldva ez a 
probléma, és mindez csak azért volt, mert nem volt megfelelő forrás. Annak ellenére, hogy a 
kormányzati kommunikáció szerint minden oktatási forrás rendben volt. Óriási botrányt 
váltott ez ki nálunk.  

A másik meg, ami most lesz majd a közeljövőben, úgy látom, a múlt héten kaptam egy 
petíciót, ami valójában inkább egy segélykiáltás, ez Szombathelyen a Budapesti Főkefe 
Nonprofit Kft. szombathelyi telephelye, ez korábban egy önállóan működő egység volt, aki 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat. Olyan hihetetlenül sok rossz érte őket, 
annyival csökkent a fizetésük, a bérük, úgy játsszák ki a munka törvénykönyvet az állami 
munkáltatók, hogy akár 25 ezer forinttal is kevesebbet kapnak ezek a nagyon kevés pénzből 
élő emberek. Nem olvasom fel ezt az egész petíciót, de azért mindenképpen érdemes pár 
gondolatot belőle idetenni az asztalra, hiszen ez a bizottság az, amelyik igazából ebben 
érintett. Úgy fogalmazok, ahogy ők fogalmaztak, nem mindig feltétlenül pontosan.  

„A jelenlegi vezetés három és fél éve irányítja a sorsunkat úgy, hogy hónapról hónapra 
csökken a dolgozók bére, mert a munka törvénykönyv szabályai lehetővé teszik. Holott a 
kormány szerint nem lehet kevesebb bérünk az előző évhez képest. Elvárják, hogy évről évre 
egyre többet teljesítsünk, mert normarendszerünkben 100 százalék a minimálbér. A cég 
költségvetésének csökkentése érdekében két lépésben megvonták a műszakpótlékot, és így 
kötelezték a dolgozókat, hogy egy hónapig délelőtt, egy hónapig délután dolgozzanak. 
Választ nem tudott adni a vezetőség, hogy ez az állapot meddig fog fennállni. Jelen 
intézkedés a vidéki rehabilitációs cégeket érinti, pontosabban azokat, akik betegen, két 
műszakban, normarendszerben dolgoztak, nem pedig foglalkoztatott rendszerben, átlagosan 
25 ezer forinttal lett kevesebb a bérünk, a szabadságra, távolléti díjra és táppénzre jóval 
kevesebb összegek kerültek kifizetésre. Szabadság levonásában részesül az a beteg ember, aki 
folyamatos táppénzen van.” Még egy dolog, amit innen kiidézek: „a rehabilitációs járadékot 
drasztikusan csökkentették vagy teljesen megvonták, pedig még senki sem gyógyult meg, 28 
ezer forint rehabilitációs ellátás mellett 4 órát dolgozhatunk vagy éves szinten két hónap 
fizetés nélküli szabadságra kell mennünk, mert 6 hónap átlagában nem kereshetünk többet a 
mindenkori minimálbér 80 százalékánál, különben megvonják az ellátást. Ezzel a 
megszorítással súlyosan veszélyeztetik mindennapi megélhetésünket”, és a többi és a többi.  

Hát ez ma a magyar közélet, ugyanakkor, és azért is hoztam ide ezt a témát, mert pont 
Szombathely városa az, ami 9,6 milliárd forintot kap egy futballstadion megépítésére. 
Mindennap azt kérdik tőlem az emberek Szombathelyen, hogy miért kell 9,6 milliárd forintot 
költeni egy focistadionra, ami szerepel a költségvetésben, mikor a legalapvetőbb dolgaik 
nincsenek megoldva. Nem mondom azt, hogy a sportra nem kell költeni, és azt sem 
gondolom, hogy esetleg a stadionra egy felújítás nem férne rá, erről volt is korábban terv, 
egymilliárd forintért. De ha a szombathelyiek eldönthetik, hogy mire költsék a pénzt, ha már 
kapnak ennyit, és ez jó dolog, hogy kapnak ennyi pénzt a kormánytól, akkor meg kell őket 
kérdezni, hogy mit szeretnének, és mire van szükségük, és nem pedig ezt tenni mindenki 
megkérdezése nélkül. Tehát, amit önöktől azért nem kérdezek meg, mert értelmetlennek 
tartok: miért döntöttek úgy, hogy a prioritások között az egyik legfontosabb a futballstadion 
építése, amikor közben ilyen dolgok érik mindennap az embereket. És gondolom, hogy 
nemcsak Szombathelyen, ami még egy jobb része az országnak gazdasági szempontból, de 
akkor mi van a másik országrészben, főleg Kelet-Magyarországon. A kérdés költői, azt 
hiszem, hogy önök bármilyen statisztikát hozhatnak, és az Állami Számvevőszék a fideszes 
elnökével együtt azt mondhatja, hogy szuperül működik az egész dolog, csak közben az 
országban teljesen más dolgok történnek, ez a költségvetés nem ér semmit. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Nyilván 8:1-ből máshogy nem lehet 

kijönni, csak stadionhegyekkel, más megoldás nem lehet. Van-e még más megszólalási 
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szándék? Lesz még, de előtte hallgassuk meg az LMP álláspontját, és utána alelnök úré a szó. 
Akkor szakértő asszony!  

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: (Felolvassa az 

LMP kisebbségi véleményét.) „A Fidesz eddigi költségvetései eddig átlagosan 2 hónapig 
éltek. A rossz, dilettáns, valóságtól elrugaszkodott tervezés miatt általában már februárban 
zárolásokat kellett életbe léptetni, azután pedig megszorító csomagok sorát, amelyek 
összességében 2000 milliárd forinttal rövidítették meg az embereket, több tucat új adó, 
adóemelések, a jóléti kiadások csökkentése formájában. Ez most sem lesz másképp.  

A költségvetésben a növekedést, tehát a bevételeket felültervezték, a tartalékot viszont 
harmadára vágták. A kiadások majdnem minden területen emelkednek kis mértékben, 
miközben a gazdasági helyzet jottányival sem javult. Ráadásul a bevételek területén számos 
adócsökkentési terv forog még a kormány részéről. Ez a költségvetés tehát egy választási 
költségvetés. A választások után, ha a kormány nem akarja, hogy elszálljon a hiány – ami 
többek között a túlzott deficit eljárás alá való visszakerülést is okozhatja –, megszorításokat 
kell életbe léptetnie.  

Három évnyi kormányzás után, a ciklus utolsó büdzséjének elfogadására és a 
választásra készülve egy költségvetési tervezet már nem az álmokról, hanem sokkal inkább a 
számvetésről - a beharangozott, de meg nem valósított projektekről, a soha komolyan nem 
gondolt ígéretekről, a kommunikációs blöffök és a valóság szembesítéséről szól. Ami ebben a 
költségvetésben nincs benne, azt ez a kormány már biztosan nem fogja megvalósítani, adós 
marad vele a választóknak. Bukott ígéret a munkahelyteremtés és a zöld gazdaság kiépítése. 

A jövő évi költségvetés a szokásokhoz híven nem ad reális helyzetértékelést a 
foglalkoztatásról, amikor abból indul ki, hogy a foglalkoztatottak és az aktívak száma 
jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. A foglalkoztatási adatok a közmunka 
magyarázta növekedésen túl azért festenek olyan rózsás képet a foglalkoztatás helyzetéről, 
mert a megnövekedett gazdasági migráció létszámadatait is tartalmazzák, azaz azokét a 
munkavállalókét, akik az itthoni kilátástalan munkaerő-piaci és gazdasági helyzetben nem 
láttak más kiutat, mint a külföldi munkavállalást. A külföldön dolgozók beszámítása nélkül 
sem a 2012-es, sem várhatóan a 2013-as foglalkoztatási szint sem fogja elérni a 2008-as, 
válság előtti értékeket. Ha a kormány ezt nem veszi figyelembe, akkor olyan 
foglalkoztatásbővülést könyvel el saját sikereként, amelynek oka éppen az, hogy sokan nem 
tudnak itthon megélhetést biztosító munkához jutni.  

A KSH jelentése szerint a 2012-es foglalkoztatásbővülés harmadát a külföldi 
munkavállalás magyarázta, több mint felét pedig a közmunka. A versenyszféra hozzájárulása 
a munkahelyek létrejöttéhez nagyon csekély volt. Mindezek alapján nem állja meg a helyét a 
kormány azon állítása, miszerint a foglalkoztatottság elérte, sőt meghaladta a válság előtti 
szintet. 2010 óta évente tízezret alig meghaladó a piaci munkahelyek számának növekedése, 
ráadásul ezek esetében sem tartós, stabil munkahelyekről van szó, hanem 5 fő alatti 
vállalkozásokról, mikrovállalkozásokról, eseti, egyszeri, alkalmi, havi 60 órát el nem érő 
munkavállalási formákról.  

A kormány a hibás helyzetértékelésből arra a hibás következtetésre jut, hogy 
eredményesek voltak a foglalkoztatáspolitikai lépések: eredményes volt a munkanélküli 
ellátások átalakítása, a munkaerő-piaci eszközökön belüli radikális átcsoportosítás a 
közfoglalkoztatási programok javára, és a közfoglalkoztatásra szánt források drasztikus 
megemelése. Holott ezek a lépések nem járultak hozzá a foglalkoztatás bővüléséhez. Az 
álláskeresési ellátás átalakítása, 90 napra csökkentése nem eredményezte azt, hogy többen 
tudtak volna elhelyezkedni. 2012-ben folyamatosan csökkent azok száma, akik azért léptek ki 
az álláskeresési ellátásból, mert sikerült munkát találniuk, 2013 első félévében pedig negatív 
rekordot döntött ez a szám. Eközben soha nem látott magasságokba emelkedett az ellátás 
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nélküli munkanélküliek száma: ma már majdnem 300 ezren vannak mindenféle ellátás nélkül. 
A költségvetés tervezete ehhez képest még az ideinél - 59 milliárd forint - is kevesebb forrást 
- 56 milliárd forint - irányoz elő az álláskeresési ellátásokra úgy, hogy már az idei forrás is 
jelentősen alul volt tervezve. 2012-ben a tényleges kiadások nagysága 64 milliárd forint volt.  

Ha abban mérjük a közmunkaprogramok eredményességét, hogy milyen arányban 
sikerült hozzásegíteniük az abban részt vevőket az elsődleges munkaerőpiacon való 
elhelyezkedéshez, akkor azt látni, hogy közmunka sem volt eredményes. A 2014. évi 
költségvetés tervezete szerint viszont a kormány nem ebben méri a programok sikerességét, 
hanem abban, hogy évről évre egyre nagyobb tömegeket ér el. Továbbra is csak retorikai 
szinten jelenik meg az a célkitűzés, hogy a közfoglalkoztatás átmenti megoldásként segítse 
elő az elsődleges munkaerőpiacra való visszatérést. Ezt mutatja, hogy a jövő évi 
költségvetésben sem csökken, hanem tovább nő a közmunkaprogramokra fordított kiadás: az 
idei évi 153 milliárddal szemben jövőre 184 milliárd forintot fordít az állam a munkanélküliek 
„átmeneti” foglalkoztatására. A 30 milliárdos többletet a kormány a téli közmunkaprogramok 
indításával magyarázza, amelyek idén novemberben indulnak, és jövő tavaszig tartanak majd.  

A közfoglalkoztatás egyre nagyobb térnyerése mellett a foglalkoztatás elősegítésére és 
a munkanélküliség csökkentésére szánt forrásokat kezelő Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
kiadási szerkezete 2012 óta változatlan. A kormány sokat hangoztatott lépése, miszerint 
átkerült a hangsúly a munkanélküliek aktivizálását szolgáló eszközökre, csak a közmunkát 
illetően igaz: 2012-ben a többi aktív munkaerő-piaci eszköz - munkaerő-piaci képzések, 
foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatások, bértámogatás, munkahelyteremtés támogatása, 
vállalkozóvá válási támogatás stb. - jelentős forráskivonást szenvedett el. A foglalkoztatási és 
képzési támogatások előirányzata több mint harmadával csökkent, szakképzési és 
felnőttképzési támogatásokra harmadával kevesebb forrást irányzott elő a költségvetés. Azóta 
az aktív kiadások több mint háromnegyedét teszi ki a közfoglalkoztatás, és ezt a durva 
aránytalanságot a 2014. évi költségvetés tervezete is fenntartja.  

A munkahelyvédelmi akcióterv sikeréről is keveset tudni: bár a kormány 
„sikersztoriként” emlegeti, nem tudni, hogy valójában hány támogatás nélkül is megmaradó, 
ill. létrejövő állást finanszíroz, hiszen erre vonatkozó vizsgálatok nem készültek. Ráadásul az 
egyik leghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetű csoport helyzetén, a szakképzetleneken 
érdemben nem javít: továbbra is a regisztrált munkanélküliek fele tartozik ebbe a csoportba, 
ezen felül a közmunkában dolgozó szakképzetlenek.  

Holott a képzetlen munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése a kormány választási 
ígéretei közé tartozott: a kormány ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja a képzetlen 
munkaerőt nagy arányban felszívni képes, munkaerő-intenzív ágazatokat, mint pl. az 
építőipart, ahol energiahatékonysági beruházási programokkal teremt munkahelyeket 
szakképzetlenek tömegei számára. Ebből semmi sem valósult meg. A kormány 500 milliárdot 
ígért épületfelújításra és energiahatékonyságra, évente a lakások 10%-ának felújítást, 80.000 
új munkahelyet ezáltal – a valós magyar kormányzati kiadás 5 milliárd lett. 1%, ennyit tudott 
ígéretéből megvalósítani az Orbán-kormány. A képzetleneket ma szinte kizárólag a 
közmunkaprogramokban és a mezőgazdasági idénymunkákban, alkalmi munkákban 
foglalkoztatják. A jövő évi költségvetés tervezete, a korábbi évekhez hasonlóan, sem 
tartalmaz forrásokat ilyen beruházási célokra.  

A költségvetésből nem olvasható ki, hogy a kormány prioritásként kezeli a 
munkahelyteremtést, ezért az LMP nem tudja támogatni a beterjesztett költségvetést.” 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt a nagy figyelmet is köszönöm, amit a bizottság 

részéről is tanúsítottak, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és az Állami Számvevőszék 
részéről. Alelnök úr! 
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KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tudom, hogy ez az eljárásrend, de 
ez a legjobb, amikor nincs itt párt, de a véleménye mégis hosszan elhangzik.  

 
ELNÖK: El kell hogy hangozzon.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Tudom, azért mondom, csak ez így elegáns a politikai 

diskurzus szempontjából mindenféleképpen. Előre nem visz, hogy ironizáljak, attól még, 
hogy betartottuk ezt a szabályt, ez a politikai disputát nem segíti elő. 

No tehát a Fidesz-KDNP részéről a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban 
szeretném rögzíteni, hogy az általános vitára való alkalmasságot támogatjuk. Egyébként 
írásban benyújtjuk, elnök úr, természetesen, ahogy egyeztettünk róla.  

Csak a lényegét említeném: Magyarország az elmúlt évek szigorú költségvetési 
politikájának köszönhetően visszanyerte egyensúlyi helyzetét, tartósan 3 százalék alá 
lecsökkentettük az államháztartási hiányt, növekedett a foglalkoztatottság, és kikerült az 
ország a túlzottdeficit-eljárás alól. A kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító 
gazdaságpolitikáját a pénzügyi piacok is egyre inkább elismerik. Ennek kézzel fogható jele, 
hogy az államadósság finanszírozási költsége számottevően csökken, és az 
állampapírhozamok is rekord alacsony szintre csökkentek. A legfrissebb makrogazdasági 
adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat, 
2013-ban beindult a gazdasági növekedés, és a következő év tekintetében is növekedést 
várhatunk. Ez tehát az alap. A mondandóm pedig, amivel elkezdtük a kormányzati munkát 
2010-ben, az így volt szerintünk összefoglalható, és ehhez tartottuk magunkat az elmúlt 
esztendőben. Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Stabilitás és kiszámíthatóság, 
illetve lehetőség szerint a feszes és szigorú költségvetési politika mellett és az örökölt 
gazdasági problémák, a családok adóssága, az ország hatalmas államadóssága mellett is 
próbáltuk a családok helyzetét javítani. Ezért folytatódik tovább a rezsicsökkentés, ilyen 
összefüggésben érdemes nézni a rezsicsökkentés arányát és az emelkedő reáljövedelmeknek a 
mértékét.  

Szeretném kiemelni, hogy a kormány 2014-ben és a benyújtott javaslat szerint is 
megteremti a fedezetet a pedagógusok béremelésére, és szeretném említeni, hogy az 
egészségügyre 10 százalékkal, az oktatásra 14 százalékkal, míg a közbiztonságra 3 
százalékkal tud például többet fordítani az ország. Még egyszer mondom, a nehéz örökség 
ellenére az elmúlt évek közös munkájának eredményeképpen.  

És ha szabad, akkor a számadatok tekintetében, elnök úr, csak jelzem, hogy ezek 
írásban kerülnek benyújtásra pontosan. És annyit tennék hozzá, nem akarnék itt a bizottsági 
ülésen az egyéb pártok elhúzódó véleménye miatt hosszasan belemenni, úgyis az általános és 
a részletes vita is alkalmas lesz arra, hogy a parlamentben disputáljunk, de azért azt csak 
szeretném mondani, hogy senki nem mondta a kormány részéről, hogy minden benne van, 
minden rendben van, senki nem mondta, hogy ennél jobban nem mehetnének a dolgok 
kormányzati szinten, és mi magunk is többször elmondtuk, hogy Magyarország jobban 
teljesít. Jobban teljesít sok tekintetben, sok mutatóban a környező országokhoz képest is és 
jobban teljesít az előző kormányzati időszakhoz képest. A szombathelyi felvetés egy komoly 
felvetés, gondolom, a Nemzetgazdasági Minisztérium jelen lévő képviselői a konkrét 
iskolával, iskolában megfogalmazott érvekkel kapcsolatban biztos majd készítenek a bizottság 
számára egy olyan összefoglaló anyagot, hogy pontosan mi is történt. Még ha ilyen 
értelemben annak az egyik része szorosan a mi bizottsági működésünkhöz nem is tartozik, de 
képviselő úrnak a felvetésére a válasz biztosan megérkezik, és ez szocialista képviselő urat 
biztosan megnyugtatja majd. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Más hozzászólási szándék? (Nincs 
jelentkező.) Akkor még egy gondolatot mondanék, hasonképpen meghagyva az általános 
vitára a részletkérdéseket. Csak néhány általános gondolat: az egyik az, hogyha a 
foglalkoztatás világát nézzük, akkor javaslom, hogy alelnök úr is erősítse azt a gondolatot a 
kormány irányába, hogy nem mutatószámokat kell kitalálni, hanem munkahelyeket kell 
teremteni. Azért mondom ezt, mert sajnos ma Magyarországon kevesebben dolgoznak, mint 
dolgoztak akár három évvel ezelőtt, akár a pénzügyi-gazdasági világválság előtt. Nem a 
külföldön dolgozókkal kell kozmetikázni a helyzetet, és nem a téli munkával, közmunkával, 
sok egyéb mással kell elérni azt, hogy valami egyáltalán felmutatható legyen. A költségvetés 
az önök szemszögéből nézve elég pikáns törvény, hiszen Matolcsy annak idején még a 
pulpituson 2-2,5 százalék után 2 százalékos növekedést vizionált 2011 decemberében, amikor 
az anyagok is csak másfél százalékos növekedést hoztak, aztán a 2012-es realitás meg 
egyértelmű csökkenést mutatott ki. 1,7 százalékkal lett kevesebb a GDP mértéke, mint 
amennyi az azt megelőző évben. Szóval kétkedéssel fogadom azt, ami most itt az 1, … nem 
tudom pontosan, milyen nagyságrendű növekedést irányoz elő a jövő esztendőre 
vonatkozóan. Nem az előirányzatok a lényegesek, hanem a megvalósulások. Hányszor kell 
majd módosítani ezt a költségvetést, csak úgy kíváncsi vagyok, a jövő május végéig, a 
lehetséges választás időpontjáig. Persze, hogy ha nem májusban, hanem áprilisban van, akkor 
kettővel kevesebbszer.  

Mindaz, ami a családok és a vállalkozások kérdéskörét érinti, itt nem támogatásokról 
lehet beszélni, hanem újabb áldozatvállalásoknak a megtételéről. Gyakorlatilag folytatódik az, 
amit az elmúlt három esztendőben tettek, hogy mindent, amit a kormány képtelen megtenni, 
azt mások bőrén húzza le, de nem megyek bele a részletekbe.  

Gyakorlatilag azzal, ami a munkahelyeken kívül a bérek tekintetében körvonalazódik, 
azzal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy pont azokban a bérkategóriákban, 
általában az átlagkeresetű embereknél és ahogy egyre lejjebb haladunk, egyre inkább igazabb 
az a történet, hogy a nagyságrendi érték tekintetében kevesebb pénzhez jutnak az emberek, 
hiába hirdetik önök plakátokon meg szórólapokon azt, hogy nő a minimálbér, mindenki tudja, 
hogy az a minimálbér, ami a kézbe kerül, a 2010-es időszakhoz való átszámítás tekintetében 
nagyjából 55-60 ezer forintot ér, az meg 60 ezer 200 volt akkor. Nem megyek megint a 
mélyére, csak azt szeretném jelezni, hogy persze, nehéz a tényszerűt az asztalra tenni, de 
érdemesebb, mint egészen más irányba vinni a dolgokat. 

Ami a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kérdéskörét érinti, ott keserűséggel kell 
megállapítani azt, hogy az alap szerkezetében gyakorlatilag az a 183 milliárd, ha jól 
emlékszem a számokra, ami a Start-program keretei között megfogalmazódik, az több mint a 
fele a rendelkezésre álló forrásoknak. Tavaly még ez egy 3 százalék volt, de akkor az úgy 
nézett ki, hogy 9 százalék jutott az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetésére. 9 
százalék. A 330 milliárdból nagyjából 30 milliárd forint, 7 százalék jutott arra, ami a képzések 
tekintetében fogható forrás volt, ez a 20 milliárd forintos nagyságrend, miközben a képzési 
területen pedig ennek a négyszeresét, nem kétszeresét, négyszeresét szedik be. Egy a lényeg, 
látható, hogy a kormány gyakorlatilag minden forrást, amit járulékbevételként, akár a 
munkaadótól, akár a munkavállalótól beszed, azt olyan irányba kívánja felhasználni, amivel a 
statisztikai adatokat szebbé tudja tenni. Egy szó mint száz, nem ragozva a történetet, azt 
szeretném mondani, hogy jó lenne, hogyha jövőre arra vigyáznának, hogy a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból mondjuk ne a Nemzeti Kulturális Alap élvezze a hasznot. Gondolom, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium kollégái tudnának erről bővebben is beszélni. Ha a bizottság 
tagjai nem értik, hogy én most miről beszélek, akkor szeretném elmondani, hogy pénzügyi 
forrásokat vittek át a Nemzeti Kulturális Alapba, ami nem a foglalkoztatási cél megerősítését 
szolgálja, és elképzelésem szerint ez a foglalkoztatási törvényben megfogalmazottakkal sem 
vág egybe, de tudnék más ilyen példát is mondani. Mondjuk, amikor a Belügyminisztérium a 
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közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló forrásainak egy részét, amit nem használt fel, azt nem 
adta vissza a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, hanem ott maradt.  

Ha tudnak, akkor válaszolhatnak is rá a Nemzetgazdasági Minisztérium kollégái, de 
nem feltétlen várom el ezt tőlük. Tehát azt akarom mondani, hogy amit a munkaadók és a 
munkavállalók befizetnek azzal a célzattal, hogy a foglalkoztatási helyzet javulását szolgálják, 
azoknak a forrásoknak ott kell felhasználódniuk. Az utolsó mondatom gyakorlatilag annyi, 
hogy amikor a hiányról meg az adósságról beszélünk, akkor soha ne felejtsék el, hogy önök 
ebben a 3 és fél esztendőben 3000 milliárd forintot elkoboztak az emberektől. Ez 
gyakorlatilag az adósság tekintetében 9-10 százalékos mértékű csökkenést kellett volna, hogy 
magával hozzon. Azaz akkor, amikor ezekről a 6,9 százalékos adóssági célokról beszélnek, 
akkor ez szégyenteljes, hiszen ennek 70 százalék alatt kéne lennie akkor, csak és, hogyha 
ezeket a forrásokat adósságcsökkentésre használták volna fel, és semmi mást nem csináltak 
volna. Hát azt meg kíváncsian várjuk, hogy a munkaerő-piaci oldalon a foglalkoztatással 
kapcsolatos dolgok hogy fognak alakulni, legkiváltképp a versenyszférában, ahol éveken 
keresztül folyamatosan csökkenés volt Magyarországon. Ennyit gondoltam mondani, a többit 
majd a Parlament falai között. Kérdezem először, hogy van-e még bárkinek hozzászólási 
szándéka. Nem látok ilyet. Akkor az előterjesztőknek adom meg a szót.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot. Bertha Szilvia képviselő asszony kérdéseivel kapcsolatban szeretnék néhány 
választ adni. A közszféra bérfejlesztésével kapcsolatban, ha a minimálbér megemelkedik, 
akkor ezt a céltartalék tartalmazza. Hogyha bármilyen jogszabályi változás miatt át kell állni 
valamilyen más bérszintre, akkor a céltartalékból forrást kap az intézmény. Ez egy felülről 
nyitott előirányzat 76 milliárd forinttal. Tehát emiatt biztosítva van ennek a forrása. Az 
álláskeresők támogatásának a csökkenését kérdezte képviselő asszony. Az a helyzet, hogy az 
idei előirányzat 59 milliárd forint, és az első kilenc havi teljesítés olyan kedvezően alakult, 
hogy erre a folyamatra alapozva került a jövő évi előirányzat megállapításra. A bérgarancia-
visszafizetésekkel kapcsolatban pedig az új szabályozás, ha hatályba lép, aszerint a 
későbbiekben fognak visszafolyni azok a bevételek, tehát valószínűleg 2015-től lesznek majd 
számottevő hatásai. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Állami Számvevőszék részéről? Nem. Köszönöm szépen. 

Akkor elérkeztünk oda, hogy azt rögzítsük, hogy a kialakított álláspontokat holnap 16 óráig 
kell leadni, úgyhogy majd azt szeretném kérni az egyes frakcióktól, hogy ezt írásban 
ugyanúgy tegyék meg. Már meg is vannak. Köszönöm szépen. A többségit nyilván a 
kormánypárt jegyzi, a kisebbségit meg, ahogy eddig is lehetőség volt rá, benyújtjuk egységes 
formában. Hogyha ez így elfogadható, akkor ezt a napirendi pontot itt lezárom, miután 
szavaztunk.  

Határozathozatal  

Azt szeretném kérdezni, hogy kik azok, akik általános vitára alkalmasnak tartják a 
törvénytervezetet. (Szavazás.) 12 igen, 5 nem. Köszönöm szépen.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről dr. Hetei Tibor közigazgatási főtanácsadó urat. Javaslom, hogy a vitában 
egyszerűsítsük a dolgokat, és az álláspontokat, észrevételeket egy körben fogalmazzuk meg. 
Ha ez így rendben van, akkor a kormány képviselőjének adom meg a szót. 
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Dr. Hetei Tibor előterjesztése  

DR. HETEI TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Csak röviden ismertetném a törvényjavaslatot 
általánosságban. Az Alkotmánybíróság korábbi határozata értelmében a költségvetési 
törvényjavaslat maga egy önállóan benyújtandó és megtárgyalandó, úgymond tiszta 
törvényjavaslat. Tehát az Országgyűlés elkülönítve folytat vitát, dönt erről, ezzel összhangban 
rendelkezik az alaptörvény a 36. cikkében is. Ilyen értelemben a specialitás jellemzi a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Az államháztartásról szóló törvény viszont 
rendelkezik arról, hogy a kormány, amikor benyújtja a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslatot, amiről az előbbiekben esett szó, akkor az abban foglaltak megalapozásához 
szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot is ezzel egyidejűleg benyújtja 
az Országgyűlésnek. Most az előttünk fekvő törvényjavaslat ennek az államháztartásról szóló 
törvényben foglaltaknak megfelelő törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot jelenti. 
A törvényjavaslat a különféle beérkezett javaslatok közül kizárólag azokat tartalmazza, amely 
kapcsolatban állnak a központi költségvetési törvényjavaslattal, az abban foglaltakkal, az 
abban foglalt egyes előirányzatokkal. Tehát az adótörvényeket nem tartalmazza. Ennek 
megfelelően a központi költségvetési törvényjavaslat egy tiszta költségvetési törvényjavaslat, 
az azt megalapozó egyes módosításokat tartalmazza ez a jelen törvényjavaslat. A körülbelül 
30 paragrafusból álló törvényjavaslat közel ennyi vagy ehhez hasonló mértékű törvénynek a 
módosítását is tartalmazza, kisebb mértékű módosítását. Tehát részletekben, egyenként, az idő 
kímélése szempontjából nem térnék ki minden egyes törvénymódosításra. 

Így, a teljesség igénye nélkül felsorolnék pár ilyen módosítást, néhány ilyen törvényt. 
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény módosítását tartalmazza 
például, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló törvény módosítása, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosítása 
szerepel az előttünk fekvő törvényjavaslatban, ezen kívül az államháztartásról szóló törvény 
különféle módosításai szerepelnek benne. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 
költségvetésről szóló törvény módosítása, a szociális igazgatásról, ellátásról szóló törvény, a 
családtámogatás, adótámogatásról szóló törvény, a sportról szóló törvény módosítása, az 
egészségügyről szóló törvény módosítása, a nemzeti köznevelésről, a nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény módosítása, a hulladékról szóló törvény módosítása. Nagyjából ennyi lenne. 
Még különféle technikai jellegű törvénymódosítások is szerepelnek. Tehát, ahogy említettem, 
az adótörvények ebben nem szerepelnek. Amennyiben részletesen is szükséges ismertetnem 
valamelyik törvénymódosítást, akkor szívesen állok rendelkezésre. Egyébként általánosság 
szintjén ennyi talán elegendő lehet.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok ilyet. Ne ragozzuk túl a történetet, egy mondatom van: arra egy kicsit 
több figyelmet kellene majd szentelni szerintem, hogy az érintett törvénytervezet keretei 
között is – példaként mondom csak – az ápolási díjjal kapcsolatban is egyre több panaszt 
hallani, írásban is közvetítik felénk, hogy időben nem kapják meg az érintettek ezeket az 
ellátásokat. A közfoglalkoztatási dolgokat érintő kérdésekbe pedig azért nem megyek bele, 
mert az előbbi napirendi pont kapcsán érzékeltettük a viszonyunkat. Úgyhogy szavazásra 
kerítek sort, hogyha egyetértés van.  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Elnök Úr! A Fidesz-KDNP-frakció támogatja a benyújtott 

törvényjavaslatot.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt evidenciának tekintettem. Az elhangzott két 
mondatból kiderült, hogy az ellenzéki oldalon legalább egy párt van, aki ezt nem támogatja, 
de akkor szavazásra kerítek sort. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kik azok, akik általános 
vitára a törvénytervezetet alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 12 igen, 5 nem. Köszönöm szépen. 
Ezzel ezt a napirendi pontot zárom. Köszönöm szépen a tárca részéről az álláspont rögzítését. 
Előadót kéne állítanunk. Nem tudjuk azonban, hogy mikor lesz a parlament előtt. 
Kormányoldalról? (Kara Ákos: Írásban nyújtjuk be, elnök úr.) Ez egy nagyon konstruktív és 
gyors viszonyulás volt. Ettől még az ellenzék állíthat, ez nem zárja ki. Kíván-e valaki? 
Nemény András. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a 4. napirendi pontunkra. Üdvözlöm a Belügyminisztérium részéről dr. 
Harsányi Zsolt főosztályvezető urat. Javaslom, hogy itt is egyszerre hangozzanak el az 
álláspontok és a kérdések. A kormány képviselőjének megadom a szót.  

Dr. Harsányi Zsolt szóbeli előterjesztése 

DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat négy törvény módosításával foglalkozik, ezen 
belül a közfoglalkoztatásról szóló törvény módosítása tartozik a bizottság feladatkörébe. Erről 
szeretnék három-négy mondatot mondani. Természetesen, hogyha a bizottság az egyéb 
törvénymódosítások magyarázatára kíváncsi, arra is megpróbálok választ adni. Elég 
egyértelműen fogalmaz a törvényjavaslat, és talán az indoklásból is egyértelműen kiderül az, 
hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében a túlmunkavégzésre 
vonatkozó munka törvénykönyve szabályai nem alkalmazhatóak. Ez a szigorú szabály a 
bevezetése idején tökéletesen működött, ugyanakkor a dunai árvízzel kapcsolatban felmerült 
az a probléma, hogy az egyébként is vízügyi igazgatási területen működő 
közfoglalkoztatottak, illetve azok, akik a településen közfoglalkoztatási jogviszonyban voltak 
és egyébként a dunai árvízzel érintett területen tevékenykedtek, azok túlmunkavégzése nem 
volt lehetséges a közfoglalkoztatási jogviszony jelenleg szigorú szabályai alapján. Ezen kívül 
enyhíteni a törvényjavaslatban foglalt szabály, és tenné lehetővé kizárólag csak abban az 
esetben, hogyha vagyonbiztonság, illetve az élet védelme megköveteli a közfoglalkoztatottak 
esetében a túlmunkavégzés elrendelésének lehetőségét. Tehát továbbra sem lenne lehetőség a 
munkáltató érdekkörében felmerülő esetekben túlmunkavégzés elrendelésére. Ezzel a 
szabállyal összefüggésben a közfoglalkoztatási törvénynek több rendelkezését is módosítani 
kell, úgy mint a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályozás miatt, a munkaszerződés 
miatt a közfoglalkoztatási szerződés tartalmát, a bérpótlékra vonatkozó rendelkezéseket a 
tekintetben, hogy túlmunkavégzés esetén a bérpótlék alapja a közfoglalkoztatási bér, tehát 
expressis verbis mondaná ki ezt a törvény. És lehetőséget biztosítana továbbá a törvény arra, 
hogy a munka törvénykönyve egy rendelkezése a rendkívüli munkaidő vonatkozásában is az 
eltérő szabály alkalmazására lehetőség legyen. Még egy jelentős módosítása a 
törvényjavaslatban a közfoglalkoztatási törvénynek, nevezetesen a tavaszi módosítás során 
bekerült egy rendelkezés, hogy a gyermek iskoláztatása elmulasztása szabálysértés esetén a 
közfoglalkoztatási jogviszony létrehozásának akadályát képezze. E vonatkozásban szükség 
van a szabálysértési eljárásról szóló törvény módosítására is, mert a módosítás következtében 
könnyebbé válik e törvényi követelménynek az ellenőrzése a szabálysértési nyilvántartásban. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Köszönöm a tömörségét és az 
összefogottságát is. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele. 
Szilvia, parancsolj! 

Hozzászólások 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nekem csak két kisebb. Az egyik, 
hogy biztos szükséges-e a bejelentéskor elkérni annak a telefonszámnak a tulajdonosának a 
nevét és címét, akiéről a hívás történik. Ez kicsit életszerűtlen fölösleges túlzásnak tűnik, 
nyilván ezt, ha szükséges, utólag meg lehet tenni a szolgáltatón keresztül. Vészhelyzetben 
szerintem ez fölösleges dolog, illetve az érintettek szerint is. Tehát hogy ez biztos szükséges-
e?  

A másik pedig, hogy van egy ilyen összeférhetetlenségi szigorítás, hogy a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületben vezető 
tisztséget nem tölthet be. Ez egy indokolatlan, nagyon szigorú szabályozásnak tűnik, tehát 
földrajzi korlát rendben, hogy legyen, de hogy egyáltalán ne történhessen… Hát ki lehet jobb 
szakmai vezető, mint aki hivatásszerűen is ezt csinálja az önkénteseknél. És ez már egyszer 
volt így, és aztán meg is szüntette a kormány, és most vissza akarják hozni. Mi ennek az oka? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb kérdés, észrevétel? Alelnök úr!  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Támogatjuk a benyújtott törvényjavaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb észrevétel? (Nincs jelentkező.) Egyetlenegy 

dolog: a kialakult tűzesetek számának a csökkentésére nagyobb figyelmet kellene fordítani az 
elkövetkezendő időszakban, mert úgy láttam, 2012-ben elég intenzív növekedés volt. 
Köszönöm szépen. Nem kívánok mélyebben belemenni. Visszaadom a szót.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Az első 

kérdésre: valójában ez időveszteséget nem jelent, tehát az elérhetőség visszakérdezése 
valójában néhány másodperc. Valóban lenne utólag lehetőség arra, hogy a bejelentő 
személyét utólag megismerhesse vagy megismerje a hatóság, de ugyanakkor van egy ok, ami 
miatt ezt mégis a törvényjavaslat szerint előre kéne, hogy kérje a tűzoltóság ügyelete, 
nevezetesen az, hogyha további információkra, további pontosításokra volna szükség, akkor 
ezt azonnal meg tudja tenni az ügyelet, tehát adott esetben egy visszahívással tudjon 
informálódni.  

Katasztrófavédelmi hivatásos szervében tevékenykedők és az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületben tisztséget viselők összeférhetetlenségének kimondása elsősorban annak 
köszönhető, illetve az motiválja, indokolja a törvénymódosítást, hogy a Tűzoltó Egyesületben 
végzett tevékenység és a Tűzoltó Egyesület állami támogatása a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerveken keresztül történik, de nem lenne szerencsés, hogyha az ellenőrző szerv, amelyik 
adott esetben az állami támogatás folyósításával kapcsolatos szabályokat is ellenőrzi, illetve a 
felhasználását is ellenőrzi, illetve a szakmai irányítást végzi, az gyakorlatilag vezető beosztást 
tölthetne be az Önkéntes Tűzoltó Egyesületben. Összeférhetetlenség problémájára egyébként 
nagyon sok gyakorlati példa is van, és bizonyos esetekben már az ombudsman is vizsgálódott 
e tekintetben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más észrevétel nincs, szavazunk.  
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Határozathozatal 

Aki a törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel ezt 
jelezze vissza. (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, tartózkodott 5 fő. Köszönöm szépen. 
Többségi-kisebbségi vélemény? Holnap lesz. (Kara Ákos: Írásban.) Köszönöm szépen, akkor 
ezt a napirendi pontot lezártam. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Tartjuk a tervet, fél 12-kor legkésőbb befejezzük a bizottsági ülést. Egy dolgot 
szeretnék mondani, ez pedig az, hogy az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló továbbmenet határozza meg a következő bizottsági ülés időpontját. Ha lesz kapcsolódó 
módosító, akkor ezen a héten még kell bizottsági ülést tartanunk csütörtökön. Ha nem kell, 
akkor hétfőn találkozunk. Köszönöm szépen. Mindenkinek szép napot, jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 29 perc)  

 
 

Gúr Nándor 
 elnök 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


