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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Határozatképes a bizottságunk látható módon. A jelenléti ívet és a helyettesítéseket a 
kolléganő készíti.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Elektronikus formában megküldésre került 
a meghívó, amelyben 3 napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot. Kérdezem, egyetértés 
van-e ebben. (Szavazás.) Igen, egyhangú.  

Tárgyalási időkeret megállapítása: két vaskos törvényjavaslat van előttünk, ezért 
bemérhetetlen, hogy milyen időtartamra van szükség. Fogok javaslatot tenni kétfajta 
megoldásra is, az egyik hosszabb, a másik egy rövidebb. (Kara Ákos: Azt kérjük, hogy tíz 
órára fejezzük be.) No, minden tartható, hogyha normális keretek között haladunk. 
Természetszerűleg arra törekszünk, hogy azonos időtartam biztosítása mellett a 
megszólalások a szokásjog alapján történjenek, felváltva, először az ellenzéki oldalnak 
megadva a szólás lehetőségét.  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Első napirendi pontunkra térünk rá. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. 
Laki Gábor főosztályvezető urat és a NAV képviseletében pedig dr. Baté Zsuzsanna jogi 
referens asszonyt köszöntöm. Mindenki előtt ott fekszik az ajánlás, amelynek az adott 
pontjairól fogunk szavazni, tizenegynéhány pontról.  

Az első, amiről a szavazást javasoljuk, az az 5. számú, dr. Aradszki László 
módosítója. (Farkasné dr. Molnár Valéria: András! Nem László!) Lászlót mondtam? 
„Nemcsak a húszéveseké a világ!” (Derültség.) Dr. Aradszki András módosítója. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tekintettel arra, hogy a kormány a módosító indítványt nem tárgyalta, a tárca arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy kormánydöntésig nem támogatja a javaslatot.  

 
ELNÖK: Értem. Tehát ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet sem látok. Ezek szerint a bizottság tartózkodott.  
Bediktálom a helyettesítéseket: én helyettesítem Kiss Pétert, Kontur Pál Szedlák 

Attilát, Kovács Ernő Vécsey Lászlót és Karvalics Ottó Spaller Endrét, Bertha Szilvia pedig 
Egyed Zsoltot. Ez azt jelenti, hogy 17 kézzel dolgozunk. Köszönöm szépen.  

A következő módosító a 7. szám alatt fut. Scheiring Gábor módosítója. Ezt sem 
tárgyalta a kormány, ugye? Tehát az összeset nem tárgyalta a kormány, tisztázzuk. Igen. 
Köszönöm szépen. Akkor a tárca álláspontját kérdezzük.  

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ilyen nincs. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 és 5 tartózkodás. Köszönöm szépen.  
A következő a 31-es, Scheiring Gábor módosítója.  
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DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen, 12 

nem és 4 tartózkodás. 
A 32-es, Bertha Szilvia módosítója. 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem és 3 tartózkodás.  
A 33-as Kovács Tibor módosítója. 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 12 

nem, 2 tartózkodás. 
34-es, Bertha Szilvia.  
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem, 3 tartózkodás.  
A 35-ös, Bertha Szilvia módosítója. 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen, 12 

nem, 3 tartózkodás.  
A 36-os, Kovács Tibor módosítója.  
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen, 12 

nem.  
A 37-es, Kovács Tibor.  
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 12 

nem, 2 tartózkodás.  
A 38-as, Kovács Tibor módosítója. 
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DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 12 

nem, 2 tartózkodás.  
A 39-es, Kovács Tibor módosítója.  
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
A 41-es, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén módosítója. 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen, 12 nem, 3 tartózkodás.  
A 43. dr. Aradszki András módosítója. 
 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca kormánydöntésig nem 

támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Mellette és ellene senki, a 

bizottság tartózkodott.  
Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi pontunkat lezárjuk. Köszönjük a 

minisztérium segítségét, szívesen vesszük, ha legközelebb kormányállásponttal is tudnak 
majd szolgálni. (Varga József: Lesz, lesz!) Alelnök úr bíztat, azt mondja lesz!  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a második napirendi pontunk tárgyalására. Mielőtt a napirendi pontba 
belevágunk, az első napirendi ponthoz illesztetten zárómondatként annyit szeretnék mondani, 
hogy jellemzően már az is kiderült itt a módosító javaslatok tárgyalásánál, hogy „már” – 
idézőjelbe teszem - a bizottsági ülésen sem lehet gyakorlatilag vitatni olyan alapvető 
kérdéseket, mint az alapvető élelmiszerek áfájának a kérdésköre meg az adójóváírás 
visszaállításának kérdései. Ez egyszerűen abból fakad, hogy a költségvetési bizottság 
házszabálytól eltérőnek minősítette, érdekes módon pont ezeket a javaslatokat. No de hát 
ezzel nem foglalkoznék tovább, csak azért szeretettem volna jelezni, hogy fontos kérdéseket 
házszabályellenesnek minősített a költségvetési bizottság. Ez is egy mód arra, hogy ne kelljen 
tárgyalni ezeket az ajánlási pontokat. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Tóbiás Tamás főosztályvezető úr nincs, 
jelezték, de nincs itt, mint ahogy Párniczky Tibor főosztályvezető urat is jelezték, de ő sincs, 
és dr. Sík László főosztályvezető-helyettes urat is jelezték, de ő sincs. Így itt van minden 
biztonsággal Molnár István nyugdíjbiztosítási költségvetési referens úr, üdvözlöm, Szatmári 
Edina főtanácsos asszony és Kajdi László szakmai tanácsadó úr.  

Szeretném megjegyezni, mielőtt bármilyen tárgyalást megkezdünk, hogy nem önöket 
sértve és bántva, véletlen sem, de azért az elfogadhatatlan, hogy a bizottsági ülésen a 2014. 
évi költségvetés módosítóinak tárgyalásán nemhogy helyettes államtitkár szinten, hanem 
főosztályvezető-helyettes és főosztályvezető-helyettesi szinten sem képviselik magukat a 
tárcák. Navracsics Tibornak annak idején azon kinyilatkoztatását, ami arról szólt és más 
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vezető kormánypárti politikusokét, hogy a bizottsági üléseken való tárgyalások fontosak, és 
ezért ott lehetőség szerint helyettes államtitkári szinten képviseltetik magukat a tárcák, hát ez 
jelen pillanatban eléggé távol van attól. Egy szó mint száz, szeretném jelezni alelnök uraknak 
is, hogy célszerű lenne a saját frakcióülésükön is felvetni azt, hogy a bizottsági üléseken 
megfelelő szintű képviseletről is gondoskodni kell, a szakmai tartalmiságot nem elvitatva a 
jelenlévőktől. Köszönöm szépen. (Kara Ákos: Mennénk is oda 10 órakor.) Igen, igen… 

Megszokott módon a papírtakarékosság okán úgy készítettük elő a bizottság ülését, 
hogy minden második képviselő előtt ott van az ajánlástervezet, melyből a bizottság 
főtanácsadó asszonya kiválogatta azokat a pontokat, melyek a bizottság feladatkörébe 
tartozóak. Az ajánlási pontokat szakértő asszony, a jegyzőkönyv számára, kérem, hogy szám 
szerint legyen kedves felsorolni.  

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA a bizottság főtanácsadója: Az összefüggő 

lábakkal értendőek: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 60, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 
110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 124, 125, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 
148, 158, 159, 162, 166, 167, 169, 172, 188, 200, 201, 224, 225, 228, 229, 234, 285, 296, 310, 
312, 313, 315, 317, 318, 320, 322, 327, 356, 366, 371, 372, 377, 379, 384, 386, 440, 464, 465, 
480, 494, 497, 539, 548,551, 554, 569, 592, 633, 640, 680, 699, 709, 748, 835, 837, 872, 888, 
929, 936, 943, 944, 964, 987, 1001, 1071, 1072, 1085, 1104,1105, 1107, 1108, 1009, 1118, 
1120, 1121, 1123, 1133, 1134, 1135, 1156, 1170, 1198, 1199, 1213, 1247, 1294, 1295, 1338, 
1441, 1457, 1533, 1749, 1750, 1759, 1760, 1761.   

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő ismeretem az eddigi történésről, ha nem 

helytálló, akkor nyilván azt kérem a jelen lévő hölgy és szakértő uraktól, hogy mondjanak 
mást. Nagyjából olyan 130 körül van az a kijelölt módosító, aminek a tárgyalására sort 
kívánunk keríteni. Először azt szeretném kérdezni, hogy van-e bárkinek még olyan módosító 
javaslata, amit tárgyalni kellene, ami a kijelölésbe nem került bele. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor a következő kérdésem az, hogy a kormánynak van-e álláspontja. 
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. Még 

csak tárcaálláspontot tudok közvetíteni. 
 
ELNÖK: Igaz-e az az állítás, ami hozzám eljutott, hogy a tárcának minden kijelölt 

módosítóra az álláspontja nemleges.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Praktikussá akarom tenni a bizottsági ülést. Hogyha ez 

így igaz, akkor az is megengedhető, hogy akár csomagban szavazzunk. De van egy kérdésem: 
azon képviselőtársaim, akiknek ebben a csomagban módosító javaslatai vannak, bármelyikhez 
külön akarnak-e indoklást kérni. Igen, akkor viszont meg kellene jelölni azokat. Haladunk, és 
ahol indoklást kér a képviselő, ott kapunk indoklást, majd szavazunk róla, amiről pedig nem 
kért, arról csomagban szavazunk. Ez így elfogadható az alelnökök számára?  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Lesz 8 indítvány, ami egyharmados lesz.  
 
ELNÖK: Értem. Akkor azt majd számszakilag diktálja be, hogy arról is csomagban 

tudjunk dönteni.  
Akkor csak számokat mondok, és ahol nincs kikérés, ott haladunk tovább. 1, 2, 3, 4, 7.  
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): A 7-es, 8-asról egyben szeretnék egy indoklást kérni, 
hogy az illetményemelést miért nem támogatja a kormány. A köztisztviselői illetményalap 
megemelésére tettem javaslatot, ami ugye 2008 óta be van fagyasztva. Elvileg most jobban 
teljesít az ország, tehát azok érdemelnék meg a legjobban, hogy valami kis bér-, illetve 
illetményemelést kapjanak, akik az országot működtetés szempontjából a vállukon viszik. 
Több javaslatot is benyújtottam különböző mértékben, és egyiket sem támogatta a kormány. 
Még azt sem, amelyik csak a tervezett inflációval emelné meg az illetményt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Indoklást kérünk.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, az illetmények emelésére 

jelenleg nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy annak fedezete nem áll rendelkezésre a 
költségvetésben, így az emelés a hiánycél tartását veszélyeztetné, valamint a javaslat 
ellentmond a konvergenciaprogramban meghatározott bértömegtartásra vonatkozó 
vállalásnak.  

 
ELNÖK: Akkor egy kiegészítő mondatot oldalról tennék hozzá. A parlament falai 

között nem ezt halljuk, hogy nincs fedezet, azt halljuk, hogy jól teljesít ez a kormány és hogy 
jobban és még jobban (Kara Ákos: Magyarország!) … nem, nem, más a kormány és más az 
ország. Egy szó mint száz, mindennek a jó teljesítménynek az eredményeképpen négy évig 
nem sikerült az illetményalapon változtatni. Ki az, aki a módosítót támogatja? (Szavazás.) 5 
igen, 12 nem.  

9-es?  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A 9, 158, 166, 200, 201, 1123, 1749, 

1750. számúaknál gondolkodunk.  
 
ELNÖK: Igen. Szavazunk. Akkor ezeknél a módosító javaslatoknál teszem fel a 

kérdést arra vonatkozóan, hogy ki támogatja ezeket. (Szavazás.) 7 igen, 3 ellene, 7 ellene. 
Megvan az egyharmad.  

A 10, 13, 14, 15, 20, 60, 102. Itt kérek egy indoklást olyaténképpen, hogy mindenhol, 
ahol úgy kezdődik, hogy „Gúr”. Van egy pár, 30-40 biztos. Összefoglalóan is lehet választ 
adni és akkor nem fogom egyenként megkérdezni.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt a Kossuth tér 

rekonstrukciójának csökkentéséről szól a módosító indítvány, pedig érvényben van a 61/2011 
OGY-határozat, amely a rekonstrukcióról szól, és ennek a méltó kialakítása érdekében 2014. 
május 31-ig a tér teljes rekonstrukcióját el kell végezni, így az előirányzat a 2014. évi 
ütemezést fedezi, a csökkentés veszélyeztetné a beruházás megvalósítását.  

 
ELNÖK: Értem. És azoknál a módosító javaslatoknál, ahol viszont nem csökkentés, 

hanem növelés van, ott mi az indoklás? Például a 386-os.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Miniszterelnökség látja el a 

miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs 
feladatokat, az ehhez rendelt források csökkentése megnehezítené a hatékony feladatellátást.  

 
ELNÖK: Ezt én értem, szakértő úr, azt kérdeztem még, hogy egyetlenegy olyan 

módosítónál, ahol viszont nem mínuszolások vannak, hanem pluszolások, ott mi a válasz. A 
Tapolcai Strand 3,2 milliárd forinttal történő támogatásának a kérdésköre. (Varga József: 
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Korrekt választ fog születni, ha megtaláljuk.) Minden bizonnyal, alelnök úr, a Fidesz számára 
korrekt válasz. A 987-es indítvány. 

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Székesfehérvári Sóstóti Stadion 

fejlesztésének támogatási előirányzata, a költségvetési törvényjavaslatban biztosított teljes 
összeg szükséges a stadionfejlesztés megvalósításához. A kormány kiemelt ágazatként tekint 
a sportra, és 2014-ben is elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett.  

 
ELNÖK: A másik lábát kérdeztem, ami arról szól, hogy 3,2 milliárd forintos 

fejlesztés.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem a céllal van a probléma, 

hanem a forrással. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor itt egy összegző mondatot mondanék az összes 

ilyen „Gúr”-ral kezdődő módosítóhoz: az pedig az, hogy a 2010-es választás előtt fideszes 
képviselőtársaim által benyújtott fejlesztési típusú módosító javaslatokat gyűjtöttük össze 
azért, mert fontosnak tartottuk. Ebből látható módon egyetlenegyet sem kíván jelen 
pillanatban a tárca támogatni. Nincs nagy kétségem afelől, hogy majd a kormány álláspontja 
is hasonló lesz.  

Akkor itt most a bizottságon keresztül is szeretném képviselő urakat meg az 
alelnököket arra felkérni, hogy a térség országgyűlési képviselőinek a figyelmét hívják fel 
arra, hogy az általuk négy évig fontosnak tartott fejlesztések a Parlament falai között majd 
támogatásra tudjanak találni. Ez a célzata annak, hogy az önök vállalt, ígért szándékai 
teljesülni tudjanak. Hát már több költségvetést nem fognak készíteni az elkövetkezendő 
időszakban nagy valószínűséggel, ezért most kellene megteremteni mindezt. Alelnök úr is 
bólogat e tekintetben, tehát tudomásul vételként vettem ezt. Ilyen értelemben akkor az összes 
ilyen módosító javaslatot majd az egész kapcsán értelmezve, kezelve szavazzuk együtt. 
(Varga József: Így van!)  

Köszönöm szépen. Akkor haladunk tovább: 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 122, 124 ,125, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 148, 158, 159, 
162, 166, 167, 169, 172, 188, 200, 201, 224, 225, 228, 229, 234, 285, 296. Itt egy indoklást 
szeretnék kérni, Hiller képviselőtársam módosítója. 

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzeti Olimpiai Központ 

támogatása előirányzatának a költségvetési törvényjavaslatban biztosított teljes összeg 
szükséges a 2011-ben megkezdett olimpiai központ-beruházás, Istvánmezei úti beruházás 
megvalósításához. Az előirányzat csökkentése az évek óta tartó felújítás időbeli lezárását 
szolgálja, mellyel mind a szabadidő-, mind pedig a versenysport hátterét jelentő központ 
létrejöttét, az olyan hazai és nemzetközi sportesemények megrendezését támogatja, amellyel 
hazánk sporthírnevét öregbíti. A Székesfehérvári Stadion fejlesztésének támogatása 
előirányzatának a költségvetési törvényjavaslatban biztosított teljes összeg szükséges a 
stadionfejlesztés megvalósításához.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felsőoktatáshoz nem szükséges ezek szerint, hiszen a 

stadionépítők kormányával nézünk szembe. Ez a szakértői állásponthoz fűzött vélekedés, 
ilyen értelemben szavaznunk kell a 296-osról. Ki az, aki a módosítóval egyetért? (Szavazás.) 
3 igen, 12 nem, 2 tartózkodás.  
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BERTHA SZILVIA (Jobbik): A 681-est bele lehetne venni a csomagba? Az az én 
módosítóm, és érinti a tűzoltók foglalkoztatási körülményeit.  

 
ELNÖK: Persze, hogyne, ha odaérünk. Köszönöm szépen. A 310-es a következő, 312, 

313, 315, 317, 318, 320, 322, 327, 356, 366, 371, 372, 377, 379, 384, 386, 440, 464, 465, 480, 
494, 497, 539, 548, 551, 554, 569, 592, 633, 640, 680, 681-es, amit képviselő asszony kért, 
hogy vegyünk bele ebbe a csomagba. (Farkasné dr. Molnár Valéria: A 228-ban benne van a 
lába.) Ezt én nem tudtam. Köszönöm. Indoklást kért képviselő asszonyt.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kommunikációs előirányzatot 

kívánja csökkenteni. A tűzoltóság létrehozása, felújítása, technikai fejlesztése a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai kompetenciájába tartozik, amelyhez a szükséges 
források rendelkezésre állnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerítünk sort. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 

igen, 12 nem.  
A 699, 709, 748, 835, 837, 872,887, 929. Itt kérünk egy indoklást. Szombathely, Zanai 

út és a Szombathely Zanat városrész közötti kerékpárút, gyalogút megépítése.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyrészt a módosító indítvány itt 

is a stadionépítési program terhére kívánja megvalósítani a célt. A módosító javaslatban 
foglalt jellegű felújításokra, fejlesztésekre a ’14. évi költségvetési törvény tervezete 
kidolgozott ágazati programok mentén az országos szintű szakmai prioritásokat figyelembe 
véve biztosítja a szükséges forrásokat, például egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési 
beruházások, országos közúthálózat- és gyorsforgalmi úthálózatfejlesztés, vasúti hidak és 
acélszerkezetek felújítása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondat hozzá: nem értjük. 936. Nem kérünk külön 

indoklást hozzá, alelnök urak örömére. 943, 944, 964, 987. A 988-ast, szakértő asszony, bele 
kellett volna venni. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Miért?) Hát csak, meg a 989-est is. 
Bizony-bizony. Azt belevesszük, de nem kérek külön indoklást hozzá. (Farkasné dr. Molnár 
Valéria: Lába volt a 464-nél és a 110-nél.) Értem, csak nálam nincs feltüntetve a láb.  

A következő az 1001, 1071. Szakértő asszonynak sem volt egyszerű dolga e 
tekintetben. (Varga József: Meg kell köszönni!) Azt mindenképpen. 1072, 1085, 1104, 1105, 
1107, 1108, 1109, 1118, 1120, 1121, 1123, ez benne volt abban, amit alelnök úr mondott. 
1133, 1134. Itt kérek egy indoklást.  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is hasonlóan a 

stadionfejlesztési programot csökkentené. 
 
ELNÖK: Ez is. Nekünk ennyi elég volt. Köszönjük szépen. 1135, 1156, 1170, 1198, 

1199, 1213, 1247. Itt is kérek egy indoklást.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A forrásmegjelölés a problémás, a 

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójához.  
 
ELNÖK: Igen, ez a Legyen jobb a gyerekeknek nemzeti stratégia kérdésköréhez 

kapcsolódó. Értem, csak nem értek vele egyet. Köszönöm szépen. 1294, 1295, 1338. Nem 
fogok mindenhez indoklást kérni, mert mindenhol a stadionok jönnek szembe, a Legyen jobb 
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a gyerekeknek meg a családtámogatás meg egyéb ügyekkel kapcsolatban. 1441, 1457, 1533, 
1749, 1750, 1759. Indoklást kér Bertha Szilvia. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak hogy megkönnyítsem a folyamatot, akkor az 59-

es, 60. és 61-es mind hasonló célt fogalmaz meg, csak különböző mértékben, a 
közalkalmazotti bértábla megemelését. Most, hogy 98 ezer forint a minimálbér és még mindig 
69 ezer forinton van a legalsó bérkategória, ez egyszerűen nonszensz és érthetetlen, tehát, 
hogy miért nem hajlandóak legalább a minimálbér erejéig megemelni a közalkalmazotti 
bértáblát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az elutasítás indoka, bár hasonló, 

mint az 1. ajánlási pont szerinti módosító indítványnál beszéltünk róla. A 
konvergenciaprogram nem teszi lehetővé a bértömegnövelést, és egyébként pedig a 
minimálbér szintjét minden keresetnek el kell érnie, aki teljes munkaidős.  

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Na de, hogyha a bértömeg növelését nem teszi lehetővé, 

akkor azzal, hogy a kormány mégis csak kifizeti a minimálbért, ezzel is növeli, akkor ezt 
hogy kerülik meg? Ezt adminisztratív módon megkerülik, hogy ne bértömegként legyen 
kimutatva az, amit kifizetnek a dolgozóknak?  

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt helyi szervezési 

intézkedésekkel kell megoldania a munkáltatónak.  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Erre konkrétan, hogy ezt hogy oldják meg, hogy a 

bértömeg ne növekedjen, és mégis kifizessék legalább a minimálbért, ezt kormányzati szinten 
tudják, hogy ez hogy történik? 

 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez létszámgazdálkodási kérdés.  
 
ELNÖK: Igen, a szakértő úr által elmondottak, ha én jól értelmezem, azt támasztják 

alá, hogy az önkormányzatnak, teljesen mindegy, saját bevételből, bármi másból, de ezt 
finanszíroznia kell. (Kajdi László: Ki kell egészítenie.) Igen, igen, tehát gyakorlatilag a 
kormány átruházott teherként értelmezi ezt a történetet. Feladatot ad és forrást meg nem a 
dologhoz, hiszen… na, nem menjünk mélyebben ebbe a történetbe. Köszönöm szépen. Így 
érthető, képviselő asszony? Bár nem elfogadható. Köszönöm szépen.  

Most értünk a végére. Most vettük egyrészt azokat, amelyeket külön indoklással 
kértünk, és szavaztunk. Erről még nem, amelyet Szilvia kért, tehát erről szavazunk, majd 
utána kivesszük azt a 8-at, amit alelnök úr mondott, és a többiről egy csomagban szavazunk.  

Akkor most van az 1759, az 1760. és az 1761-es, amely tekintetében indoklásra került 
sor. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 12 nem, 1 tartózkodás.  

Az összes többi, a nyolc darabon kívüli, a most megszavazott és az indoklással 
leszavazottakon kívüliekről kérek egy szavazást. Ki az, aki ezeket a módosító javaslatokat 
támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja senki, mert hogy keveredés van a rendszerben – 
nyilván. Ki az, aki nem támogatta ezeket? (Szavazás.) 12. És a többiek pedig tartózkodtak. 
Köszönöm szépen. Akkor ezzel ezt a részét be tudtuk fejezni, és le tudtuk zárni.  

Még egyszer, a napirendi pont zárásaként azt szeretném kérni alelnök uraktól, hogy 
legyenek kedvesek mint a frakció meghatározó emberei gondoskodni arról, hogy a bizottsági 
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ülésen megfelelő beosztással megáldott emberek képviseljék a napirendi pontok tárgyalását. 
Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Itt azt szeretném csak jelezni, hogy minden valószínűség szerint jövő héten hétfőn 
9.30-kor találkozunk. Bárkinek van-e bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor szép 
napot, szervusztok, viszlát!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc) 

 

Gúr Nándor  
 Elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


