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Napirendi javaslat  
1. Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7309. szám)  
(Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és még nem tárgyalt módosító 
javaslatok megvitatása) 

 
2. A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 
 

3. a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat  
(T/7655. szám)   
(Általános vita)  
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési javaslatáról (T/7655/2. szám)  
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/3. szám)  
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Boldog István (Fidesz) 
Fejér Andor (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
Örvendi László (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) 
Tóth Csaba (MSZP) 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
László Tamás (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz) 
Simonka György (Fidesz) Zsigó Róbertnek (Fidesz) 
Varga Gábor (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 
Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Szekó József (Fidesz) országgyűlési képviselő 
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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Dr. Vass Gábor számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc)  

Elnöki bevezető 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság megjelent tagjait és a 
napirendekhez érkezett előterjesztőket, valamint a bizottsági ülés iránt érdeklődő civil 
szakmai képviselőket, illetve a média képviselőit. Kis csúszással, de határozatképes lett a 
bizottság, ezért az első, jegyzőkönyv számára tett megjegyzésem a bizottság 
határozatképességéről szól. A bizottság határozatképes, nincs akadálya annak, hogy a mai 
munkánkat elvégezzük.  

Napirend megszavazása 
A második döntésünk a napirendi javaslat elfogadására irányul. Az előzetesen kiküldött 

napirendnek megfelelően jegyzőkönyv számára is rögzített módon első napirendünk 
keretében az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot fogjuk tárgyalni, pontosabban ennek a módosító indítványait T/7309-es 
szám, Szekó József képviselő úr és több képviselőtársának az előterjesztése. Köszöntöm a 
képviselő urat külön is. 

A második napirend keretében a hulladékról szóló törvényjavaslat, T/5538. szám, 
ugyancsak a módosító javaslatoknak a megvitatása, és arról való döntés képezi a feladatunkat.  

Harmadik napirend keretében egy komoly tartalmi napirendi tárgyalásra készülvén: a) 
eleme a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat T/7655. 
szám általános vitára való alkalmasság. A napirend b) elemét képezi az Állami Számvevőszék 
véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési javaslatáról T/7655/2. szám, és a 
napirend c) elemét képezi a költségvetési tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetése törvényjavaslatának tervezetéről T/7655/1. szám. A negyedik napirend az 
Egyebek.  

Amennyiben a bizottság egyetért, hogy ezen napirendeken végighaladva a mai napra 
tűzött munkánkat elvégezzük, akkor kérem, ezt szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendet, nincs akadálya 
annak, hogy hozzákezdjünk az első napirend tárgyalásához. 

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7309. szám)  
(Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó és még nem tárgyalt módosító javaslatok 
megvitatása) 

Az első napirend, ahogy azt jeleztem a jegyzőkönyv számára is, az egyes víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/7309. szám, 
Szekó József képviselő úr és több képviselőtársának a benyújtott önálló indítványa. 

A mai napon azt a néhány módosító javaslatot kell megtárgyalnunk, megvitatnunk és 
arról döntést hozni, amely a bizottság hatáskörébe illeszkedő, ezért a június 22-én kelt 
kiegészítő ajánlástervet fogjuk alapul venni. Ennek a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös pontjáról fogunk 
véleményt alkotni. Majd mondom pontosan a módosítók számát a helyzet kezelése érdekében. 
Tisztelettel köszöntöm Szekó József képviselő urat, Kovács Pál helyettes államtitkár urat és 
dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. 
Önök számára már ismert módon fogunk eljárni. Én a módosítót ismertetem, azt követően 
megkérdezem az előterjesztő álláspontját, megkérdezem államtitkár úr részéről a tárca vagy 
kormány álláspontját, majd azt követően a bizottság az adott kérdésben állást foglal, arról 
dönteni fog. Ha mindenki készen áll, akkor szerintem indulhatunk. 
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Az első olyan pont, amiről döntenünk kell, az a kiegészítő ajánlás második ajánlási 
pontja, amely… Egy másodperc szünetet kérek, egy gyors összevetést csinálok. (Rövid 
szünet.) Köszönöm szépen, a kis egyeztetés abból ered, hogy korábban kiküldtük a 
frakcióknak a tervezett döntést, és később érkezett csak be a nyomtatott formában az ajánlás, 
és most összenéztük. 

Szóval akkor első döntésünk az ajánlás második pontja, Mezőgazdasági bizottság 
törvényjavaslata, 20. §-hoz illeszkedően. Először az előterjesztő urat kérdezem meg 
álláspontjáról. Képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormány 

szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot mond ez esetben államtitkár úr, köszönöm. Tehát 

képviselő úr sem támogatta, a kormány sem támogatta. Aki a módosítót támogatja, kérem, 
most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki nem támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 
15. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a döntést meghoztuk, a bizottság nem 
támogatta az ajánlási pontot. 

A 3-as ajánlási pontról fogunk állást foglalni. Ez Gyopáros Alpár képviselő úr módosító 
javaslata. Előterjesztő álláspontja? 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány sem támogatja. Aki a módosítót támogatja, kérem, most szavazzon. 

Ilyet nem látok. Aki nem támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Ez 15 nem és 1 
tartózkodással a döntést meghoztuk, egyharmad sincsen. 

A következő, amiről állást foglalunk, az a 4-es ajánlási pont, Polics József képviselő 
úrnak a módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Előterjesztő támogatja. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormány 

szintén. 
 
ELNÖK: kormány is támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 12 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 3 nem és (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést 
meghoztuk. 

És véleményem szerint az utolsó, mai napirendhez tartozó szavazásunk az 5-ös ajánlási 
pont, a Mezőgazdasági bizottság javaslata, mely a 34. §-t érinti. Előterjesztő álláspontja?  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatom. 
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ELNÖK: Támogatja. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormány 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány szintén támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Az 12. És aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
Tisztelt Bizottság! Előterjesztő Képviselő Úr! Úgy vélem, hogy minden, a bizottság 

hatáskörébe tartozó döntést meghoztunk. Ha mégis valaki úgy érzi, hogy valami elmaradt, a 
kérem, jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, akkor ennek a napirendnek a tárgyalását 
lezártam, köszönöm szépen önöknek a részvételt a napirend megtárgyalásához. Jó munkát 
kívánok mindenkinek! 

A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Megyünk tovább, és gyorsan egy következő napirend keretében ugyancsak módosítókról 
való döntés lesz a napirendben a feladatunk. Hozzákezdünk a hulladékról szóló 
törvényjavaslat T/5538. szám megtárgyalásához, a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosítókat fogjuk megvitatni és azokról dönteni. Tisztelettel köszöntöm a kormányzati 
előadókat. A forgatókönyvem szerint Rácz András helyettes államtitkár úr és akkor szeretnék 
egy kis segítséget, a jegyzőkönyvbe checkoljuk be, hogy milyen képviselettel vesznek részt az 
előterjesztői oldalon. Tessék parancsolni! 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait. Dr. Rácz András helyettes államtitkár a 
Vidékfejlesztési Minisztériumból, és dr. Szögyényi Kovács Szabolcs jogi referens, 
Hulladékgazdálkodási Osztály. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Önt felismertem, de rögtön beazonosítottam, 

hogy a forgatókönyv szerint nem a főosztályvezető asszony ül itt, hanem az ön kollégája, így 
most a jegyzőkönyv számára is pontosítottuk.  

Tisztelt Bizottság! Több szavazási teendőnk van, körülbelül 40 darab, úgyhogy 
igyekszünk gyorsan végigmenni és a döntést meghozni. Tárca- vagy kormányálláspontot 
képvisel államtitkár úr? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tájékoztatom a tagokat, hogy a múlt héten döntött a kormány a módosítókról, tehát 
kormányálláspontot tudok mondani. 

 
ELNÖK: Helyes. Öntől fogom megkérdezni a kormány álláspontját az adott 

módosítókban, azt követően döntünk róla. Ha mindenki készen áll, akkor a T/5538. szám 
alatti ajánlási terven fogunk végighaladni.  

Az első pont, amiről döntenünk kell, az a 20-as ajánlási pont, amely Fejér Andor és több 
képviselőtársának a módosító javaslata. A kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): a kormány 

álláspontja az, hogy nem támogatja. Ha megengedi a bizottság, én alkalmazkodok a szoros 
időrendhez, de ehhez a 104-es módosítóhoz pár mondatot fűznék. Ez egy több módosító 
indítványt, sok tíz darabot magába foglaló egy darab csomag. Tehát nekünk egy igent vagy 
egy nemet lehetett róla mondani. 90 százalék fölötti az a rész, amit elfogadunk belőle, és 
javasoljuk, hogy kapcsolódó módosítóként ismételten hozzák be a tisztelt képviselő urak. 



 8 

A 10 százalék, ami miatt a nemet kellett kimondani, ezért az egész módosítóra nemet 
tudtunk mondani. Ha esetleg érdekes, akkor pontonként végig tudok menni, hogy ezt 
javasoljuk-e kapcsolódó módosítóként, mert ezt el tudjuk fogadni ezt a részét, ezt pedig nem. 
Nyilván nem engedhetjük felszállni a repülőgépet, hogy ha a szervizelés csak 90 százalékos. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a hasonlat is nagyon helyes, fogom alkalmazni majd a 

Parlamentben. Viszont nézvén a bizottság tagjait, úgy érzem, hogy most kivételesen egyszeri 
alkalommal eltekintünk attól, hogy államtitkár úr részletesen végigmenjen az összes ponton. 
Miután költségvetést fogunk tárgyalni, az ön megértését is kérem ahhoz, hogy elsősorban az 
igen-nemre vonatkozik az információs igényünk, azt követően a szakterülettel foglalkozó 
képviselők úgyis kibontják ezeket az ügyeket.  

Tehát megköszönve államtitkár úrnak, hogy itt érdemben is rávilágított az álláspont 
hátterére, a 20-as ajánlási pontot a kormány ebben a formában nem támogatja. Aki támogatja 
az ajánlást, vagy a módosítást, az kérem, tegye föl a kezét. (Szavazás.) Ez 12 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Az 3 nem és 1 tartózkodással meghoztuk a döntést, és lépünk is 
tovább, és köszönöm még egyszer a rugalmasságukat az uraknak. 

21-es ajánlási pont, Ékes József képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. Nincs. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) az 15 nem, és 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
22-es ajánlási pont Mesterházy Attila és több képviselőtársának a módosító javaslata. 

Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 4 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 12 nem, a döntést meghoztuk, sajnálatosan nincs 
egyharmad. 

30-as ajánlási pont, amiről döntünk, Fejér Andor és több képviselőtársának a módosító 
javaslata. Kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. 

(Szavazás.) Ez 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 3 nem, és 1 tartózkodással a 
döntést meghoztuk az adott kérdésben. 

31-es ajánlási pont Szilágyi László képviselő úrnak a módosító javaslata. Kormány 
álláspontja?  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 1 igen. 

Aki nem támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Az 12., és aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodással nincs meg az egyharmad. 

32-es ajánlási pont Bödecs Barna képviselő javaslata. Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. Ilyet nem 
látok. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 15, és (Szavazás.) 1 tartózkodással meghoztuk a 
döntést. 

Következő a 48-as ajánlási pont ismételten Fejér Andor képviselő úr javaslata. Kormány 
álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez ugyanaz 

a 104-es, amiről beszéltem, sajnos nem. 
 
ELNÖK: Megértettük. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Az 12. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Az 3. (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
49-es ajánlási pont ismételten Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. Aki 

tartózkodott? (Szavazás.) Az 1. A döntést meghoztuk, lépünk tovább. 
50-es ajánlási pont Mesterházy Attila és több képviselőtársának módosító javaslata. 

Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) Az 4. Aki nem? (Szavazás.) Az 12. a döntést 

meghoztuk. Egyharmadot sajnálatosan nem kapta meg. 
51-es ajánlási pont Fejér Andor és több képviselőtársának módosító javaslata. Kormány 

álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. 

(Szavazás.) 1 tartózkodás, a döntést meghoztuk. 
52-es ajánlási pont Fejér Andor és képviselőtársainak módosító javaslata. 

Kormányálláspont? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3. (Szavazás.) 

1 tartózkodás, a döntést meghoztuk. 
53-as ajánlási pont Fejér Andor és több képviselőtársának módosító javaslata. Kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) 12. Aki nem? (Szavazás.) 3. (Szavazás.) 1 

tartózkodás, döntést meghoztuk.  
Lépünk az 56-os ajánlási ponthoz. Fejér Andor képviselő úr javaslata. Kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) 12. Aki nem? (Szavazás.) 3. (Szavazás.) 1 
tartózkodás, döntést meghoztuk. 

57-es ajánlási pont, Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata több társával 
egyetemben. Kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) 12. Aki nem? (Szavazás.) 3. (Szavazás.) 1 

tartózkodás, döntést meghoztuk. 
60-as ajánlási pont ugyancsak rutinosan Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata. 

Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Igen? (Szavazás.) 12. Nem? (Szavazás.) 3. (Szavazás.) 1 tartózkodás, 

döntést meghoztuk. 
61-es ajánlási pont Sneider Tamás képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? Ilyet nem látok. Aki nem? (Szavazás.) Az 15, (Szavazás.) és 1 

tartózkodás, a döntést meghoztuk. 
67-es ajánlási pont Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) Az 1. Aki nem? (Szavazás.) Az 12. (Szavazás.) És 

3 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
68-as ajánlási pont újra Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) 12. Aki nem? (Szavazás.) Az 3. (Szavazás.) 1 

tartózkodással a döntést meghoztuk. 
69-es ajánlási pont Ékes József képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. Ilyen 

nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 15. (Szavazás.) És 1 tartózkodás, a döntést 
meghoztuk. 

70-es ajánlási pont Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) 12. Aki nem? (Szavazás.) 3. (Szavazás.) 1 

tartózkodás, döntést meghoztuk. 
71-es ajánlási pont Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontja? 
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) Az 1. Aki nem? (Szavazás.) Az 12. És aki 

tartózkodott? (Szavazás.) Az 3, a döntést meghoztuk. 
72-es ajánlási pont Ékes József képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen, az most szavazzon. Ilyen nincsen. Aki nem? (Szavazás.) Az 

15. (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
74-es ajánlási pont Ékes József képviselő úr módosító javaslata ez is. 

Kormányálláspont? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen, az kérem, most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki nem? 

(Szavazás.) Az 15, (Szavazás.) és 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
75-ös ajánlási pont Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki támogatja? (Szavazás.) Az 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

Az 3. (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
76-os ajánlási pont Ékes József képviselő úr módosító javaslata. Kormányálláspont? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Nem. Aki igen, kérem, most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki nem? (Szavazás.) 

Az 15. (Szavazás.) 1 tartózkodás, a döntést meghoztuk. 
77-es ajánlási pont Szalay Ferenc módosító javaslata. Kormányálláspont? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Aki igen, az kérem, most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki nem? (Szavazás.) Az 

15. (Szavazás.) 1 tartózkodás, döntést meghoztuk. 
78-as ajánlási pont dr. Kiss Sándor módosító javaslata. Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen, most szavazzon. Ilyen nincs. Aki nem? (Szavazás.) Az 15. 

(Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
79-es ajánlási pont Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata. Kormányálláspont? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) Az 1. Aki nem? (Szavazás.) Az 12. (Szavazás.) 3 

tartózkodással a döntést meghoztuk. 
80-as ajánlási pont Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Nem. Aki igen, az kérem, most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki nem, az 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Az 15. (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk.  

81-es ajánlási pont Fejér Andor és képviselőtársainak módosító javaslata. Kormány 
álláspontja?  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: kormány nem. Aki igen? (Szavazás.) 12. Aki nem? (Szavazás.) Az 3. 

(Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
82-es ajánlási pont Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Aki igen? (Szavazás.) 1 igen. Aki nem? (Szavazás.) Az 15. (Szavazás.) 1 

tartózkodás, és most álltunk fel egy újabb számra. Üdvözlöm képviselő úr. (Z. Kárpát Dániel 
megérkezik az ülésre.) Remélem a jegyzőkönyvet nem zavartuk össze. Hol is tartottunk?  

83-as ajánlási pontról kell döntenünk, Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata. 
Kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Tehát 83-ast a kormány nem támogatja. Aki 

támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 15 
nem. (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 

84-es ajánlási pont Fejér Andor képviselő úrnak a módosító javaslata. Kormány 
álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Az 12. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 3. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Az 2, a döntést meghoztuk. 
85-ös ajánlási pont, ismételten Fejér Andor képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontját szeretném kérni. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Az 4 nem, (Szavazás.) és 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
86-os ajánlási pont Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Az 1. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Az 15. (Szavazás.) És 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
92-es ajánlási pont, itt már ugrunk egy kicsit, Fejér Andor képviselő úr módosító 

javaslata. Kormány álláspontja?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Az 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 3 
nem. (Szavazás.) És 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 

Na most egy nagyot ugrunk, 151-es ajánlási ponthoz kérem lapozni, 70. oldalra. Igen, 
dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslata. Kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Az 1. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Az 15. (Szavazás.) És 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
152-es ajánlási pont Fejér Andor képviselő úr és társainak módosító javaslata. Kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Az 12 igen. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Az 3 nem. (Szavazás.) És 2 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
155-ös ajánlási pont dr. Szili Katalin képviselő asszonynak a módosító javaslata. 

Kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Az 16. (Szavazás.) És 1 tartózkodás, így járunk el, egyharmadot 
sem. 

157-es ajánlási pont, dr. Aradszki András képviselő úr módosító javaslata. Kormány 
álláspontja?  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. Ilyet nem 

látok. Aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította. 
158-as, ugyancsak Aradszki András képviselő úr módosító javaslata. Kormány 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 

Ez 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. (Szavazás.) És 2 tartózkodással a döntést 
meghoztuk. 

163-as ajánlási ponthoz lapozzunk, amely ismételten dr. Aradszki András képviselő úr 
módosító javaslata. A kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, ezt is 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány ezt is támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 

Ez 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 3 nem. (Szavazás.) És 2 tartózkodással a 
döntést meghoztuk. 

169-eshez lapozzunk, Szalay Ferenc és Kőszegi Zoltán urak módosító javaslata. 
Kormány álláspontja?  
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. Ilyet nem 

látok. Aki nem támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
elutasította. 

És úgy vélem, az utolsó módosító, amiről döntenünk kell, 170-es ajánlási pont, Szalay 
Ferenc és több képviselőtársának a módosító javaslata. Kormány álláspontja? 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon. Ilyet nem látok. Aki 

nem támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította. 
Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr!  
Aki lát olyan módosítót, amiről kellett volna dönteni, de esetlegesen nem döntöttünk, az 

kérem, jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok a bizottság részéről. Akkor szeretném jelezni, 
és egyben megköszönni az előadó részvételét államtitkár úrnak és kollégájának, hogy ennek a 
napirendnek a tárgyalását lezártuk, és tovább tudunk lépni a következő napirendre. 

Köszönöm szépen önöknek, jó munkát kívánok! 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönjük 

szépen, mi is jó munkát kívánunk. 
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat  
(T/7655. szám) (Általános vita)  
Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
javaslatáról (T/7655/2. szám)  
A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/3. szám)  
 

ELNÖK: Köszönjük, és hozzákezdünk a mai napirendünkben a költségvetés 
tárgyalásához, de előbb kis sorcsere az előadói oldalon. Megvárjuk, hogy a kollégák 
elfoglalják a helyüket. Kormány, ÁSZ és Költségvetési Tanács, ilyen felállásban futunk neki a 
napirend megtárgyalásának.  

Tisztelt Bizottság!  
Soron következik a harmadik napirend megtárgyalása, mely a jegyzőkönyvben 

elfogadott, ismertetett napirendet foglalja magába. Ez a költségvetésről szóló törvényjavaslat 
általános vitája, és ehhez kapcsolódva az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács 
véleményének a megismerése és a vitában való felhasználása. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztői oldalon Kovács Beátát a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Még nem volt biztos reggel, hogy éppen a minisztériumot vagy a 
kormányt ki fogja képviselni, de örülök, hogy önre esett a választás, dr. Vass Gábor számvevő 
tanácsost az Állami Számvevőszék részéről, és dr. Németh Eszter számvevőt a 
munkatársaként. A Költségvetési Tanács a jó hagyományokat folytatja, tavaly sem 
képviseltette magát a bizottsági ülésen, az idén sem, de az elküldött véleménye alapján ki-ki a 
saját álláspontjában tud erre támaszkodni, és hogyha szükséges, akkor ezt érvként vagy 
ellenérvként tudja is használni.  

Úgy járnánk el, tisztelt bizottság, hogy előzetesen szeretném a bizottságban dolgozó 
frakcióknak a figyelmét felhívni, hogy a Házszabálynak az idevonatkozó rendelkezéseit 
maximálisan figyelembe véve már a múlt heti bizottsági ülésen utaltam arra, és kértem, hogy 
a bizottság tagjai, a bizottságban dolgozó frakciók írásban készítsék elő az álláspontjukat, 
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amelyet a költségvetéshez kívánnak majd beterjeszteni. Az írásban is elkészített és szóban 
ismertetett álláspontokat a bizottság titkársága összeállítva juttatja el a költségvetési 
bizottsághoz, és ők összesítve fogják a parlament elé az összesített javaslatot eljuttatni. 
Miután az írásbeli javaslatok olyan elemeket tartalmazhatnak elsősorban, ami szóban is 
elhangzik, ezért nyilvánvaló, ilyen módon a javaslatok tartalmát ismertetni kell.  

Szintén szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a mai ülésünkön az LMP képviselő 
asszonya, Ertsey Katalin nem tud részt venni, viszont helyettesítéssel megkérte a bizottság 
elnökét, hogy ismertesse az ő írásban benyújtott állásfoglalásukat. Ez tavaly is így történt, 
ebben se változott a hagyomány. Kísérletet teszek arra, hogy betöltsem ezt az űrt, és 
ismertessem képviselő asszony és frakciója idevonatkozó javaslatát. 

Ha mindenki készen áll, akkor úgy fogunk eljárni, hogy először a kormány 
képviselőinek fogom megadni a szót, aztán az Állami Számvevőszék képviselőjének, majd azt 
követően kinyitjuk a vitát, a bizottság tagjai véleményüket, álláspontjukat ismertetve 
elmondják a költségvetéshez kapcsolódó észrevételeiket, majd a végén természetesen az 
általános vitára való alkalmasságról döntünk. Azt megelőzően adok arra lehetőséget, hogy ha 
van olyan érdemi visszajelzés, amire az előadók vagy előterjesztők kívánnak reagálni, akkor 
ezt meg tudják tenni. Ha mindenki készen áll, akkor elindulhatunk. Azt szeretném kérni a 
kormány előterjesztőjétől, hogy az általános ismérvek mellett próbáljon fókuszálni a bizottság 
témaköréhez illeszkedő költségvetési elemekre. Nyilvánvaló, hogy ezt fogom kérni az ÁSZ 
részéről is.  

Hölgyeim és Uraim!  
Akkor szerintem nincs akadálya, hogy megkezdjük a napirend tárgyalását. Először a 

Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében jelen lévő Kovács Beátának fogom megadni a 
szót. Tessék parancsolni! 

Kovács Beáta (NGM) szóbeli kiegészítője 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Köszöntöm 

elnök urat és a bizottság tagjait is. Úgy gondolom, hogy az általános részt ugyanúgy, ahogy a 
korábbi években is, viszonylag rövidre fogom, és akkor valóban a szakmai specifikumokról is 
beszélhetnénk.  

Az államháztartási törvény, ahogy önök is ismerik, 2012. január 1-jével hatályba lépett 
rendelkezései alapján a kormány már március 31-éig irányelveket, gazdaságpolitikai és 
pénzügypolitikai irányelveket kellett, hogy megfogalmazzon. Ennek megfelelően, valamint a 
Széll Kálmán Terv 2.0 programban, és annak részét képező konvergencia programban 
megfogalmazottak alapján került benyújtásra most a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat.  

Ez a törvényjavaslat valójában egyfajta biztonságot, kiszámíthatóságot jelent azáltal, 
hogy már most júniusban tárgyalhatja a parlament. Ez egy válasz az eurózóna válságára a 
hiánycél megtartásával, illetve az államadósság-mutatónknak a csökkenésével. A GDP-
arányos adósságmutató már 2011-ben csökkenési pályára állt, 80,6 százalékra csökkent. Ez a 
2012. évi várható értékben mindjárt 78 százalék, és ezt tovább tudjuk csökkenteni, 2013 
végére 76,8 százalékra egy változatlan forint-euró árfolyamot feltételezve. 

Ez, illetve az, hogy bőven 3 százalék alatti hiányt fogalmazott meg a kormány a 2013. 
évre, 2,2 százalékra, ezt elsősorban a külpiaci tevékenységnek köszönhetjük. A túlnyomóan 
exportorientáltsággal az export 8,8 százalékos növekedésével, illetve az import 8 százalékos 
növekedésével lehetne ezt elérni. A belföldi felhasználást, a belföldi fogyasztás növekedését 
egy nagyon minimális szintre prognosztizálja a kormány, teljesen reálisan. A GDP 
növekedése az 1,6 százalékos várható értéket képviselné. 

Egyébként a 2,2 százalékos hiánycéllal az EU-ban a tagállamok első egyharmadába 
tartozna Magyarország. Mivel a Széll Kálmán Terv 2.0 programban, illetve a konvergencia 
programban megfogalmazottaknak a letéteményese is a 2013. évi költségvetési 
törvényjavaslat, ezért a bevételi, illetve kiadási oldalon az abban meghatározott intézkedések, 
illetve azok hatása is megjelenik. Így például bevételi oldalnál az úgynevezett új adó, vagy új 
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nagyadók, a tranzakciós illeték bevezetése például, ami mondjuk a Széll Kálmán Tervhez 
képest megfogalmazott bevételi többlethez képest egy jóval nagyobb értéket tükröz, mert 283 
milliárd forint bevétellel számol erre az adóra vonatkoztatva a törvényjavaslat.  

A távközlési adó 2012. évi bevezetése is nyilván tükröződik a törvényjavaslatban, az 
energiaellátók jövedelemadójának a bővítése, a személyi hatály bővül, illetve a kulcsának 
emelésére kerül sor. Aztán a biztosítási adó bevezetése, ezeknél is van némi eltérés, de itt nem 
olyan eklatáns, mint mondjuk a tranzakciós illeték bevezetésénél, aztán a mezőgazdaságban 
bizonyos termékeknél fordított Áfa bevezetése. 

A kiadási oldalon fontos a helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása, ami 
részben azzal is magyarázható, hogy ’13-tól működési hiányt nem tervezhetnek az 
önkormányzatok, illetve fejlesztési célú hitelt sem vehetnek fel csak engedéllyel.  

Megtakarítás jelentkezik továbbra is a gyógyszertámogatásoknál. A kormány irányítása 
alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelési előirányzatoknak a támogatása 
csökkentésre kerül, hiszen a 2012. évi zárolást a ’13. évi fejezeti keretszámok kialakításánál 
bázisba építettük. Aztán az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadási megtakarítások 
elérése, ez is fontos a ’13. évi költségvetési törvényjavaslatnál.  

Milyen olyan további intézkedések vannak, amik mondjuk 2012-ben nem, de ’13-ban 
már beépítésre kerültek? Így az e-útdíj tervezett bevételének emelt szintű indítása ’13. július 
1-jétől. Ez, hogyha figyelték, akkor a 17-es, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben 
jelenik meg 75 milliárddal, ami nem azt jelenti, hogy ennyi lesz a bruttó bevétel. Ez egy nettó 
bevételi szám, ami azt jelenti, hogy a rendszer működtetési kiadásaitól már megtisztított szám. 

Aztán a nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának 
csökkentése került beépítésre. A 2012. évi 33,2 milliárdos összeg fog lecsökkenni 10 
milliárddal.  

Tehát ez a ’13. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének 
átalakítását, így a nyugdíjrendszer, az állami önkormányzati igazgatás, a felsőoktatás, a 
közoktatás, köznevelés, szociális ellátások, egészségügyi rendszer-átalakítások hatását, a Start 
munkaprogram továbbvitelét. A köznevelési rendszer változtatásáról annyit, hogy tartalmazza 
ez a költségvetési törvény egyébként a pedagógusi életpálya bevezetésével járó 
többletkiadásokat, ugyanígy az egészségügyi rendszernél a ’12. évi béremeléseknek a 2013. 
évi hatásait is. 

A kormány úgy látja, hogy a Költségvetési Tanács fölvetésére is válaszolva, amit a 
tanács jelez, és gondolom, hogy elnök úr akkor erről beszélni is fog röviden, kockázatokat a 
jelentésében, arra a kormány úgy látja, hogy az Országvédelmi Alap és a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzat 100-100 milliárd forinttal biztosítja a célokat, így a 
hiánycélt is, illetve az államadósságnak a csökkentését. 

Most én úgy gondoltam, hogy ennyit szeretnék csak általánosan, jó? És akkor 
megnéztem, hogy milyen olyan területek, intézmények, illetve fejezeti kezelési előirányzatok 
lehetnek érdekesek itt a Fogyasztóvédelmi bizottságban. 

Hogyha egyébként részletesen fogom mondani, akkor nyugodtan szóljanak rám, jó, mert 
akkor nem mondom. Vagy hogy ha nem érdekes, akkor azt sem. 

 
ELNÖK: Azt kérem, hogy arra a néhány elemre utaljon osztályvezető asszony, ami 

kifejezetten itt az intézményrendszerhez vagy a fogyasztóvédelem területén meghatározó 
szerepeket játszókhoz kapcsolódik. Többit a vitában mi úgyis el fogjuk mondani. 

 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság a 15-ös fejezetben: itt a támogatás csökkenésében, a 2012. évi támogatás 
csökkenésében két dolog játszik szerepet. Az egyik az az, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban a nemzeti távközlési gerinchálóra ebben a 17-es fejezetben az 
infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzata. Számos 
intézménytől, fejezettől került átcsoportosításra olyan forrás, amit valójában az az adott 
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intézmény erre használt eddig, de most majd összkormányzati szinten nyilvánvalóan 
takarékosabban kerül kivitelezésre. Ennek egy mínusz 46,8 millió forint jelenik meg a ’12. évi 
támogatáshoz képest, a dologi kiadásokat csökkenti le ezzel.  

Illetve volt az első félévben a 1122-es kormányhatározat, ami a Széll Kálmán Terv 
kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat. Ez a 
’12-es és ’13-as évi hiánycél biztosítása érdekében fogalmazott meg, és írt elő intézkedéseket, 
így zárolási kötelezettséget is. Ez az intézményt mínusz 13,8 millió forintban érintette. Ez 
egyébként, mondanám, hogy az intézményekre a kormány által javasolt, Nemzetgazdasági 
Minisztérium által javasolt másfél százalék, tehát nem több, és akkor így alakul ki a ’13. évi 
támogatási száma. 

A békéltető testületek, tehát ez a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása. Itt tudjuk, hogy képviselői módosító indítvánnyal lett több, 
300 millióval a ’12-es év, tehát így lett 400 millió a támogatása ’12-re, és a fejezeti kezelésű 
előirányzatoknál pedig a zárolás mértéke a 1122-es kormányhatározathoz kötődően 
általánosan 10 százalék volt, itt is 10 százalékkal csökkentve, tehát nem többel. Ugyanez 
érvényes a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására, merthogy most 
majd így hívják. 

Gazdasági Versenyhivatal. Itt is az utolsó pillanatban, a 2012. évi költségvetési törvény 
zárószavazásával került bele egy módosító indítvány a fejezeti egyensúlybiztosítási 
tartalékokra. Itt ez a Gazdasági Versenyhivatal fejezetét 70,9 százalékban érintette. Valójában 
ez látható, hogy ennyivel csökken le, ez egyébként minden egyes fejezetnél bázisba építetten 
csökkentésre került a 2012. évi támogatási előirányzatokból. Ez az intézményi beruházási 
kiadások kiemelt előirányzat csökkentését jelentette.  

És akkor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Itt valójában ilyen 
támogatáscsökkentésről nem beszélhetünk, hiszen 100 százalékban bevételből finanszírozza a 
PSZÁF önmagát, illetve a feladatait. A felügyeleti díjbevétel és a bírságbevétel csökken a 
várakozásoknak megfelelően, és az lesz beépítve nyilván a kiadási előirányzatokba is. Nem 
tudom, hogy ezen túl esetleg még lehet-e érdekes valami ezekkel kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Én azt gondolom, hogy a vita megindításához elegendő információ, 

nyilvánvaló, hogyha van a reagálásban majd arra igény, hogy esetleg főosztályvezető-
helyettes asszony mondjon még valamit, vagy egészítsen ki, akkor az úgyis meg fog történni. 
Azt gondolom, hogy ennyivel most itt le tudjuk zárni. 

 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó, csak annyit szeretnék 

mondani, mert nem tudom, hogy a vita mennyire lesz heves az előző évhez képest, de 
szeretném, ha az eddig elhangzottak, illetve a benyújtott törvényjavaslat alapján az általános 
vitára bocsátást megszavazná a bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meglátjuk a vita hevességét. Továbbadnám a szólás 

lehetőségét az Állami Számvevőszék képviselőjének. Gondolom én, dr. Vass Gábor 
számvevő tanácsos úr fogja a véleményt ismertetni. 

Dr. Vass Gábor (ÁSZ) szóbeli kiegészítője 
DR. VASS GÁBOR (Állami Számvevőszék): Igen, köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait. 
Én a számvevőszék véleményét szeretném röviden összefoglalni, és előrebocsátani azt, 

hogy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megállapítást az ÁSZ véleménye nem tett. A 
számvevőszéki vélemény kereteit illetően a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatot június 
15-én a kormány benyújtotta az országgyűlés részére. A benyújtás határidejét szeptember 30-
áról hozták előre. 
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Az új időponthoz igazította véleményezési munkálatait az ÁSZ. E véleményezési munka 
keretében először alkalmaztuk a törvényjavaslat előirányzatának elemzésére kialakított új 
módszertant. Ez a módszertan az ÁSZ honlapján megtalálható. Az ellenőrzés jogalapját pedig 
az Állami Számvevőszékről, valamint az Áht.-ról szóló törvény képezte. 

Az ÁSZ vizsgálatának fókuszkérdéseit képezte, hogy a törvényjavaslat bevételi és 
kiadási előirányzatait jogilag, közgazdaságilag és számszakilag megalapozták-e, megalkották-
e a tervezéshez kapcsolódó új jogszabályokat, illetve tervezett módosításukat szükséges 
háttérszámításokkal együtt. A Széll Kálmán Tervek intézkedési csomagjában célul kitűzött 
megtakarítások és hatásaik levezethetők-e a költségvetési javaslatból, az államadósság 
tervezett alakulása megfelel-e az Alaptörvényben és a stabilitási törvényben foglaltaknak. 

A törvényjavaslat kiadási főösszege 15477 milliárd forint, ennek 82 százalékát 
ellenőrizte az ÁSZ, a bevételi főösszeg 14800 milliárd forint, amelynek 88 százalékát 
ellenőriztük. A kiadási főösszegek az NGM által felvázolt makrogazdasági pályára épülnek, 
az ÁSZ számára ez a makrogazdasági pálya kiindulási alapként szolgált az egyes 
előirányzatok megalapozottságának értékelésénél. 

A makrogazdasági feltételek tervezése során az NGM számolt a 2012. évi 
makrogazdasági kockázatokkal. E kockázatok a bizonytalan nemzetközi gazdasági-pénzügyi 
környezetből, a válságjelenségekkel járó pénzpiaci bizonytalanságokból adódnak. E kockázati 
tényezők a 2012. évi folyamatokat is meghatározták, a 2012. évi makrogazdasági feltételek 
vártnál kedvezőtlenebb alakulása igazolta a 2012. évi tartalékok egy részének a 
befagyasztását. A kockázati tényezők rávilágítanak a költségvetési fegyelem szükségességére, 
arra, hogy a törvényjavaslatban megjelenő bevételnövelő, valamint kiadásokat visszafogó 
intézkedéseket 2013-ban is betartsák. 

Fő megállapításaink közé tartozik, hogy a törvényjavaslat összeállítása, szerkezete 
megfelel az Alaptörvényben, stabilitási törvényben foglaltaknak, az államadósság 
csökkentésére vonatkozó szabályoknak, valamint az államháztartásról szóló jogszabályok 
előírásainak. Rendelkezik a tartalékokról, azon belül az Országvédelmi Alapról.  

Érvényesül az adósságszabály. A törvényjavaslatban az államadósság-mutató GDP-
arányos várható mértéke a stabilitási törvény szerinti csökkenésnek megfelel. 2012. év végére 
78 százalék, 2013 végére 76,8 százalék, tehát csökkenő tendenciájú, irányú.  

Az államháztartás központi alrendszerének 2013. évi tervezett hiánya a főösszegek 
egyenlegeként 677,3 milliárd forint, amely a 2012. évi 576,2 milliárd összegű hiánynál 18 
százalékkal magasabb. 

A törvényjavaslatban 2013-ra tervezett 1,6 százalékos GDP-növekedés mellett a GDP-
arányos hiánycél 2,2 százalék, ami a kockázatok ellenére tartható. A központi költségvetés 
tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes számla folyamatos likviditásának 
biztosítására, valamint a megelőlegezésekre vonatkozó 2013. évi finanszírozási elképzelések 
számszakilag kimunkáltak, alátámasztottak. 

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy 2012-ben sikerül-e a gazdaságot 
stagnálásközeli állapotban megtartani, az első negyedévi csökkenés a második félévtől 
növekedésbe fordul-e át. 

A 2013. évi kockázatot elsősorban az exportnövekedés ütemének, ami 8,8 százalékos, a 
tartása jelenti. A tartalékok szerepe a makrogazdasági pálya külső és belső kockázatai miatt 
megnőttek. A törvényjavaslatban a központi költségvetési tartalékainak a rendkívüli 
kormányzati intézkedések, a céltartalékok, Országvédelmi Alap összege 300 milliárd forint, a 
2012. évi előirányzat 83 százaléka. 

A Költségvetési Tanács a törvényjavaslat tervezetéről készített véleményében javasolta 
az Országvédelmi Alap előirányzatának megemelését, a törvényjavaslatban az előirányzatot 
megduplázták, tehát 100 milliárd forint.  

Véleményünk szerint a tartalékoknak fedezetet kell biztosítaniuk az esetlegesen 
kedvezőtlenebbül alakuló makrogazdasági mutatók miatt jelentkező bevételkiesésekre, illetve 
kiadásnövekedésekre is. Továbbá a központi tartalékok csak a fejezeti tartalékokkal 
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kiegészítve nyújtanak kellő fedezetet a nem tervezett, de szükségképpen teljesítendő 
kiadásokra. Ezt azért is hangsúlyozni kell, mert 11 vizsgált fejezet közül a kockázatai 
csökkentése érdekében a Miniszterelnökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a KIM és az 
Emberi Erőforrás Minisztériuma képzett tartalékot. 

Tartalékot jelent még az is, hogy az IMF-EU-tárgyalásokkal még nem számolt a 
költségvetés, ami köztudott, hogy kedvező hatású lesz a gazdaság számára.  

A bevételi és kiadási előirányzatok tekintetében a költségvetés adóbevételeinek 58 
százaléka megalapozott, 12 százaléka részben megalapozott és 30 százaléka nem 
megalapozott, míg a kiadásainak 56 százaléka megalapozott, 37 százaléka részben, és csupán 
7 százaléka nem megalapozott. 

A fejezeti előirányzatokat illetően az ellenőrzött fejezetek 2013. évi költségvetésének 
tervezett bevételi főösszege 1191 milliárd forint, és kiadási főösszege 3831 milliárd forint, 
amelyek 77 százalékát ellenőriztük. A költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódó 
ellenőrzésünk 11 fejezetet érintett. Az ellenőrzött bevételi előirányzatok 49 százaléka, a 
kiadások 85 százaléka megalapozott. Teljes körű, részletes háttérszámítást a HM, a BM és az 
NFM készített. 

Az ellenőrzött fejezetek többletigényét a törvényjavaslat 120,8 milliárd forint összegben 
jóváhagyta, e többlettámogatások a fejezetekhez tartozó feladatok ellátásának biztonságát 
növelik. 

Az uniós források tekintetében annyit kell elmondani, hogy a felhasználás elmarad a 
2012. évi időarányos teljesítéstől, a jóváhagyott keretet legkésőbb 2013. év végéig 
kötelezettségvállalással le kell kötni az EU-s források 100 százalékos kihasználása érdekében. 

Itt még hátra lenne az alapok előirányzatai. Röviden annyit, hogy az alapok bevételei és 
kiadásai megalapozottak, vannak ezeken a területeken is kockázatok, és az 
önkormányzatokkal kapcsolatosan annyit, hogy az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt 
a finanszírozási rendszer a 2013. évtől alapjaiban megváltozik, az önkormányzatok által 
ellátott feladatok nagy része az államhoz kerül, az alrendszer forrásai 464 milliárd forinttal 
csökkennek. 

A forráskivonás mellett a strukturális átalakításokból fakadó bizonytalanságok 
csökkentésére rendelkezésre álló tartalékok a kormányzat által meghatározott célokra a 
legkorábban csak 2013 májusától használható fel. 

Ennyiben kívántam az ÁSZ véleményét összefoglalni, köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Mi köszönjük szépen. Mindenki elmélyülten hallgatta ezt az előadást, úgy 

látom, vagy lélekben készült a soron következő vitára. Köszönöm szépen a részletekre is 
rámutató hozzászólását, és most már nincs akadálya annak, hogy megnyissuk a vitát. Azt 
kérem, hogy képviselőtársaim, illetve a frakciót képviselő kollegák jelezzék a hozzászólási 
igényüket, hogy az általános vitát meg tudjuk kezdeni. Én magam jelzem, hogy két 
minőségben is szeretnék hozzászólni. Egyrészt ahogy említettem, a hozzászólások körében 
Ertsey képviselő asszony által megkért néhány gondolatot fogom elmondani az ő írásban 
leadott hozzászólásuk alapján, és természetesen a saját frakcióm álláspontját is fogom 
ismertetni.  

Ki kíván hozzászólni a vitához? (Jelzésre:) Egyelőre akkor három igény jelentkezett, Z. 
Kárpát Dániel képviselő úr és jómagam jelezte a hozzászólási igényét, szerintem, képviselő 
úr, akkor elkezdjük. Először akkor Z. Kárpát Dániel képviselő úr fog szólni, azt követően 
megnézzük, hogy haladunk tovább. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. 

Bizottsági kérdések, hozzászólások 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Igen nehéz helyzetben 

vagyok nemcsak azért, mert első hozzászólóként kell ezt a vitasorozatot megalapoznom, 
hanem azért, mert itt azért olyan állítások hangzottak el szakmai szervezetek képviselői 
szájából, amelyek legalább is ijesztőek számomra. Főleg, hogy olyan szervezetekről van szó, 
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amelyek szakértőiben, a szakmában nagyon is elismert, tekintélyes embereiben én megbízom, 
véleményükre adok és munkájukat, munkásságukat tisztelem. 

Amikor azt hallom, hogy kiszámítható és nyugodt költségvetési tervezési fázisra 
kerülhet sor, akkor, amikor nyár közepén kapjuk meg az adatokat, akkor megáll a falat az 
ember torkában egy kicsit, tekintve, hogy az idei tényszámok nem ismeretesek. Tehát nem 
tudjuk, hogy az év második felében milyen tényszámok alapján lehetne következtetéseket 
levonni a jövőre nézve, és a várakozások tekintetében is nagyon sok minden külső paraméter 
befolyásolja még azt, hogy 2012 év tekintetében milyen változások, milyen gazdasági hatások 
és milyen spirális mechanizmusok fognak még beleszólni abba, hogy milyen alapon lesz majd 
tervezhető a 2013. Tehát most nem akarom a szakma azon részét idézni, amely szerint totális 
szakmai dilettantizmus nyár közepén jövő évi költségvetést, akár csak sarokszámokat 
tervezni, de legalább is egy kérdőjelet megérdemel az a kérdéskör, hogy valóban lehet-e 
kiszámítható, nyugodt és megalapozott munkát végezni nyáron.  

Ami még jobban megijeszt, az az, hogy ez a költségvetési tervezet nem arról szól, hogy 
Magyarországon hogy lehet majd jobban élni, hogy alakulnak munkahelyek, hogy lehet 
hasznos tőkét bevonzani és a haszontalan vagy spekulációs tőkét legalább megadóztatni, vagy 
még inkább kivezetni Magyarországról. Az önök állítása szerint is ez válasz a válságra, ami 
előttünk van, az adósságcsökkentést tűzi ki egyik elsőrangú célként. Ráadásul változatlan 
forint-euró árfolyam feltételezése mellett, tehát még több szcenáriót sem látunk vagy több 
forgatókönyvet e tekintetben, hanem egy ilyen kissé talán gyermetegnek látszó álmot, hogy itt 
a külső gazdasági környezet marad amilyen, miközben tudjuk, hogy nem marad ilyen. 
Nemcsak Görögország és Spanyolország és társai miatt, de nagyon jól tudjuk, hogy a külső 
gazdasági környezet még csak a feltételezett árfolyamok tekintetében sem marad ilyen, hanem 
romlani fog a helyzet, ez teljesen egyértelmű minden mértékadó szakmabéli számára.  

Hivatkozásként a Széll Kálmán Terv 2.0, ez egyébként egy őszinte megnyilvánulás. 
Tehát az a 600 milliárdos megszorító csomag, ami erre és a következő évre a Széll Kálmán 
2.0 alapján most beépítésre kerül, legalább egy őszinte beismerése annak, hogy valóban sem a 
kormányzat, sem más szakmai szervezetek képviselői nem beszélnek mellé, ezt a megszorító 
csomagot átnyomják a költségvetésen ugyanúgy, ahogy az új adófajtákat is kitalálták. 

Ugyanakkor kicsit álszent magatartásként kell, hogy elkönyveljem azt, hogy az új adók 
tekintetében mint mondjuk a tranzakciós tekintetében óriási költségvetési bevételi 
várakozások jelennek meg ebben a rendszerben. Ugyanakkor ezen várakozások 
alátámasztottsága enyhén szólva kérdéses atekintetben, hogy álszent módon hallgat mind a 
kormányzat, mind a szakmai szervezetek arról, hogy bizony nem az érintett ágazatok 
képviselői, cégek, társaságok fogják ezeket az adókat, illetékeket, egyebeket megfizetni, 
hanem sajnos a kormányzat egy olyan helyzetet tesz lehetővé, hogy ezek totális áthárítása 
megtörténjen. Tehát őszintébb lenne azt mondani, hogy igen, ezt a sarcot a magyar lakosság 
fogja kifizetni, és ennek értelmében kell értelmezni a költségvetést. Ennek ismerete mellett, 
hiszen egyébként nagyon – inkább tartózkodom a jelzőktől – furcsa volt azt hallgatni a 
parlamenti ülés és vita során, hogy egyes kormányzati képviselők arra hivatkoztak, hogy majd 
a verseny megakadályozza, hogy áthárítsák adott esetben a távközlési szektorra kivetett 
különadót, miközben a három nagy szolgáltatóból kettő aznap kiadta a közleményét, hogy 
gyerekek, igenis áthárítjuk ezt.  

A kormányzat egy ilyen látszat, illuzórikus valóságból próbálja ezeket a gazdasági 
folyamatokat legalább is értékelni, értelmezni, de nagyon nem sikerül neki, és ugyanez látható 
itt is, hogy a bevételek tekintetében is az új adók elemzése során itt mintha elfeledkeznénk 
arról, hogy ezt nem azok fogják kifizetni, akikre látszólag kivetették ezeket.  

És hát látható az, hogy az önkormányzatok forrásmegvonásai tovább folytatódnak, a 
gyógyszerkassza újabb 40 milliárdos mínusza a korábbiakhoz képest szintén egy elég negatív 
multiplikátor hatást vált ki több szektorban is, visszahatva kutatás-fejlesztésre, visszahatva 
nagyon sok magyar középvállalkozó működésére, és egyáltalán a munkáltatók adataira.  



 21 

Nagyvárosi tömegközlekedés támogatásának csökkentése szintén hasonló spirális hatást 
válthat ki, és az egész költségvetési tervezetből hiányoznak azok a paraméterek, amelyek a 
tisztességes gazdaságépítés alapjait képezhetnék. 

Tehát én értem azt, hogy itt külföldi autógyárak vannak az országban, és kedveznek 
nekik minél jobban, hogy még pár munkahelyet produkáljanak, de nem látszik az, hogy 
magyar kis- és közepes vállalkozó mitől fog tudni újabb megrendelésekhez, munkához jutni, 
egyáltalán mitől fog a belső fogyasztás felpörögni. Mértékadó gazdasági szakemberek szerint 
is családonként egy 100-120 ezer forint hiányzik minden egyes kasszából. Ennek az elköltése 
lenne az, amely egy olyan egészséges cirkulációt alakítana ki a gazdaságban, hogy lenne elég 
megrendelése a kis- és középvállalkozásnak. Ehhez képest jelen pillanatban ami bevételi 
fronton megjelenik, azt jobbára törleszti a magyar lakosság jellemzően külföldi hátterű 
bankok, pénzintézetek felé. 

Az is látható, hogy az ÁSZ tisztességes elemzése, és szakmailag egyébként állítom, 
hogy alátámasztott elemzése mellett nem értem, hogy az ÁSZ miért nem tesz szóvá alapvető 
szakmai kritériumokat, pontosabban azok hiányát. Miért nem jelenhet meg egy költségvetési 
tervezet mellett egy n-2 szabály alapján kialakított előterjesztés évek óta? Miért nem lehet azt 
az egyszerű helyzetet előidézni, hogy az egyszeri képviselő össze tudja hasonlítani a mostani 
tervezett számokat a korábbi évek adataival, és ez egy tisztességes összevető elemzés alapján 
történjen meg, ahogy egyébként nagyon sok fejlett számvevőszéki rendszer alapján nyugat-
európai országokban ez jellemzően megtörténik. 

Az, hogy a bevételi és kiadási főösszegek több mint 80 százalékát ellenőrizte az ÁSZ, ez 
egy olyan arány, ami egyébként nem kirívó, negatív irányba egyáltalán nem, de azt is látnunk 
kell, hogy az ilyen megállapításokkal nehéz mit kezdeni, minthogy az IMF-es EU-
tárgyalásokkal még nem számolt a központi költségvetés ezen tervezete, de ezekről köztudott 
önök szerint, hogy mindenképpen előnyösek lesznek a gazdaság számára. Na mi pont ettől 
rettegünk, hogy majd az IMF és az EU különböző tárgyalások alapján kialakított diktátumait 
vagy ezen a költségvetésen verik még keresztül az utolsó pillanatban, mondjuk egy-két utolsó 
pillanatban bedobott módosítóval, vagy pedig ezt követően az újonnan bevezetett 
adófajtákkal, illetékfajtákkal. Itt illetékről azért beszélhetünk, mert nem akarták adónak 
elnevezni, ne kelljen Brüsszellel lebokszolni azt, hogy lehet-e vagy sem. Elnevezték hát 
illetéknek azt, ami egyébként egyértelműen adó. Semmi köze az illetékhez fogalmi téren, ez 
egy adó, mégis így nevezték el.  

De látható az, hogy az IMF nyomása hatására itt bizony további súlyos megszorítások 
léphetnek életbe, már csak azért is, mert az összes IMF-el megegyezett ország esetében ez 
történt, nem ismerünk nagyon ellenpéldát. Nem ismerünk olyan esetet, amikor az IMF 
behozott volna akár egy készenléti hitelt, akár más csomagot, másfajta konstrukciót, és aztán 
mondjuk szociális vagy jóléti kiadások bárhol is növekedhettek volna akár csak egy 
százalékkal is. Nincs ilyen történelmi példa jelen pillanatban. 

Tehát Magyarországon is látható, hogy itt lesznek IMF-alapú ajánlások, és ezeknek a 
foganatosítása után bizony a közkiadások további csökkentése várható. De hát ha már a 
költségvetést ebből a szemszögből vizsgáljuk, akkor bizony ezen további várakozások 
beépítése lenne vagy lett volna indokolt.  

Én ezen a ponton abba is hagynám, nagyon sok ezer sebből vérzik ez a tervezet, 
általános vitára már csak azért is nehéz alkalmasnak találni, hiszen tisztességes, nyugodt 
gazdaságélénkítésnek az alapjai hiányoznak belőle. Az a tőkeösszeg, ami alapján 
munkahelyteremtés lenne lehetséges, azon egészséges cirkuláló tőke, ami multiplikátor hatás 
kiváltásával a magyar kis- és középvállalkozókat hozná helyzetbe. Amíg ezek hiányoznak 
belőle, és lényegében egy megszorító csomag áthangszereléséről van szó, addig nagyon nehéz 
támogatni ezt a tervezetet. 

Köszönöm a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak az elmondottakat. Nyilvánvaló, 
amennyiben ezt írásban is átadja a bizottságnak, akkor ez részét képezheti a kisebbségi 
véleménynek vélhetőleg, ahogy ez formálódik. Más hozzászólási igény? Jelzem, hogy akkor 
én eleget tennék a felém irányuló kérésnek, és Ertsey képviselő asszony és az ő frakciói 
álláspontjából néhány elemet ismertetnék azért, hogy ez is a vélemények közé fel tudjon 
csoportosulni. Alelnök úrtól kérem, hogy adjon szót. 

 
(Zsigó Róbert alelnök átveszi az ülés vezetését.) 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, öné a szó. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Amit szeretnék most néhány gondolatban 

összefoglalni, az az LMP képviselőcsoportjának, a frakció részéről a bizottságban dolgozó 
képviselő asszonynak a véleményét tükrözi, és ebből vennék ki annyi információt, hogy az 
alkalmas legyen arra, hogy írásban is rögzítetten részét képezze a bizottsági anyagnak. 

A képviselő asszony és frakciója elsősorban a költségvetésnek a fogyasztóvédelmi 
érintettségét és az abban való nézetkülönbséget érinti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
költségvetésének a csökkentése számunkra elfogadhatatlan. Az, ahogy azt főosztályvezető-
helyettes asszony említette, hogy ez a csökkenés megtörtént, ezt Ertsey képviselő asszony 
nem tudja ilyen értelemben akceptálni.  

Ugyancsak felveti a Gazdasági Versenyhivatal költségvetésének a nem növekedését, 
hanem nominális értéken való megtartását, illetve ugyancsak e sorba illeszkedik a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének a költségvetése is, tehát olyan kritikai észrevétel, amely 
nem a források, rendelkezésre álló erőforrások bővülését, hanem csökkenését vagy éppen 
szinten maradását takarja.  

Önálló pontként véleményt nyilvánít képviselő asszony a fogyasztóvédelmi szervezetek 
és intézmények támogatásának a csökkenéséről. Ezt összeköti azzal, hogy ez különösen 
elfogadhatatlan akkor, amikor egyébként bizonyos kormányzati bevételt növelő intézkedések, 
távközlési adó, tranzakciós illeték, biztosítási adó kifejezetten felveti a fogyasztók fokozott 
tájékoztatásának, érdekeinek, védelmének a szükségességét. E tekintetben sajnálatosnak és 
elfogadhatatlannak tartja a PSZÁF költségvetésének a csökkenését. 

Javaslatot is tesz képviselő asszony. Azt javasolja, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium költségvetésén belül található a 37-es alcímszám alatt a kereskedőház címszó 
alatti 3 milliárd 150 millió forint elkülönítésénél, és a 38-as alcímszám alatti keleti 
kapcsolatok bővítése címén ugyancsak közel 3 milliárd forintos költségvetési elkülönítésnél a 
kormány fontolja meg, hogy szükség van-e erre a két elkülönítésre. Mindenképpen 
megalapozatlannak tartja a 3 milliárd forint feletti költségbehatárolást, és azt javasolja, hogy 
ezek a tételek jelentősen csökkenjenek, és ezen csökkenés pedig szolgálja a fogyasztóvédelmi 
szervezetek, intézmények támogatásának a növelését, különös tekintettel a PSZÁF 
költségvetésére. 

Tisztelt Bizottság!  
Tőlem telhető módon ismertettem képviselő asszony és frakciója álláspontját, 

nyilvánvaló, a vitában majd ez is becsatolásra kerül. Köszönöm szépen. Alelnök úr. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, visszaadom önnek az ülés vezetését. 
 

(Simon Gábor elnök átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy ki kíván még a bizottság tagjai 

közül szólni? Megkerülhetetlen, hogy kormánypárti oldalról is előbb-utóbb szóljanak, 
merthogy csak úgy fog tudni becsatolásra kerülni a kormánypárti álláspont. Én magam 
jelzem, hogy amennyiben van erre szólási igény, azt természetesen akceptálom, egyébként 
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meg még magam is kívánok a frakcióm nevében szólni. (Jelzésre:) Jelezte főosztályvezető-
helyettes asszony, hogy szólni kíván. Reagálni valamire esetleg? 

 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, úgy gondolom, amit elnök 

úr Ertsey Katalin tolmácsolásában, elsődlegesen költségvetési téma lenne. Amit Z. Kárpát 
Dániel úr mondott, az szerintem nem az én tisztem egyébként elsősorban megválaszolni, de 
arra is mondhatok választ. 

 
ELNÖK: A végén lesz módja, és kérek abban némi türelmet és toleranciát, hogy egyben 

az egészre reagáljon, mert ilyen hasonló megjegyzéseket még tőlem is fog hallani egész 
biztosan, tehát lesz módja arra, hogy ezeket összegyűjtve el tudja mondani az álláspontját. 
(Kovács Beáta: Jó.) Megértését köszönöm. Ki kíván még hozzászólni? (Jelzésre:) Szabó 
Zsolt alelnök úré a szó, utána akkor bejelentkezik a bizottság elnöke mint frakcióálláspont 
ismertetője, és utána megnézzük, hogy ki kíván még hozzászólni, hogy le tudjuk-e zárni a 
vitát. Alelnök úr, öné a szó, parancsoljon. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztán egy szakmai kifejtés erejéig 

szólnék hozzá, Zsigó Róbert alelnök úr majd bővebben az egész témához hozzá fog szólni. 
Tény és való, hogy elhangzott mind a Ház ülésén, mindpedig a bizottsági ülésen az, 

hogy két útja van egy adó átterhelésének. Az egyik, hogy ha minden piaci résztvevő, és 
beszéljünk nyíltan, itt a kommunikációs cégekről konkrétan a mobilszolgáltatókról van szó, 
ha mindenki egy bizonyos adónemet továbbterhel, abban a pillanatban gazdasági 
versenyhivatali témakört vet föl a dolog, az árkartell kérdését, hiszen egyeztettek. Ha nem 
mindegyik fogja ezt megtenni, hanem egy, aki bejelenti, a magyar piac 80 százalékban 
árérzékeny, a magyar vásárló. Akkor abban a pillanatban az a vásárló ettől a szolgáltatótól 
másik szolgáltató felé fog átmenni. Másik szolgáltatóhoz megy át, a forgalma ennek a 
szolgáltatónak csökkenni fog, és a fajlagos rezsiköltségei, és az elmúlt 20 évben több példa 
van erre, megszűnnek. Ez a multi be fog zárni, ki fog vonulni a piacról. Nem fogja bírni 
hosszú távon ezt a kérdéskört. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta piactisztulási lehetőség is 
egyik oldalról.  

A másik oldalról a piaci versenybe belefolyni, ezt már tapasztalatból tudjuk, pont a 
szabadkereskedelem, a kereskedelmet szabályozó európai uniós szabályok és szabályozási 
formák miatt nem célszerű, ebből mindig gond és probléma lehet. 

Én úgy gondolom, hogy van egy költségvetés, a költségvetést fenn kell tartani. Mindig 
az a vád ért minket az elmúlt években, hogy az elmúlt 8 évet idézzük. Én most nem az elmúlt 
8 évet idézem, hanem egy konkrét gyakorlati példát mondanék, ami a jelenlegi, tervezett 
költségvetési hiánynak a teljes összegét fedezi.  

1995-ben történt egy energiaszolgáltató cég privatizációja. Ennek az energiaszolgáltató 
cégnek a privatizációs megkötésével, ez a Bokros-csomag keretében volt, történt egy 
megállapodás. Ezen megállapodás értelmében a képződött eredmény, tehát mérleg szerinti 
eredményről és egyben osztalékról beszélek, a cég külföldre kiviheti. Ez az, ami korábban a 
magyar államkasszát illette meg. na ez az azóta kivitt összeg megegyezik a jelenlegi 
költségvetési hiány összegével. Ha keressük a pénzt, akkor valahogy ilyen forrásokban 
kellene keresni, és elhibázott gazdasági lépések sorozatát kellene átvizsgálni. 

De van egy javaslatom. A jól működő költségek mindig úgy gondolkodnak 
költségvetésben, megnézik a jelenlegi státuszt, és ez teljesen mindegy, hogy mikor van, a 
jelenlegi státuszt. Ha ez július, akkor július, ha június, akkor június. Lehet, hogy nem 
ismerünk minden információt a 2013-as költségvetéshez kapcsolódóan, hogy 100 százalékban 
tervezzünk, de úgy gondolom, hogy gazdaságpolitikai erősítés miatt jobb most tervezni, mint 
hagyni utolsó időszakra mondjuk decemberre. Az ország stabilizációja érdekében jobb egy 
előzetes tervvel kijönni, és a szakma, a költségvetési szakma ismeri a gördülő tervezés 
rendszerét. Ez azt jelenti, minden hónapban az adott tényeket rögzítem, és az ismeretek 
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alapján korrigálom a hátralévő időszak számait. Eszerint nekünk rugalmasan kell 
gazdálkodni, hiszen ma a világ gazdasága napi szinten rugalmasságot igényel.  

Tehát kisebb hibának tartom a mostani költségvetést, mint hogyha az utolsó pillanatig 
kihúzva a nagy cégeknek és a nagy gazdasági mozgásoknak, lássuk itt azért a világpiacot, 
hogy annak a része vagyunk, akármit is teszünk, nem adjuk meg előre a stabilizációs 
pontokat. 

Úgy gondolom, hogy helyes, hogy a költségvetésben megindultunk, még akkor is, ha 
teljes információ 70 százalékával rendelkezünk csak. A nem döntés mindig a rossz döntés, a 
jó döntés és a jó döntő már 70 százalék információnál viszi előre a dolgokat. Ezt nem én 
mondtam, nagy világcégek, amelyek stratégiailag most is erőpontokat tartalmaznak, az ő 
vezető közgazdászai mondják ezeket a gondolatokat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak. Essünk túl rajta, én magam is tennék néhány 

megjegyzést a költségvetéssel kapcsolatban, aztán utána úgyis jön alelnök úr, aki majd fogja 
ezt méltatni.  

 
(Zsigó Róbert alelnök átveszi az ülés vezetését.) 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, parancsoljon. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! 
Kérek megértést, de több dolgot is szeretnék szóba hozni, és ahogy azt megelőlegezte 

nekem főosztályvezető-helyettes asszony, nyilvánvaló a Költségvetési Tanács véleményének 
néhány elemét is ideidézném. Mindig olyan jó látni, hogy szakmai szervezetek is elmélyülten 
gondolkodnak egy-egy ügy kapcsán. 

Kezdeném ezzel a két elemmel, ÁSZ és a Költségvetési Tanács, hiszen nagyon precízen 
az ÁSZ képviseletében jelenlévő kollega is elmondta azt, ami egyébként részünkről is az 
egyik nagyon aggályos része a költségvetésnek, ezen korai költségvetésnek, ez pedig a 
bevételek oldala. Pont az ÁSZ napokban megérkezett összegző véleménye is tartalmazza azt, 
hogy az adóbevételek 2013. évi költségvetésre vonatkozó részének 58 százaléka a 
megalapozott, az összes többi részben vagy nem megalapozott kategóriába tartozik, így azért 
elég nehéz költségvetést tervezni. 

A nem megalapozott adóbevételek közé tartozik egyébként, ha jól olvasom az ÁSZ-nak 
a megjegyzési sorát, azon új illeték például, amit már itt előttem is szóba hoztak, ez a 
pénzügyi tranzakciós illeték, és a lakosság költségvetési befizetésein felül az egyéb lakossági 
adók és a magánszemélyek jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó különadó kérdése. 
Tehát minden olyan fogyasztáshoz kapcsolódó adó, ami itt most az elmúlt hetekben döntése 
volt a parlamenti többségnek, amely adó- illetve bevételnövelő tételként jelent meg. 

Aztán ugyancsak az ÁSZ sommásan mondja, hogy a központi költségvetés közvetlen 
kiadásának, a kiadási oldalról is beszélve, 50 százaléka megalapozott, a többi részben vagy 
nem megalapozott kategóriába tartozik. 

A részben megalapozottak közé tartozik elsősorban egyébként a kormány és a 
bankszövetség megállapodása alapján kialakított támogatási formák bizonytalanságával, 
bizonyos háttérszámításokkal vagy dokumentáció hiányával függ össze. A nem megalapozott 
a fogyasztói árkiegészítés, ez év júliusától kiváltott szociálpolitikai menetdíj-támogatás, 
illetve hiányzik a végrehajtási jogszabály. Mondhatnám ezt tovább, de természetesen önök ezt 
részletesen tudják mondani. 

A Költségvetési Tanács több nagyon fontos megállapítást tett. Általános értelmében azt 
mondja, hogy a kormánynak javasolja olyan alternatív prognózis készítését, itt a 
makrogazdasági prognózissal kapcsolatban, amely figyelembe veszi a gazdasági növekedés 
megindulását veszélyeztető folyamatokat. Erre azt hiszem, hogy főosztályvezető-helyettes 



 25 

asszony jelezte, hogy az Országvédelmi Alapban és Költségvetési Alapban is 100-100 
milliárd forintot félretesznek, hiszen hiányosságokat lát a Költségvetési Tanács egyes bevételi 
és kiadási oldal tekintetében, erre utalt egyébként az ÁSZ is a saját megjegyzésében. 

A Tanács kitér az 1,6 százalékos gazdasági növekedésre, amely véleménye szerint csak 
a belföldi kereslet számottevő javulása és a befektetői bizalom jelentős erősödése esetén 
érhető el. Sajátosan mondhatjuk, hogy akkor valószínűleg ezt nem fogjuk elérni, de hát 
minden szakember és a piaci elemzők is ugyanezt jósolják, hogy ez egy erősen optimista 
megjegyzés vagy optimista tervezés. Nyilvánvaló erre majd még teszek megjegyzést. Ezt a 
folyamatot egyébként felerősítik az eurózónában zajló kedvezőtlen folyamatok is. 

A Tanács külön is beszél,  Költségvetési Tanács az eszközök esetében, hogy a hiánycél 
tartása érdekében az alkalmazott eszközök esetenként diszfunkcionálisak. Ennek 
következtében a finanszírozás kockázati felárai magasak, egyébként a régiós 
összehasonlításban nálunk a legalacsonyabb a hitelezési aktivitás és a beruházási ráta. Mindez 
komoly növekedési kockázatot jelent, amely visszahat egyébként a hiány- és 
adósságcsökkentési célok teljesülésére. Tehát gond van az 1,6 százalékos gazdasági 
növekedés prognózisával, gond van a hiánycél tartása érdekében alkalmazott eszközökkel. 

Ugyancsak a Költségvetési Tanács említi az összefoglalójában, hogy azt tapasztalja, és 
ezt a költségvetés bevételi oldala is visszaigazolja, hogy a bevételek tekintetében a hangsúly 
egyértelműen a forgalmi adók, illetve ilyen jellegű adók és illetékek felé tolódott el. A 
véleménye szerint a bevételek jogszabályi kidolgozottsága és hatásmechanizmusa, színvonala, 
alátámasztottsága és háttérszámítása egyenetlen, esetenként nem megfelelő. A bevételi oldal 
teljesülését egészében számottevő kockázatok övezik. 

Ezeket, amit most elmondtam, még mindig nem a saját egyéni álláspontom, hanem csak 
a Költségvetési Tanács véleményének néhány elemét szeretném a jegyzőkönyv számára is 
ismertetni, hogy tudjuk használni majd az érveink között. 

És még néhány hasonló megjegyzést is tett a Költségvetési Tanács, ezzel úgy gondolom, 
érzékeltettem azt, hogy egy elfogultsággal nehezen vádolható Tanács, mármint hogy negatív 
elfogultsággal nehezen vádolható tanács erősen több kérdőjeles megjegyzést is tett a 
költségvetéssel kapcsolatban.  

Néhány dolgot szeretnék akkor a költségvetéshez hozzátenni. Először is, és a frakcióm 
álláspontját is szeretném ezzel többé-kevésbé ismertetni, világosan kell látnunk azt, hogy 
nincs könnyű helyzetben az előterjesztő, és én őszintén szólva nem tartozom azok közé, aki 
most úgy gondolja, hogy főosztályvezető-helyettes asszonnyal szeretne cserélni, merthogy a 
lehetetlent kell gyakorlatilag megkísérelni. Egy olyan helyzetet pozitívan megtámogatni, 
amely helyzet korántsem arról szól, és szeretnék ebben óvatos vitába szállni Szabó képviselő 
úrral, nem elsősorban az előrelátó és gördülő tervezésnek az értékét vélem felfedezni a 
költségvetés benyújtásában, hanem azt a szándékot, hogy az IMF-tárgyalásokra való 
felkészülés közepette a piacról szerzendő finanszírozás feltételeihez nyilvánvaló egy jó 
támogató támaszelem, hogyha a költségvetés tudja azt rögzíteni, hogy 2,2 százalékos GDP-
arányos hiánycél van. Nyilvánvaló, ez a piaci finanszírozásnak egy támogató eleme, ezzel 
nem az a baj, hogy ezt rögzítjük, hanem az a baj, hogy ennek a célja minden piaci és szakmai 
elemző szerint is, és ahogy én ezt látom a szándékok tekintetében is, hogy azt az űrt kitöltse, 
amely egyébként a meg nem kezdett IMF-tárgyalások előtti finanszírozási problémát jelenti. 

Beszéljünk egyenesen, azért kell ezt a költségvetést ma idehozni egyébként a piacról 
való finanszírozásnál romló kondíciók mellett szükséges valahogy alátámasztani ezt a 
folyamatot, és nem azért, merthogy föltaláltuk a spanyolviaszt, és így a gördülő tervezést. Ha 
már így vagyunk, és gördülő tervezés, miután alelnök úr ezt jelezte, ha jól értem, akkor ez azt 
jelenti, hogy ez a költségvetés nem a végső. Sok költségvetésre kell akkor készülnünk, mert 
akkor ez rugalmasan fog változni. A tavalyi egyébként másfél hónapot élt meg. Benyújtották 
a költségvetést, és másfél hónap után módosítani kellett. Akkor ennek, ha jól látom, még 
ennyi sem lesz az élete. Őszintén szólva megértem a rugalmas tervezést, de hát az ország 
költségvetése esetében azért az lenne a helyes, hogy ha legalább egy bizonyos ideig fenn 
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tudnánk tartani a bevételi és kiadási oldalt. Most úgy látom alelnök urat is alapul véve, hogy ő 
is úgy látja, hogy valószínűleg ez nem fog működni. Most benyújtjuk, és szerintem 
szeptemberben azzal kezdjük, fogadok önökkel, hogy benyújtják a költségvetés módosítását, 
és szeptemberben fogjuk módosítani a költségvetésnek több elemét is, ahogy ezt most látom 
ebben a pillanatban. 

Ami az általános észrevételekhez tartozik, hát ha nagyon sommás akarok lenni, és 
elnézést kérek kormánypárti képviselőtársaimtól, drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, 
nominális értelemben növekvő deficit és 460 milliárd forintos lakossági adóteher. Egy 
mondatba összefoglalva körülbelül ez a költségvetésnek a sommás jellemzője.  

Ha ezt lakosságra kivetítve nézzük, akkor a bevételnövelés, amely az állami oldalon 
megjelenik, az azt jelenti, hogy egy átlag magyarra 46 ezer forint vagy annál nagyobb elvonás 
fog jutni, nyilvánvaló ez az adózókat nem kedvező módon fogja érinteni. 

Ezen belül vannak különösen vesztes területek. Több önkormányzati vezető is dolgozik 
a bizottságon belül, az önkormányzatok jelentős vesztesei lesznek ennek a költségvetésnek 
függetlenül attól, hogy most majd mit fognak mondani képviselőtársaim, ez így van. 
Sajnálatosan jelentős vesztesei lesznek ennek a költségvetésnek, de vesztesei lesznek a 
családok is. Családi pótlék befagyasztása, közalkalmazotti illetmény alapjának a 
befagyasztása. A legnagyobb vesztes az egészségügy. Hetek óta megy a Parlamentben a vita, 
hogy Szócska államtitkár úr mindig föláll és jól megvédi az intézkedéseket, csak valahogy 
úgy látom, hogy ettől még a helyzet nem változik. Gyógyszerkassza vesztese ennek a 
költségvetése. 

Aztán úgy látom, hogy a vesztesek mellett érdemes a nyertesekről is beszélni, majd 
bővebben is szólnék, de ma talán a legnagyobb nyertese a költségvetésnek az a Terrorelhárító 
Központ. Nyilvánvaló ma Magyarországon az a legnagyobb probléma, hogy a terrorelhárítás 
jól működjön, és ehhez megfelelő forrást adjunk, de azért azt gondolom, hogy volna helye 
máshol is. Úgy látom, hogy ugyanilyen módon a különböző magántestőrségeknek a felállítása 
is abszolút nyertese a költségvetésnek. Például a mi intézményünknek, a Magyar 
Parlamentnek, a Magyar Országgyűlés házának az elnökének a magántestőrsége is ugyanezen 
nyertes pozíciók közé tartozik. Ha valójában önök azt mondják, hogy válság van, akkor ebben 
a helyzetben lehet, hogy nem ide kéne a pénzt tenni, hanem lehet, hogy oda, ahol a családok 
meg az emberek vannak, de hát tekintsük úgy, hogy mások a prioritások.  

Ha szigorúan a fogyasztóvédelemről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ha röviden 
össze akarom foglalni, akkor az a nézetkülönbözőség, ami verbális hol élesebb, hol kevésbé 
éles, és ez a civil fogyasztóvédelmi szervezetek támogatását jelenti, verbális szinten talán 
kevesebb a nézetkülönbség közöttünk. Ezt én méltányosan is szeretném önök felé igazolni, de 
a tettek szintjén meg jelentős különbség van, mert amikor odaérünk, hogy ezt az egyébként 
fogyasztóvédelmi stratégiában is rögzített célt a fogyasztóvédelmi civil szervezetek 
tevékenységét, működését, tartalmi ügyeinek a támogatását ténylegesen napirendre vesszük, 
akkor mindig azt látjuk, hogy a források mindig csökkennek. Lehet, hogy nominálisan, ahogy 
főosztályvezető-helyettes asszony mondja, hogy csak a zárolás miatt csökken, de hát őszintén 
szólva, ha amögött a rovat mögött egy nagyobb összeg állna, az szerintem jobban leképezné 
az ott zajló munkának a társadalmi elismertségét és fontosságát. 

A fogyasztóvédelmi hatóságról már megemlékeztünk. Én értem, amit főosztályvezető-
helyettes asszony mond, de ez az álláspontunkkal nem egyezik. Nyilvánvaló mi azt 
szeretnénk, hogy ha a fogyasztóvédelmi hatóság a jelenlegi állapotában, még ebben az 
átalakított állapotában is nagyobb forrással tudná a feladatát beteljesíteni. 

Külön kiemelném a békéltető testületet. Hiszen nemrég módosítottuk, itt tárgyaltuk a 
bizottságban a fogyasztóvédelmi törvényt, és a fogyasztóvédelmi törvény módosítása 
esetében egészen biztosítani prognosztizálható, hogy jelentős ügyfélszám-növekedés lesz a 
békéltető testületek esetében, hiszen civil szervezet,  egyház, társasház, lakásszövetkezet, 
mikro- és középvállalkozások fogyasztóként igénybe vehetik a békéltető testület eljárását. Ha 
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ez a jelentős ügyfélszám-növekedés van, akkor nyilvánvaló ez nem összeegyeztethető azzal a 
forrásbeli megítéléssel, amit a költségvetés tartalmaz. 

Ugyancsak még egyszer visszatérek az egyesületekre, tehát azt nem tartjuk 
elfogadhatónak, a civil szervezetek támogatására kevésnek gondoljuk az összeget, jelentősen 
kellene növelni. Az ebbéli civil kritikákat egyébként a kormánypárti többségtől nem távol eső 
civil szervezetek is rendszeresen írnak levelet ez ügyben a bizottság elnökének, hogy 
támogassa azt a kezdeményezésüket, hogy ezen az áldatlan állapoton javítsunk. Úgy 
gondolom, hogy ezek a szándékok nem tudtak a kormányzat szívében bárminemű pozitív 
változást előidézni, a költségvetésben még kevésbé. 

Problémásnak látom a Nemzeti Eszközkezelőhöz kapcsolódó költségvetési 
finanszírozási helyzetet. Nem nyitom föl ezt a vitát, megtárgyaltuk többször, erősen 
levegőben lóg ez a kérdés még akkor is, hogy ha legutóbb az államtitkár azt mondta, hogy 
akár az egész költségvetési tartalékot erre fordítják. Hát furcsa szituációnak tűnik ez 
finanszírozási oldalról. 

Végül összefoglalva is néhány elemet, szeretném jelezni, hogy ha föltesszük azt a 
kérdést, hogy mi is ennek a költségvetésnek a célja, akkor részben a választ én az elején 
megadtam erre, hogy a piacról való finanszírozáshoz szükséges kicsit gyengécske lábat kell 
megerősíteni, azzal is megnyugtatni a piacokat ezzel a 2,2-es GDP-arányos hiánycél 
rögzítésével. De hogyha továbbmegyek egy kicsit, és azt mondom, hogy mondjuk 2012-es 
költségvetés, csak képileg próbálom megrajzolni, az az elrugaszkodás költségvetése volt. Azt 
hiszem, önök is így mondták, akkor a 2013-as költségvetés, ha ezt a képet továbbviszem, az 
akkor az ugrás költségvetése, csak azt nem mondták, tették hozzá, hogy ugrás a mélybe, és 
kötél nélkül, ahogy én nézem ma a magyar gazdaságot és a magyar költségvetés állapotát. 

Hogyha azt nézzük meg, hogy kik azok, akik kiszorulnak a költségvetésből, akkor 
magunknál maradva a fogyasztóvédelem ügye kiszorul a költségvetésből, vesztese a 
költségvetésnek. Vesztese a havi 240 forintnál kevesebb keresetűek, ez egyébként nálam 
főosztályvezető asszony biztos jobban tudja, hogy a lakosság háromnegyede körülbelül. 
Aztán vesztesei a tanulni vágyók, munkát keresők, szociálisan rászorultak, beruházni 
szándékozó vállalkozások, és nem sorolom tovább, tehát ennek a költségvetésnek számtalan 
vesztese van, de akkor azt is tegyük föl, hogy ki a nyertese ennek a költségvetésnek. Ennek a 
költségvetésnek a nyertese minden bizonnyal a házelnök úr és szervezeti egységei, a 
köztársasági elnök úr és a köztársasági elnöki hivatal. Ha megnézik a költségvetési rovatokat, 
itt jelentős mértékben tételnövekedések vannak,  tehát sok helyütt, egészségügy csökkenés, 
ezeken a pontokon, ahol a számunkra fontos, szívünknek kedves közszereplők vannak, ott 
pedig jelentős növekedés van indokolatlan ez a költségvetési megközelítés. 

Őszintén szólva úgy látom, hogy ugyanaz a szemlélet maradt életben, ami korábban is 
volt, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkező, tehetősebb adózók egyértelműen nyertesei, 
az alacsonyabb vagy átlagos jövedelemmel rendelkezők pedig vesztesei a költségvetésnek. 
Nyilvánvaló ez egy szemléleti vita, és én igyekeztem kulturált módon, nem provokatív módon 
ezeket a véleményeket elmondani. Hozzáteszem szakmailag mindegyik alátámasztható, tehát 
ha vita van, akkor elővehetjük a költségvetést, és bármelyik költségvetési fejezetet 
megnézhetjük, hogy úgy van-e vagy nem úgy van. 

Az egy szubjektív elem, hogy ki milyen következtetést von le belőle, nyilvánvaló van 
helye a nézetkülönbségnek, de őszintén fenntartom azt a fogadásomat a bizottságban akár 
alelnök úrral vagy akár mással, hogy mennyi időt fog ez a költségvetés így kiállni. Én azt 
vélelmezem, hogy ősszel önök vissza fogják ezt hozni ilyen vagy olyan formában. Ha jól 
értettem, akkor ezt alapozta meg alelnök úrnak az a közgazdaságilag egyébként értelmezhető, 
vállalkozásokban gyakran alkalmazott gördülő tervezése, mi általában ezt a feladatoknál 
szoktuk, de lehet ezt a költségvetésnél, hiszen gazdaság világából érkezett alelnök úr, tehát ez 
azt jelenti, hogy akkor gördülő költségvetésünk lesz, tehát hétről hétre, hónapról hónapra 
változtatni fogjuk, tervezni, merthogy kiderül minden hónap végén, hogy nem helyesek azok 
a számok, amik ide vannak írva. Jobb lenne egy megalapozottabb, egy jobb előkészített 
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költségvetést idetenni sok oknál fogva, amit még nem is mondtam, ezért a frakcióm azt az 
álláspontot alakította ki, hogy így kár erről az egészről beszélni. 

Azt javasoljuk, hogy vonják vissza ezt a költségvetést, kezdjenek el egy tényleges 
alapozó munkát, és hozzanak ide egy költségvetést, ami nem hetet vagy kettőt, vagy egy 
hónapot vagy kettőt fog kiállni, hanem mondjuk alkalmas lesz a következő év költségvetési 
folyamatainak az összerendezésére. Jelen formájában nem tartjuk alkalmasnak a 
költségvetést, ezért tételes módosítót ilyen értelemben nem is fogunk hozzá benyújtani. 

Köszönöm szépen. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úrnak átadom az ülés vezetését, 

egyben jelzem, hogy ha lehetősége lesz majd nekem szót adni, azt tegye meg. 
 

(Simon Gábor elnök átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Örömmel fogom megtenni, de csak elértem azt, hogy 

Szabó képviselő úr reagál az általam elmondottakra, így egy izgalmas vita van 
kibontakozóban. Először Szabó Zsolt alelnök úré a szó, azt követően meglátjuk, hogy van-e 
ellenzéki oldalon reagálási igény. Ha nincs, akkor Zsigó Róbert alelnök úrnak fogom 
megadni, aki vélhetőleg a frakció álláspontját is közvetíti. Alelnök úr, parancsoljon. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak finoman jegyezném meg, 

hogy ezt hívják demokráciának. Az ország költségvetésével kapcsolatosan van egy 
országgyűlés, van egy kormány, hoznak törvényeket, rendeleteket, ez a napi módosítások, egy 
település, város vagy község esetében pedig ezt képviselő-testületi ülésnek hívják, ott is 
folyamatosan zajlanak ezek a kérdések. Ez ma is így zajlik a gyakorlatban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ez egy helyes észrevétel volt alelnök úr részéről, bár nem értem, hogy miért 

mondta, de nagyon helyes, magam is támogatom és egyetértek vele. 
Zsigó Róbert alelnök úré a szólás lehetősége, nagy figyelemmel fogjuk követni, tessék 

alelnök úr, parancsoljon. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Megpróbálom fegyelmezetten 

ahhoz tartani magam, amelyet már az előző bizottsági ülésen is beszéltünk. Azt mondta elnök 
úr, hogy reményei szerint a frakcióm álláspontját is fogom ismertetni. Azt kell mondjam 
önnek, csak a frakcióm álláspontját fogom ismertetni. 

Két dologra szeretnék csak az összesből reagálni, amit mondott. Az egyik az, hogy 
velem biztos nem fog fogadni, mert én még életemben nem fogadtam, és ha már így 45 évet 
elértem az ügyben, hogy nem fogadtam, akkor most már ehhez tartanám magam, úgyhogy 
keressen más partnert. (Elnök: Rendben van.) 

A másik megjegyzésem pedig, valóban igaza van, egy dologban egyetértettem elnök 
úrral, amit elmondott, hogy így kár erről a költségvetésről beszélni, ahogy ön beszélt, így 
valóban kár róla beszélni, ezt így teljesen felesleges csinálni. 

Viszont a Házszabálynak megfelelően, amelyet elnök úr is elmondott, a frakció 
munkacsoportja megnézte, a hétvégénket néhányan rászántuk arra, hogy áttekintsük a 
költségvetést, és mivel a Házszabálynak megfelelően csak olyan dolog lehet a többségi 
véleményben, amely elhangzik itt a bizottsági ülésen, a frakciónk megpróbálja ezt 
összefogottan néhány ügyben egyrészt egy kicsit általánosabban, másrészt konkrétan a 
fogyasztóvédelem területére a költségvetést értékelni. Majd a végén valószínűleg nem fogok 
meglepni senkit azzal, hogy azt mindenképpen támogatjuk, hogy a bizottság szavazza meg 
azt, hogy általános vitára alkalmas legyen a költségvetés. 
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Egyrészt tényleg csak annyit engedjenek meg, hogyha ezt a költségvetést nem most 
tárgyaljuk, hanem októberben, akkor valószínű pont ugyanezeket halljuk, csak a melegre 
vonatkozó megjegyzések hiányoztak volna. 

A mi számunkra egyébként az egyik erénye az ennek a költségvetésnek, amelyet többek 
elmondtak, hogy a hátránya. Az, hogy most tárgyalja a költségvetést az országgyűlés az, hogy 
egy olyan folyamatosan változó, rendkívül bizonytalan gazdasági körülményeket produkáló 
helyzet van, amelyben most van Európa, most már messzebb nem is megyek, én azt 
gondolom, hogy ennek a költségvetésnek valóban fontos része az, hogy most tudjuk tárgyalni. 
Nyár elején a Magyar Országgyűlés a sarokszámokról meg tud állapodni, bizonyosan 
egyébként a tárgyalások miatt is fontos, de én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság 
szempontjából is fontos kiszámíthatóságot és stabilitást jelent. Ebben persze lehet vitánk, nem 
mondom, hogy ebben egyet kell értenünk. Azt mondom, hogy a frakciónk ezt erényének 
tekinti a költségvetésnek, mint hátrányának, mert egyébként úgy látjuk áttekintve, hogy a jövő 
évi költségvetés is egy tudatos, előre megtervezett folyamat alapján készült, és megpróbálja 
megóvni az idén elért stabilitást a következő évekre, megpróbáljuk ezt fenntartani. 

Abban valószínű nincsen vitánk, ami itt többször elhangzott több felszólalónál, hogy 
bizonyos területekre több pénzt kellene-e adni vagy nem. Ebben szerintem ilyen módosító 
javaslatokban biztos egyetértenénk, hogy több pénzt kellene néhány területre adni, a kérdés 
az, hogy a gazdasági realitások meg a költségvetés az elmúlt esztendők költségvetési helyzete, 
az a helyzet, amelyet örökségképpen kezelünk, az lehetővé teszi-e vagy nem. Azért az ÁSZ is, 
a Költségvetési Tanács is mondott véleményt a költségvetésről, azért ebben a költségvetésben 
ahhoz képest, amely volt, meglehetősen magas összegű, 200 milliárd forintnál magasabb 
összegű az a tartalék, amelyet kizárólag akkor használhat föl, hogyha rendkívüli helyzetek 
adódhatnak. Kétségtelen, hogy a mostani még egyszer mondom, folyamatosan változó és 
nehezen követhető gazdasági viszonyok között nehéz olyan költségvetést tervezni, amire így 
csukott szemmel most azt tudjuk mondani, hogy ezzel fogjuk tudni végigvinni a 2013-as 
esztendőt, de a költségvetés sarokszámai, a most beterjesztett költségvetés alkalmas arra, és 
nyilván majd a parlamenti vitában megvitatjuk, hogyha úgy gondoljuk, hogy egyetértünk, 
néhány változásban ezt megtehetjük, alkalmas lehet arra, hogy az ország következő évi 
gazdálkodásának keretet adjon.  

És nem is kell olyan nagyon nagyot fogadnia elnök úrnak, hogy ez a költségvetés 
visszakerül-e a Ház elé, merthogy most sarokszámokról fog dönteni a Parlament a nyári 
szünet előtt, és a nyári szünet után fogja a fejezetekbe a megfelelő számokat beírni. 

Fogyasztóvédelmi részt illeti, néhány dolgot a mi véleményünk alapján, és csak 
szavanként említem meg, elmondott a minisztérium jelenlévő képviselője, néhány dologban 
pedig természetesen vitánk van, hiszen ki a csuda örül annak, hogyha egyes költségvetési 
tételekben, ha nem is területet megrengető mértékben. Tehát elnök úr azt mondta, hogy 
kiszorul a fogyasztóvédelem a költségvetésből, ha nem is ilyen mértékben, de csökken 
például a jövő esztendőben például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság költségvetésének az 
összege, illetve a civil szervezetek támogatásának összege. Egészen pontosan elmondta 
főosztályvezető asszony, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság költségvetése 6,44 
százalékkal csökken. Ennek valóban két oka van, az egyik a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről a zárolás, amelyet még egy kormányrendelet ír elő. A másik pedig az, amiről szintén 
a Nemzetgazdasági Minisztériumból érkező előterjesztő utalt, hogy a nemzeti távközlési 
gerinchálózat, amely most mindenfelé, minden minisztériumnál van, annak az előirányzata 
egységesítve lesz, az innen felszabaduló összeggel is csökken a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság költségvetése. Egyrészt nem olyan mértékű, hogy a fogyasztóvédelem kiszoruljon a 
költségvetésből, a másik pedig, azért az NFH 2013-ra vonatkozóan is képes lesz feladatait 
ellátni ezzel a költségvetéssel, ugyanúgy 134 főt tud majd foglalkoztatni, és azokat a fontos 
kérdéseket, hogy hármat említsek közülük. Például a piacfelügyeleti tevékenység fokozottabb 
ellátása, vagy a fokozott védelmet igénylő társadalmi rétegeket érintő kereskedelmi 
tevékenység és egyebek ellenőrzése, vagy a kis- és középvállalkozások vonatkozásában 
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bevezetett jogalkalmazási politikai következményeinek érvényre juttatása. Ezen területek 
ellenőrzésére is lesz lehetősége a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak amellett, hogy 
reményeink szerint ugyanúgy, ahogy az elmúlt két esztendőben változott a fogyasztóvédelmi 
hatóság, erről talán nemrég, két-három üléssel ezelőtt, amikor a miniszter urat hallgattuk meg, 
akkor volt szó. Közel sem olyan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, mint amely előtte 
volt. Inkább próbál a megelőzésre hangsúlyt fektetni, inkább próbál a tájékoztatásra hangsúlyt 
fektetni, és csak abban az esetben a büntetésre, ha az már egyébként elkerülhetetlen. Ebben a 
tekintetben azt gondolom, hogy a jövő évi költségvetés nem veszélyezteti a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság lehetőségeit, de még egyszer mondom, abban nincsen vitánk, 
hogy természetesen mindenki jobban örülne neki, hogyha egyes területeknek több és nem 
kevesebb pénz jutna.  

Ugyanígy van ez a fogyasztók érdekeit ellátó egyesületek támogatásával is, hogy szintén 
csökken a költségvetési támogatás mértéke, egészen pontosan 81 millió forint a költségvetési 
tervezetben. Erről pedig azért nem mondanék többet, hiszen a Fogyasztóvédelmi bizottság, 
hála istennek, azért abban megegyezett 2010-ben, hogy megpróbál kevés pártpolitikai ügyet 
és inkább szakmai ügyeket a bizottság elé hozni. Többször beszéltünk már arról, hogy ez 
szakmailag hogyan, miképpen működhet, elég, nem elég ezen társadalmi szervezetek 
működésére, és hogy hogyan tudjuk az egész rendszert úgy átalakítani, hogy valóban a 
következő időszakban a hangsúly inkább a megelőzésre kerüljön ebben a tekintetben. Inkább 
a működést próbáljuk segíteni, és megpróbáljuk ezeket a civil szervezeteket más módon 
helyzetbe hozni, mert valóban most már nem az a helyzet, az előbb is említettem, hogy csak 
és kizárólag tájékoztatással vagy megelőzéssel a civil szervezetek foglalkoznak. Bizony a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkájának is egy jelentős részét ez a terület foglalja 
magába. 

A fogyasztóvédelmi szempontokat összegezve mégis azt mondom, hogy abban a 
helyzetben, amelyben Magyarország gazdasága van, és ez a helyzet nem ragadható ki 
mondjuk az európai gazdasági körülményekből, mégis pozitívum, hogy nemhogy nem szorul 
ki a fogyasztóvédelem az elkövetkezendő évi költségvetésekből, még csak vesztese sem lesz. 
Azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem, ha nem is emelkedő, mondjuk költségvetési 
támogatással, de a következő esztendőben is el tudja látni majd a feladatait megfelelően. 

Köszönöm szépen a figyelmét elnök úrnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További megszólalás van-e, vagy itt most az érdemi 

konzultációnak ezt a szakaszát le tudjuk zárni? (Nincs jelzés.) Én úgy értelmezem, hogy igen. 
Megadtuk a módját annak, hogy elmondtuk az álláspontokat. Van lehetősége reagálni 
főosztályvezető-helyettes asszonynak és az ÁSZ képviseletében jelenlévő kollegáknak is. 
Amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, akkor most önöké a szó, azt követően 
döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Főosztályvezető-helyettes asszony, öné a szó 
először. 

Reagálások az elhangzottakra 
KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Először akkor Z. Kárpát Dániel képviselő úr észrevételeire, véleményére szeretnék néhány 
gondolatban reagálni. 

Akkor, amikor kifejtette azt, hogy az idei tényszámok sem ismertek, sőt, nyilvánvalóan 
ezt senki nem is vitatja, még a féléves tényszámok sem ismertek, úgy gondolom, hogy csak 
így, ebből a szempontból nem lehetne kiindulni, hiszen minden olyan hatást figyelembe vett a 
kormány egyébként a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításánál, amelyben már 
legalább elvi döntés született. 

Képviselő úr csak a negatív külső gazdasági környezetre utalt, azt mondta, hogy az 
mindenképpen romlani fog. Azért ezt a június 22-ei döntést, ami az Európai Bizottság 
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tanácsára az ECOFIM visszavonta az EU-s támogatások felfüggesztését, szerintem ez is 
pozitív, vagy ez is olyan, ami pozitív és figyelembe kellene venni. 

Fölsorolt néhány tételt a folyamatos és fokozatos forráskivonásra, így például az 
önkormányzati forrásmegvonásra is. Úgy gondolom, hogy itt nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt, hogy egészen más a 2013-as év, hiszen a feladatok átrendeződése figyelhető meg 
az önkormányzat és az állam között. Akkor ne várjuk nyilvánvalóan ugyanazt a támogatási 
összeget, ráadásul a normatív támogatás rendszerét felváltja egy másfajta forrásszabályozás.  

De ugyanakkor a kulturális feladatok finanszírozása egy teljesen külön, önálló 
előirányzaton jelenik meg az eddigiekkel ellentétesen. És változatlanul ott maradnak a helyi 
adók is teljes egészében. Tehát a kormány úgy véli, hogy ha figyelembe vesszük a feladatok 
átrendezését is, akkor az önkormányzatnál maradó források elegendőek a feladatellátáshoz. 

Nagyjából így gondoltam azokra reagálni azokra, amelyeket képviselő úr mondott, mert 
vannak olyan fölvetései, amiben nincs kompetenciám. 

Ami elnök úr mondott, Ertsey Katalin képviselő asszony felvetéseire, annak nagy részét 
Zsigó Róbert alelnök úr nagyjából szerintem megválaszolt. Itt azért szeretnék egyetlen dolgot, 
azt, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság támogatáscsökkenését illetően valójában csak 
a zárolás az, ami a támogatást csökkentette, hiszen az a forrásátrendezés, vagy előirányzat-
átrendezés, ami ugyan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került, azt a feladatot se kell 
ellátnia. Nem kell finanszíroznia ezt a szolgáltatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, 
tehát maga a kiadás sem jelenik meg onnantól. Csak az a forrás került át, amit ő egyébként 
erre a szolgáltatásra fordított. 

És akkor még egy dolgot, mert itt képviselő asszony azt is fölvetette, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztériumon belül két fejezeti kezelésű előirányzat, a kereskedőházra és 
a keleti kapcsolatokra rendelkezésre álló vagy betervezett összegek esetleg csökkenthetők-e, 
hát úgy gondolom, hogy ez majdan a fejezeti keretszámon belüli átcsoportosításra módosító 
indítványként esetleg lehetőség adódhat. Most semmiképpen nem tárgya szerintem a jelenlegi 
szakasznak. 

Azért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél is a bevételi, illetve kiadási 
előirányzat csökkenése olvasható a fejezeti kötetben a PSZÁF-ra vonatkozóan, hogy a 
tőkepiac helyzetét, illetve biztosítási piac helyzetét figyelembe véve kalkulálja egyébként a 
bevételi előirányzatát, és ezáltal csökkenne a felügyeleti díj bevétele és a bírságbevétele a 
PSZÁF-nek. Tehát nem is volt támogatása. 

Vannak átfedések az egyes felszólalások között, nem tudom, hogy esetleg van-e olyan, 
amire nekem reagálnom kellett volna még és kimaradt, amivel alelnök úr kisegített. 

 
ELNÖK: Erős kompetenciákkal rendelkező hozzászólást tett, legközelebb találkozunk 

vele a másik oldalon. Én magam részéről elfogadom azt, amit most főosztályvezető-helyettes 
asszony mondott, már hogy körülbelül ennyinél zárja le a reagálást. Nyilvánvaló a plenáris 
vita majd alkalmat teremt arra, hogy ennél szélesebben menjünk. Nem tudom, hogy az ÁSZ 
képviseletében akarnak-e esetleg megjegyzést tenni? 

 
DR. VASS GÁBOR (Állami Számvevőszék): Elnök úr, köszönöm szépen, nem 

kívánunk megjegyzést tenni, nem szeretnénk a vitában részt venni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, pedig izgalmas a vita. (Dr. Vass Gábor: Számítottam rá.) 

Szeretném azt mondani, hogy lefutottuk a döntéshez szükséges köröket, szerintem 
rendelkezésre áll mindenkinek annyi információ, hogy az általa képviselt álláspontot a 
döntésében is meg tudja jeleníteni.  

Döntés az általános vitára alkalmasságról 

Ezért úgy teszem fel kérdésnek, hogy aki a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az 



 32 

kérem tisztelettel, most tegye föl a kezét. (Szavazás. ) Ez 11 igen. Aki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak, az kérem, most tegye föl a kezét. (Szavazás.) Ez 5. Tartózkodás nem volt, 
a bizottság meghozta a döntését.  

Úgy járunk el, ahogy azt előzetesen jeleztük, tehát a frakcióktól beérkezett írásbeli 
álláspontot a bizottság összeszerkeszti és leadja a költségvetési, pénzügyi bizottságnak, hogy 
ebből a Parlament általános vitájába szükséges tanulságokat meg tudják fogalmazni. 

Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm az érdemi részvételt, a bizottság ülésén az 
előterjesztőknek is köszönöm a részvételt. 

Egyebek  
Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy ma az interpellációkat követően 15 órai 

kezdettel a Parlament főemelet 55. számú termében az Élelmiszerbiztonsági albizottság 
albizottsági ülést tart Szabó Zsolt alelnök úr vezetésével. Kérem tisztelettel, aki a bizottság 
tagja, vegyen részt a bizottság ülésén. 

Jó munkát kívánok mindenkinek a plenáris ülésre, találkozunk a jövő héten hétfőn 
bizottsági ülésen. Köszönöm szépen. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc)  
 
 
 

Zsigó Róbert 
a bizottság alelnöke 

 

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  

 


