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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 57 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait, a helyettesítéseket figyelembe véve megvagyunk. Köszönöm 
szépen, akkor hozzá is kezdenénk a napirendi pontok megtárgyalásához.  

A bizottsági ülés napirendjét majdnem változatlan formában fenntartom, egyetlenegy 
dolgot kivéve, hogy a 2. napirendi pontban szereplő, a devizakölcsönök törlesztési 
árfolyamával kapcsolatos kérdéskörhöz nem érkezett módosító indítvány, ily módon a 
módosító indítványok megtárgyalására nincs szükség, tehát ez lekerül a napirendről. 
Egyébként a többi napirendi pontot változatlanul fenntartanám. Kérdezem, hogy a 
napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
T/7742. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Elsőként a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítását érintő törvényjavaslat 
módosító javaslatait vitatjuk meg, kérem, hogy az ajánlást mindenki vegye kézhez. 
Tisztelettel üdvözlöm Kiss Gergely Kornél főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból.  

A leadott módosítások közül az első Scheiring Gábor képviselő úr módosító 
indítványa. Kérdezem a kormány vagy a tárca álláspontját, gondolom, csak utóbbi van.  

 
KISS GERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, egyelőre csak tárcaálláspont van, a tárca ezt a módosító javaslatot nem 
támogatja. Az MNB eddig is, és ezután is fog közölni adatokat a devizatartalék mértékével 
kapcsolatban. Erre nincs kötelezve, csak az lehet a jelentősége, hogy olyan esetekben, ha 
spekulációs támadás éri az országot, akkor a befektetők nézik, hogy mikor fogy el az MNB 
devizatartaléka, és ebben az esetben indokolt lehet ezt az információt visszatartani. Úgyhogy 
ezért nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Ehhez még egy technikai titkot elárulok képviselő úrnak, ha kérdezné, hogy 

ez is az EKB által felvetett témakörök egyike volt. Egyébként jelzem, hogy szövegszerű 
egyeztetés is zajlott erről előzetesen, tehát azt gondolom, egyelőre a kormány addig, amíg az 
EKB-tól más észrevétel nem érkezik, kötni fogja magát az eredeti szöveghez. Ennyit talán 
még hozzátennék, tekintettel arra, hogy valamennyire részese voltam ennek az egyeztetésnek.  

Van-e kérdés, észrevétel a módosító indítvány kapcsán? (Jelzésre.) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Annak 

örülök, hogy azt gondolom, a devizatartalékok nyilvánossága adott esetben még a támadások 
kivédésével szemben is fontos eszköz, nyilvánvalóan, ha beáll vagy közvetlen közelségbe 
kerül egy ilyen támadás, akkor más a képlet, úgyhogy ebben a felállásban máshogy fest 
némileg a dolog, de a törvény szövege nem teljesen azt tükrözi, amit ön most elmondott, 
mindenesetre megnyugtató volt, köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ez itt a Házban is felmerült, és itt is tisztáznom kellett ezt a 

félreértést, mert a Ház jogászai felfedezték, hogy van egy másik pont, amiben természetesen 
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igazuk van, hogy az MNB negyedévente beszámolót készít, és a kettőt együtt kell értelmezni. 
Tehát ez a paragrafus összefügg azzal, az MNB negyedévente beszámolót készít, amikor 
egyébként ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza, de ez a paragrafus lehetővé teszi számára, 
hogy egyrészt a két negyedév között ez értelemszerűen titoknak minősül, másrészt pedig, ha 
valamilyen speciális okból viszont lépni akar, akkor attól függetlenül ezt megtehesse. Mert a 
Ház ezt észlelte, és ott koherenciának vélték kezelni, aztán ebből számukra is kiderült, hogy 
miért így kell értelmezni egymáshoz képest a két szabályt, és azt gondolom, itt a kormány 
indoklása is ebből a szempontból egyértelmű volt. Tehát normál esetben, azt gondolom, nem 
fog eltérni az MNB a beszámolástól.  

Van-e még esetleg kérdés e módosító kapcsán? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor – a 
kormány nem támogatta – kérdezem, ki támogatja a bizottság tagjai közül. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a képviselő úr támogatja, ennek megfelelően 1 igen szavazattal a bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

A következő a 2. módosító javaslat, összefüggésben az 5. javaslattal, Szekeres Imre és 
társai részéről. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
KISS GERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. Ezt a kérdéskört letárgyaltuk és leegyeztettük az 
összes nemzetközi partnerünkkel, úgyhogy ennek a megnyitása csak hátráltatná a tárgyalások 
megkezdését.  

 
ELNÖK: Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni a kormány képviselőjétől, aki 

egyébként azt mondta, hogy letárgyalták az összes érintettel, hogy az összes érintett 
tudomásul vette-e és egyetértett-e azzal a megoldással, hogy a miniszterelnök majd ír egy 
levelet, amiben kötelezettséget vállal arra, hogy nem egészíti ki a monetáris tanács tagjait, 
illetve nem neveznek ki új alelnököt mindaddig, ameddig a mostaninak a mandátuma le nem 
jár. Ezt készpénznek tekinthetjük-e, vagy pedig ha letárgyaltak, és mindenben egyetértettek, 
akkor mi szükség van arra, amit elnök úr tegnap már bejelentett, hogy nincs végszavazás 
addig a törvényjavaslatról, amíg az Európai Központi Bank véleménye vissza nem érkezik 
Magyarországra? Hogy van ez a dolog?  

 
ELNÖK: Hadd segítsek, tisztelt alelnök úr. Az Európai Központi Banknak van 

véleménye, amit önmaga képvisel mint a központja, de amikor a jegybanktörvény-
módosításról hivatalos véleményt alakít ki, azt egyébként akkor teheti meg, amikor hozzá a 
kormány által törvényjavaslatként kezelt szöveg eljut, akkor ennek az eljárási módja a 
következő. Megkeresi a 27 tagállamot, és a 27 tagállam jegybankja véleményt nyilvánít, amit 
visszaküld az EKB-nak, és az EKB ezt követően közli a saját, hivatalosnak tekintett 
álláspontját.  

Tekintettel arra, hogy 27 tagállam véleményének a kinyilvánítása nem kétnapos 
folyamat, bár a jelenlegi legjobb tudomásom szerint az EKB a vonatkozó módosítás kapcsán 
sürgeti, ezért kell kivárni ezt az általuk hivatalosan vállalt július 6-ai határidőt. Ezt egyébként 
tegnap itt néhány újságíró jelenlétében elmesélte az MNB elnöke is, csak akkor még, ha jól 
emlékszem, alelnök úr nem volt jelen, mert éppen csak ketten gazdagítottuk ezt a termet az 
elnök úrral, így ha itt lenne, akkor szerintem ezt ő is megerősítené. 

Parancsoljon!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Így aztán különösen érthetetlen az a hónapok óta tartó 

vacakolás, amit ezzel a törvénnyel csináltak, mert ez a hónapokig tartó vacakolás sok 
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tízmilliárd forintjába, ha nem százmilliárdjába a magyar adófizetőknek. Ha tudták, hogy ez az 
egyeztetés hónapokon keresztül tart, akkor miért húzták-vonták az egész dolgot hónapokon 
keresztül?  

Jó lenne, ha tudnánk erre valami magyarázatot kapni. Nem?  
 
ELNÖK: Ezt szerintem tegnap már egy körben megbeszéltük, mélyen tisztelt alelnök 

úr, hogy én azt gondolom, minden tagállamnak jogában áll saját álláspontot képviselni 
bizonyos kérdésekben, és azokat akár meg is védeni. Szerintem ezt a kérdéskört egyszer már 
végigfutottuk az általános vita kapcsán.  

Az pedig, hogy elvi kérdéseknél pénzről beszélünk, bizonyára fontos kérdés, de azt 
tudom mondani önnek, hogy volt néhány kérdés, amit mi fontosnak éreztünk, ezek közül 
hármat kiemeltem tegnap. Az egyik, hogy igen, legyen joga egyébként arra a magyar 
államnak, hogy azt mondhassa, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének kell az 
alapokmányra esküt tennie, mert ha a Bundesbank elnökének kötelessége, akkor miért pont a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke legyen kivétel. Továbbra is fenntartjuk a véleményünket a 
fizetési korlátra vonatkozóan, és amúgy nem mellékesen, ha minden más tagállam megteheti 
azt, hogy egyébként a jegybank döntéshozatali rendszerére vonatkozó módosításokat – tehát, 
hogy hány alelnök van, hány tagja van a monetáris tanácsnak vagy éppen ahogy hívják ott – a 
saját hatáskörében hozza meg, mert ezek az európai alapokmány által nem érintett kérdések. 
Ez abból is kiderül, hogy a brüsszeli Bizottság hivatalosan ezt nem kifogásolta, tehát azt 
gondolom, erre Magyarországnak is kell hogy legyen joga, és ezeket a kvázi elvi 
álláspontokat képviseltük, amit – ha megnézi – végül is a tárgyaló felek is elfogadtak.  

Úgyhogy azt gondolom, ezek fontos elvi kérdések. Lehet, hogy önök számára nem 
azok, de mi azt gondoljuk, hogy itt a magyar állam tekintélyéről és bizonyos értelemben 
Magyarország egyenrangúságáról van szó az Európai Unión belül, ezért képviseltük ezeket az 
elvi kérdéseket. Azt, hogy most ők elfogadják azt, hogy mi a jelölés jogával nem élünk, ami 
technikailag végül is működőképes megoldás, én nem vitatnám alelnök úr helyében. 
Szerintem jó dolog, hogy egy ilyen típusú kompromisszum megszületett, de erről szerintem 
már az általános vita kapcsán is mindketten elmondtuk a véleményünket. Az MSZP legalább 
negyedszer adja be ezeket a módosító indítványokat, mi mind a négyszer elmondtuk róla a 
véleményünket, legfeljebb most újból megtesszük, és aztán döntünk róla.  

De nem akarom elvenni a szót a tárca képviselőjétől, ha gondolja, reagálhat. 
Parancsoljon!  

 
KISS GERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A nemzetközi partnereink álláspontja is idővel változott, és szerintem ez a jogi 
egyeztetés eleve időigényes folyamat, és amúgy, amit elnök úr elmondott, azzal egyet tudok 
érteni.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés a módosító indítvány kapcsán? (Jelzésre.) Parancsoljon!  
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak az analógia annyira kínálja magát, hogy el 

kell mondjam: a szocialisták mindig vérig vannak sértve, ha a kormányzat a 2002-2010 
közötti nyolc év kártéteményeiről beszél, akkor ott volt egy pár év pepecselés szintén, ami 
talán tízezermilliárdokban mérhető károkat okozott az ország számára. (Kovács Tibor: Még 
nagyobbat mondj!) Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy nincs kellő alapja a szocialista 
képviselőtársunknak. (Kovács Tibor közbeszólása.)  

 
ELNÖK: Alelnök úr! Mindenki tiszteletben tartotta az ön hozzászólását is.  
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DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Tehát az ezermilliárdok összességében nézve 
biztosan megállnak, és ha ezt összeadjuk a nyolc év alatt, akkor a tízezermilliárdos összeget is 
meghaladhatja az a kártétemény, amit ön és elvtársai okoztak az országnak, és akkor még 
csak arról a nyolc évről beszéltem.  

 
ELNÖK: Szerintem térjünk vissza a módosító indítványra. Ha nincs ennek kapcsán 

további vélemény… (Jelzésre.) Herman képviselő úr, parancsoljon! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A minősítő 

jelzőket szeretném mellőzni, de Kovács úrnak a gondolataira mindenképpen szeretnék 
reflektálni, mégpedig a következőképpen. A törvényt a magyar parlament alkotja, és nem 
pedig a résztvevők, és hiába próbálja a kört négyszögesíteni, ez nem fog sikerülni. 
Kompromisszum született, ami egyébként a politika egyik alapfeltétele, mert mondják, hogy a 
politika a kompromisszumok művészete, de úgy látom, Kovács úr nem ezen az úton jár.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor döntenénk a módosító indítványról, 

összefüggéseivel együtt. A tárca nem támogatta, kérdezem, a bizottság tagjai közül ki 
támogatja a két ajánlási pontot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A következő a 3. ajánlási pontban Kolber István és társai módosító javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KISS GERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Hasonló okokból nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, 
és egyharmadot sem kapott. 

A 4. ajánlási pontban szintén Kolber István és társai javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KISS GERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen 

nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A legutolsó módosító indítvány Nyikos László és Hegedűs Tamás képviselő urak 

javaslata: hatályát veszti az MNB-törvény 34. §-a, ezt nem tudom, hogy melyik, de majd 
kiderül. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KISS GERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja ezt a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Hegedűs képviselő úr, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tájékoztatásul: ez az a 

pont, amelyik eredetileg benne volt, hogy a monetáris tanács megküldi a napirendjét a 
kormány részére. Tehát az a paragrafus, ami az egyik kapcsolattartást jelenti a kormány és a 
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monetáris tanács között, és a mostani változás során ez szűnik meg, tehát ez a korábbi állapot 
helyreállítása.  

 
ELNÖK: Értem, világos. Ez a tárgyalások során kardinális pont volt, amit a 

függetlenség formai kritériumaként kezeltek ebben a formában. Természetesen a monetáris 
tanácsnak jogában áll meghívni továbbra is a kormány képviselőjét vagy az általa kiválasztott 
napirendi pontról tájékoztatni a kormányt. Ez egyébként időnként szükséges is, és 
csodálkozom rajta, ez 22 évig nem volt probléma a jegybank függetlenségénél. Időnként a 
jegybank számára is releváns információt jelent, ha a költségvetés képviselője ott ül, és a 
valós költségvetési folyamatokról valós idejű tájékoztatást tud adni.  

Tehát ebben tartalmilag egyetértünk, de tekintettel arra, hogy az egyeztetések során ez 
egy kardinális pont volt, ezért értelemszerűen maradunk az eredeti szöveghez képest az itt 
lefektetett módosításnál.  

Van-e további megjegyzés a vita kapcsán? (Nincs jelzés.) Ha nincs, erről is döntenénk. 
Kérdezem, ki támogatja a bizottság tagjai közül a módosító javaslatot, melyet a tárca nem 
támogatott. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont végére értünk, köszönöm szépen 
főosztályvezető-helyettes úrnak a részvételt. Csak megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank képviselőit természetesen meghívtuk, de elnök úr, aki tegnap itt tudott lenni, jelezte, 
hogy ma nem tudja képviseltetni magát a Magyar Nemzeti Bank vezetése, tehát a meghívás 
elment.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

Az Állami Számvevőszék T/7655/2. számú véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról  

A Költségvetési Tanács T/7655/1. számú véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetései törvényjavaslatának tervezetéről  

A következő, eredetileg a 3., most már a 2. napirendi pontunk a költségvetéssel 
kapcsolatos törvényjavaslat általános vitája. Tisztelettel üdvözlöm Banai Péter helyettes 
államtitkár urat, Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét és Kovács Árpád 
urat, a Költségvetési Tanács elnökét, kérem, foglalják el a helyüket, mert elsőként ők hárman 
következnek. A napirendi pont a), b) és c) pontjai, tehát a költségvetés, az ÁSZ véleménye és 
a Költségvetési Tanács véleménye együttes tárgyalásáról beszélünk, de dönteni 
értelemszerűen csak a törvényjavaslatról kell. Itt jelezném mindenkinek, hogy a kisebbségi 
vagy többségi véleményeket írásban kell megtenni, és ezeket a költségvetési bizottság fogja 
majd összefoglalni.  

Először Banai Péter helyettes államtitkár urat illeti a szó a kormány nevében.  

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem 
a rövid ismertetésemet, hogy szokatlan időben kerül sor a költségvetésitörvény-javaslat 
vitájára, ennek oka az, hogy az elmúlt időszakban szokatlan fejleményeket, szokatlan 
eseményeket láthattunk Európában és a világgazdaságban. Gondolok itt például arra, hogy 
néhány évvel ezelőtt föl sem merülhetett volna az, hogy eurózóna-tagországok államcsődje 
reális veszély, vagy föl sem merülhetett volna az, hogy az eurózónából egyes országok 
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kilépnek. Ilyen szokatlan, váratlan események közepette érték az, ha egy országnak 
kiszámítható, stabil költségvetése van, érték az, ha a pénzpiaci befektetők és a reálgazdasági 
befektetők látják azt, hogy már előre rögzített egy adott ország költségvetése.  

A költségvetés – bízom benne – a stabilitás költségvetése kifejezést magán 
hordozhatja. A benyújtott költségvetésitörvény-javaslat a hiány mértékét tekintve 
2,2 százalékkal számol, az államadósság szintje az alaptörvényben előírtaknak megfelelően 
csökkenő tendenciát mutat 2013-ban is. E tekintetben tehát az a hiánycsökkentési pálya, 
amellyel a kormány 2010 óta számolt, és amely elveket – a hiánycsökkentés elvét és az 
államadósság-csökkentés elvét – követett, folytatódik. A 2006-os rendkívül magas 
államháztartási hiány csökkent az elkövetkezendő években, de 2010-ben megfordult volna, 
ismét növekedésnek indult volna a kormány beavatkozásai nélkül. 2011-ben jelentős, egyszeri 
tétellel bár, de szufficitet mutatott a költségvetés, 2012-ben – már az Európai Bizottság által is 
elismert módon – 2,5 százalékos hiánnyal számolhatunk, szerves folytatása tehát a 2013-as 
költségvetésitörvény-javaslat a kormány államháztartási politikájának. 

A hiány mértékét és a stabilitás költségvetését említve: az államadósság csökkentése 
mellett a költségvetés nagyon komoly tartalékokkal számol, hasonlóan 2012-höz. Ezekre a 
tartalékokra azért van szükség, hogy az előre nem látható folyamatokat is ki tudja védeni a 
költségvetés, hogy amennyiben az előzetesen várthoz képest rosszabb makrogazdasági 
folyamatok valósulnának meg, az említett 2,2 százalékos hiány akkor is tartható legyen.  

Ezzel engedjék is meg, hogy néhány szót szóljak a 2013. évi költségvetés 
makrogazdasági hátteréről. Említettem, hogy a világgazdasági környezet igen törékeny, ebben 
a törékeny környezetben is, ugyanakkor maga az Európai Bizottság is 2013-ra némi 
konszolidációt, némi javulást vár 2012-höz képest. Ha azt látjuk tehát, hogy a főbb 
exportpartnereink növekedése kedvező irányba fordul, ha azt látjuk, hogy az eurózóna 2012-
es kismértékű recessziója után 2013-ban már egyszázalékos növekedéssel számolhatunk, 
akkor azt várhatjuk, hogy a magyar növekedés is követi ezt a tendenciát. Így a 2012. évi 
0,1 százalékos növekedéshez képest a ’13-as költségvetésben már 1,6 százalékos 
növekedéssel számolunk.  

A fogyasztói árindex változása 4,2 százalékos a prognózis szerint, a beruházási hányad 
16,4 százalék a GDP százalékában, remélhetőleg ez az érték a későbbi időszakban növekedni 
fog. Ami pedig az 1,6 százalékos GDP belső szerkezetét, felhasználását illeti, ott a háztartások 
fogyasztásánál kismértékű, 0,2 százalékos növekedést kalkulálunk. A bruttó állóeszköz-
felhalmozásnál szintén kismértékű, 0,3 százalékos növekedéssel számolunk, és ami a GDP 
növekedését alapvetően meghatározza, az említett exportpartnerek, exportpiacok változása, az 
exportnál 8,8 százalékos, az importnál pedig 8 százalékos növekedéssel számoltunk. Ergo: a 
folyó fizetési mérleg aktívuma fennmarad, sőt az előrejelzések alapján növekszik 2013-ban. 

Ezen a ponton kiemelném a folyó fizetési mérleg aktívumát, 4 milliárd euró fölötti 
aktívummal kalkulálunk, és kismértékű államháztartási hiánnyal. Tehát amikor a nemzetközi 
szervezetekkel folyó tárgyalásokról van szó, akkor látható, hogy nem a devizatartalékok 
csökkenése, nem a folyó fizetési mérleg hiánya, és nem az államháztartás helyzete igényli a 
védőháló meglétét, hanem az említett rendkívül bizonytalan nemzetközi környezet. Ebben a 
makrogazdasági környezetben várja tehát a kormány, hogy a jövő évi költségvetésben a 
2,2 százalékos hiány tartható lehet.  

Említettem, hogy a stabilitás egyik jegye az úgynevezett országvédelmi alap 
100 milliárdos összege, de hogyha azt is megemlítem, hogy a kamatkiadásoknál 
4,2 százalékos GDP-arányos kiadással számolunk, akkor a 2,2 százalékos hiányból és a 
4,2 százalékos GDP-arányos kamatkiadásból látszik, hogy egy nagyon komoly elsődleges 
többlettel, 2 százalékos GDP-arányos többlettel számol a jövő évi költségvetés.  

A kamatkiadások tekintetében egy gondolatot engedjenek még meg. A kormány 
egyértelmű szándéka, mint ahogy az az előző napirendi pontból is kiderült, a nemzetközi 
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szervezetekkel való megállapodás megkötése. A költségvetés összeállításakor ezen 
megállapodás pozitív állampapír-hozambeli változásaival még nem kalkuláltunk. Ergo: ha a 
megállapodás megköttetik, akkor jó esély nyílik arra, hogy a magyar állampapírok 
hozamszintje csökken, és ezáltal a kamatkiadások is csökkennek. Hogyha stabil és 
konzervatív költségvetést mondok, akkor ez nem csak a hiány mértékére, nem csak a 
tartalékokra, hanem azt gondolom, a kamatkiadások tervezésére is igaz. 

A költségvetés átfogó számai után a bevételi oldalról röviden csak annyit mondanék, 
hogy a Széll Kálmán-terv 2. dokumentumában ismertetett adóintézkedésekkel számol a jövő 
évi költségvetési törvény tervezete. A Széll Kálmán-terv 2. dokumentumához képest csak 
azokat a módosításokat vezette át a kormány az egyes adóbevételek tekintetében, melyek a 
benyújtott törvényjavaslatokból, adószabályokból már kiolvashatók. Egy jelentős változás van 
a számokat tekintve a bevételi oldalon, nevezetesen a pénzügyi tranzakciós illetéknél a 
költségvetésitörvény-javaslat 283 milliárd forint bevétellel számol. A Széll Kálmán-terv 
2. dokumentuma 130-228 milliárd forint közötti összeget kalkulált, de azt gondoljuk, hogy az 
a rendkívül széles adóalap, amely a pénzügyi tranzakciós illeték mögött van, realizálhatóvá 
teszi az említett 283 milliárd forintos összeget. Itt természetesen meg kell jegyeznem, hogy a 
Bankszövetséggel a tárgyalások folyamatban vannak, a vonatkozó törvényjavaslat a tisztelt 
Országgyűlés előtt van, tehát a szám nyilván változhat. A cél az, hogy a végleges szabályozási 
struktúra olyan legyen, ami a növekedés szempontjából meghatározó hitelezési aktivitást nem 
érinti negatívan, illetőleg összeegyeztethető a növekedés serkentésével, a pénzügyi 
tranzakciós illetékből realizálható bevételek teljesíthetősége.  

Az államháztartás 2013. évi kiadásai tekintetében ismét csak azt tudom mondani, hogy 
a Széll Kálmán-terv 1. és 2. dokumentumainak folyamatait láthatjuk a költségvetésitörvény-
javaslatban, így a nyugdíjrendszer átalakításának hatásait, az egészségügyi rendszer 
átalakításának hatásait, a felsőoktatási átalakítások hatásait, a közoktatási-köznevelési 
változásokat, az önkormányzati rendszer változásának a hatásait, a Start-munkaprogram 
változásait vagy a közösségi közlekedésben látható változásokat a 2013. évi 
költségvetésitörvény-javaslat tükrözi. Bízom abban, hogy mindezen változások alapján nem 
csak a stabilitás költségvetése a talán találó kifejezés a jövő évi költségvetésitörvény-
javaslatra, hanem a szerkezetátalakítások költségvetése kifejezés is. Mindazokat a szerkezeti 
reformokat tehát, amelyeket például az önkormányzati rendszernél a feladatok 
önkormányzatoktól a központi állam részére történő átvétele – és remélhetőleg hatékonyabb 
feladatellátást – tartalmaz, azt a törvényjavaslat átvezeti.  

A kiadási oldal változásai tekintetében engedjék meg, hogy csak nagyon röviden az 
önkormányzati feladatellátásról néhány szót szóljak. A strukturális átalakítás célja nyilván a 
hatékonyabb feladatellátás, azt gondolom, hatékonyabb lehet az önkormányzati igazgatási 
feladatok ellátása, ha a 3200 önkormányzattól a kevesebb mint 200 járási hivatalhoz kerülnek 
feladatok. Azt gondolom, hatékonyabb és minőségében egységesebb lehet az oktatási 
rendszer működtetése, ha a tanári kar és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők fizetésének 
finanszírozása központi karakterű, és e ponton természetesen azt is meg kell mondanom, hogy 
a köznevelési törvényben előírt béremelések fedezetét a jövő évi költségvetési törvény 
tartalmazza az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében, tehát egyértelműen szerepel 
mind számokban, mind a szöveges leírásban a többletkiadások fedezete.  

Ha az önkormányzati rendszernél említettem az igazgatási feladatok változását, tehát a 
járási kormányhivatalok létrejöttét, említettem a pedagógusbérek finanszírozásának a 
változását, akkor azt is el kell mondanom, hogy számolunk azzal, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény értelmében 2013. január 1-jétől a 2000 fős lélekszám alatti 
önkormányzatok önálló hivatalai megszűnnek. Ez nyilván az államháztartás részére is 
megtakarítást eredményezhet, és arra számítunk, hogy 2013-tól a helyi önkormányzatoknál 
működési hiányos költségvetéssel nem kell számolnunk.  
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A feladatok változása a finanszírozási rendszer változását is maga után vonja. A 
gépjárműadó 40 százaléka marad helyben, az eddig helyi önkormányzatoknál maradó 
személyi jövedelemadó-résznek csak egy része az, ami a helyi önkormányzatokat megilleti – 
3 százalékpont –, ugyanakkor ez beolvad egy általános helyi önkormányzatok feladatellátását 
célzó normatíva összegébe. Tehát az alapelv az, hogy a feladatok változásával a finanszírozás 
változása is meg kell hogy történjen. 

Ha a stabilitás és a szerkezetátalakítás költségvetési jelzőket használtam, akkor bízom 
benne, hogy a költségvetés tartalmaz olyan elemeket, amelyek a növekedés költségvetése 
jelzőt is indokolttá teszik. Az egyik meghatározó tényező az, hogy az európai uniós források 
felhasználásában a korábbi évekhez hasonlóan nem lehet költségvetési akadálya a pénzek 
fölhasználásának. 2013 egy meghatározó év, hiszen az úgynevezett n+3-as és n+2-es 
szabályok torlódása miatt a 2013. év végéig kell fölhasználnunk mind a 2010. évi 
kötelezettségvállalási keretösszegeket, mind a 2011. évi keretösszegeket. A törvényjavaslat az 
uniós források maximális felhasználásának az esélyét adja meg, a szükséges társfinanszírozás 
biztosított, így azt prognosztizáljuk, hogy 2013-ban az összes felhasznált európai uniós forrás 
a 2012. évi felhasználást mintegy egy százalékponttal haladja meg a GDP arányában. Tehát ez 
is egy növekedési tényező lehet, amely az említett 1,6 százalékos növekedéshez hozzájárul. 

A törvényjavaslatban több olyan elem szerepel, amely a növekedést szolgálja vagy új 
előirányzatként, vagy régi előirányzat megemelt összegeként. A Start-munkaprogram 
keretösszege növekszik, és jövőre 154 milliárd forinttal számolunk, de több olyan előirányzat 
is megjelenik: akár a munkaigényes sertéságazat támogatására gondolok, akár a keleti nyitás 
jegyében a kereskedőház-programra és kapcsolódó kiadásokra 6 milliárd forintos plusz 
előirányzatot említem, amelyek egyértelműen a foglalkoztatás növekedését és a növekedés 
serkentését célozzák. 

A költségvetés tartalmi ismertetése után engedjék meg, hogy annyit ismertessek a 
partnerekkel való egyeztetésről, hogy természetesen a törvényi előírások szerint mind az 
Állami Számvevőszékkel, mind a Költségvetési Tanáccsal és a tanács testületének részeként a 
Magyar Nemzeti Bank tisztviselőivel egyeztettünk. Azt gondolom, korrekt szakmai 
egyeztetés történt, amelynek eredményeképp a benyújtott költségvetésitörvény-javaslat 
igyekszik reagálni a Költségvetési Tanács észrevételeire. A tanács észrevételei miatt került 
megemelésre az országvédelmi alap 100 milliárd forintos összegre. Ez a 100 milliárd forint 
önmagában garantálja azt, hogy ha a kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági folyamatok 
eredményeképp – vagy más, előre nem látott folyamatok eredményeként – a növekedés nem 
1,6 százalékos lenne, hanem 0,7 százalék környéki, akkor is a 100 milliárdos országvédelmi 
alap fedezetet nyújt a kieső bevételek ellensúlyozására. Tehát a Költségvetési Tanács 
javaslatát megfogadva emelte meg az országvédelmi alap összegét a kormány a benyújtott 
törvényjavaslatban, és emelte meg több költségvetési kiadási tétel előirányzatát.  

Ha szervezeteket említettem, végezetül engedjék meg, hogy az Európai Bizottság és az 
Ecofin-tanács múlt pénteki döntésére hívjam fel a figyelmet. Az említett hazai szervezetek 
véleményezése mellett az Európai Bizottság és az Ecofin-tanács is egyértelműen úgy látja, 
hogy a jövő évi költségvetési folyamatok biztosítják a 3 százalék alatti hiány tarthatóságát, 
biztosítják azt, hogy nem egyszeri tételekkel, hanem tartósan legyen teljesíthető a 3 százalék 
alatti hiánycél, és mindez nem csak a 2013-as költségvetésre igaz, hanem a tisztelt 
Országgyűlés részére benyújtott, 2016 végéig látható, illetőleg bemutatott folyamatokra is.  

Mindezzel, az államháztartási hiány tartós fenntarthatóságának nemzetközi 
észrevételeivel együtt ajánlja a kormány a tisztelt bizottságok és az Országgyűlés részére az 
általános vitára való alkalmasságot.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Domokos László következik, az Állami Számvevőszék 
elnöke.  

Domokos László elnök (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségének eleget téve 
elkészítette a 2013. évi költségvetésitörvény-javaslatról szóló véleményét. Ahogyan 
elhangzott, mintegy három hónappal hamarabb történt ez meg, ennek megfelelően az 
ellenőrzés programját át kellett alakítani, és az első kérdés joggal az lehet, hogy egy ilyen 
rendkívül bizonytalan nemzetközi, gazdasági, pénzügyi környezetben helyes-e, hogy 
hamarabb tárgyal a költségvetésitörvény-javaslatról az Országgyűlés.  

Úgy látjuk, hogy egyrészt technikailag valóban új kihívást jelentett, hiszen nem ehhez 
szoktak hozzá a szervezetek, másrészről viszont minél bizonytalanabb a környezet, annál 
inkább a hosszabb kitekintőképesség szolgálhatja egyrészt a nemzetközi viszonyokhoz való 
alkalmazkodóképesség növelését, megfelelő tartalékpolitika mellett, másrészről pedig a belső 
pénzfelhasználók számára teremt hosszabb felkészülési és tervezési időt, hiszen ha a 
decemberihez képest hamarabb elfogadásra kerül a törvény, hamarabb történhet meg a 
fejezetek részletes tervezése is.  

Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az ÁSZ mindig egy adott pillanatnyi állapotról számol 
be, ami után tovább folytatódik a költségvetés készítésének a folyamata. Ez 22 éve így zajlik, 
ezért a kritikus megállapításaink okafogyottá válhatnak, ha észrevételeinket is ezzel a céllal 
megfogalmazva figyelembe veszik. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy mind a kormány, 
mind pedig a parlament szakbizottságai és az Országgyűlés vitája tovább formálja ezt a 
költségvetésitörvény-javaslatot. Ez egy nagyon sajátos számvevőszéki szerep, hiszen előzetes, 
előretekintő feladata van a költségvetés kockázatainak a számbavételére.  

Ezért fontos leszögezni, hogy miről mond véleményt az ÁSZ. Ellenőriztük a törvényi 
megfelelést, illetve a számszaki megalapozottságot, de a tervezet egészének 
teljesíthetőségéről külön nem hoztunk döntést. A törvénytervezet elkészítésekor azt 
vizsgáltuk, hogy betartották-e a vonatkozó jogszabályokat, tervezési kötelmeket, elkészültek-e 
a tervezési dokumentumok, megtörtént-e a tervezetnek az úgynevezett alátámasztottsága. A 
kérdés másik fele pedig a kockázatosság, hogy teljesíthetők-e, reálisak-e az előirányzatok, 
illetve teljesülnek-e az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapkövetelményei.  

Ennek megfelelően egy egyszerűsített és talán célszerűbb módszertant alakítottunk ki 
erre az évre, ami megjelenik abban is, hogy mintegy 40 oldalban, a korábbiaknál sokkal 
rövidebb és egyszerűbb szövegezésű véleményt alakítottunk ki, ami reményeink szerint – ez a 
szándék – a vita, a tárgyalás segítését szolgálja. Külön felhívom a három mellékletre a 
figyelmet, amely sűrítve összefoglalja azoknak a kockázati tényezőknek a besorolását, amely 
az egyes tételeknek a vagy megalapozott, amikor teljesíthető és alátámasztott egy tétel, vagy 
részben megalapozott, amikor teljesíthető és részben alátámasztott, vagy nem megalapozott, 
azaz kockázatos, amikor sem teljesíthetőnek, sem alátámasztottnak nem volt minősíthető, 
például dokumentumok hiánya, például törvények részletes szabályainak a kialakítása esetén. 
Vagy ilyen, ahogy helyettes államtitkár úr mondta, jó néhány strukturális változáshoz 
kapcsolódó kérdés részletszabályainak a tisztázatlansága, amin a későbbiekben természetesen 
mód van javítani. Ez javíthatja magának a költségvetés tervezésének a minőségét.  

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól a ’12. évtől kezdődően havonta gyűjtjük az első 
öt hónap adatait, az összesítő adatokat, ez egy bázist teremtett meg, amit külön a függelékben 
foglaltunk össze, erre is föl szeretném hívni a figyelmet. Ezt korábban a Számvevőszék nem 
végezte, de pont a Költségvetési Tanácsból adódó szerepkör miatt, másrészt, bár ezt mi nem 
tudtuk, hogy előrehozott költségvetés véleményezése lehet, ez mindenféleképpen javította a 
Számvevőszéknek a becslésre, a megítélésre, a teljesíthetőségre vonatkozó értékítéletét vagy 
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értékelését. Tehát úgy gondolom, hogy a Számvevőszék nagy szakmai megalapozottsággal el 
tudta végezni az értékelést.  

Ha megengedik, talán ha rögtön először a bizonytalan környezetből adódó kérdésekkel 
kezdtem, akkor a tartalék kérdésére helyezném a hangsúlyt, hiszen ilyen bizonytalan és 
kedvezőtlen környezeti kilátások esetén a tartalékok szerepe és súlya megnő. Ezért 
alapkérdés, hogy a költségvetés – már a tavalyi évben is láttuk – hogyan készül föl már a 
tavalyi tervezésnél, idei évi végrehajtásnál a bizonytalanságok kezelésére. Azt tudom 
mondani, hogy valóban, ahogyan helyettes államtitkár úr jelezte, a Költségvetési Tanács 
véleményét figyelembe véve vissza tudjuk igazolni, hogy mintegy összességében a fejezeti 
tartalékokkal együtt 300 milliárdos tartalék áll rendelkezésre. Ez az ez évi várható teljesítés – 
tehát nem az előirányzat, hanem a teljesítés – alapján, ami 200 milliárdos nagyságrend, 
mintegy 150 százalékos előirányzat-meghatározást jelez. Ezt mi úgy ítéljük meg, hogy ez már 
kellően óvatos tervezést jelenít meg a várható vagy előre nem várható, de bármikor 
bekövetkező környezeti változásokból adódóan.  

Fölmerülhet persze a kérdés, hogy a tartalék további növelése indokolt-e. Itt arra a 
szempontra hívjuk fel véleményünkben a képviselők figyelmét, hogy minél nagyobb a 
tartalék, annál nagyobb viszont a növekedési áldozat kockázata, hiszen ezt egyúttal a jövőbeni 
kilátások korlátozásával, annak költségeivel kell összevetni, ezért mi külön nem 
kezdeményezünk ilyen irányú további változást. Mindamellett, hogy az igaz: minél nagyobb a 
tartalék, annál nagyobb a biztonság a bizonytalan környezet kezelésére.  

Nézzünk néhány konkrét összefüggést. A 15 477 milliárd forintot kitevő kiadásokat, 
azok legfőbb tételeire koncentráló kockázatelemzésünk során 82 százalékban ellenőriztük, a 
14 799,7 milliárd forintos bevételeknél pedig azok 88 százalékára terjedt ki az ellenőrzés, 
mely szerint a törvényben megfogalmazott adósságszabály, amely az adósság csökkentéséről 
szól, megítélésünk szerint alátámasztott. Az államháztartás központi alrendszereinek tervezett 
hiánya 677 milliárd forint, ami 18 százalékos növekedés a 2012. évhez képest, és ez a 
hiánycél viszont a várható GDP-arányos mérték 2,2 százalékában jelenik meg.  

Röviden ismertetném a bevételi oldal kockázatait, részletesen a szövegben, illetve a 
mellékletben megtalálható. Az összbevételek 30 százaléka az, amely még további 
megalapozást kíván, kockázatosnak minősítettük. Itt nem az egész tételt kell mindig érteni, 
hanem mindig azt jelezzük ezzel, hogy ennek a biztos teljesülése még alátámasztást vagy 
törvényi döntéseket fogalmaz meg, esetleg tervezési szabályozási feladatok adódnak. Tehát 
nem a teljes összeg kiesésével vagy meglétével kell számolni, hanem annak a pontosításával. 
A bevételeknél 58 százalékot megalapozottnak, 12 százalékban pedig részben 
megalapozottnak minősítettünk. A nagy adók közül megalapozott a bankadó, az ágazati 
különadók, az áfa és a jövedéki adó teljesíthető, de hiányosan alátámasztott a társasági adó, 
nincs alátámasztva és becslésünk szerint nem is teljesíthető jelenlegi formájában az eva, a 
pénzügyi tranzakciós illeték, és bizonytalan bázis miatt a személyi jövedelemadó. Kockázatos 
jelenleg az elektronikus útdíj 75 milliárdos bevételi összege.  

A központi költségvetés közvetlen kiadásainak 93 százaléka vagy megalapozott vagy 
részben megalapozott, 7 százalék, amely nem megalapozott. Itt különösen fel kell hívnom a 
figyelmet arra, hogy ez az a közösségi közlekedési támogatáshoz kapcsolódó átalakítás, amely 
már ez év július 1-jétől érvényben kellene hogy legyen, de ennek a szabályai még nem 
tisztázottak. Így nyilvánvaló, hogy ’13-ra még nem megalapozott, de tisztázható tényezőként 
kezeljük.  

Az állami vagyonnal kapcsolatosan a kiadási oldalon találtunk nem megalapozott 
tételeket. Legjelentősebben ez a bizonytalanság a Nemzeti Eszközkezelő ingatlanvásárlásainál 
jelenik meg, itt viszont szakmailag azt kell mérlegelni, hogy tulajdonképpen milyen lakásokat 
fog fölvásárolni, mennyi pénzért, tehát mennyire megtervezhető. Erről természetesen lehet 
szakmai vitát folytatni, viszont szakmailag a tervezés állapota nem felel meg a többi tétel 
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elvárásával szemben, de természetesen itt az a kérdés merül fel, hogy akinél fölvásárol az 
állam, azt kell-e további információs állapotba hozni. Tehát ezért ennek a mérlegelése egy 
sajátos tételként jelenik meg.  

Az európai uniós támogatásokról Banai úr részletesen szólt, itt csak azt szeretnénk 
jelezni, hogy az ez évi teljesítéssel kapcsolatban elmaradás van. Ezért az a veszély jelenik 
meg, hogy a ’13-ra teljes körű felhasználást tervezett kormányzati forrásfelhasználás 
veszélyben van. 258,4 milliárd forintos központi költségvetési támogatás esetén valósul ez 
meg, amennyiben ettől elmaradás van, az természetesen okozhat kevesebb pénzfelhasználást, 
tehát a hiány szempontjából nincs kockázata, pénzfelhasználás szempontjából viszont igen.  

A Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatban érdemes leszögezni, hogy az 
inflációkövető nyugdíjemelés jelent kockázatot, de az alapköltségvetés teljesíthető, az ellátási 
kiadások fedezete biztosított, tehát 4,2 százalékos inflációkövető nyugdíjemeléssel számol a 
tárca, itt kis kockázattal számolunk.  

Az Egészségbiztosítási Alap bevétele teljesíthető, viszont kockázatosnak ítéljük meg a 
gyógyszertámogatás 69,7 milliárdos csökkentését. Itt szintén érvényes, amit korábban 
elmondtam, azzal, hogy egy más konstrukcióban levő felhasználásról van szó, ezért mind a 
szabályozási koncepció, mind a háttérszámítások bizonytalansága okozza ezt a gondot. Nem 
lehet még most megítélni például a fogyasztói szokások vagy a gyógyszerfelírási szokások 
változásából adódó kockázatokat, hiszen nem egy bázisévre lehet számolni.  

Az önkormányzati alrendszerrel kapcsolatban pedig a Számvevőszék azt jelzi, hogy a 
szektorban már ma is komoly pénzügyi feszültség van, ezt az ez év áprilisi összegző 
önkormányzati jelentésünk is bemutatta. Ennek megfelelően ez a költségvetés nem könnyít az 
önkormányzatok visszafizetési feszültségein, ami viszont azt jelzi, hogy miután egyébként a 
feladatok és a források áthelyezése nem minden részletében számításokkal alátámasztott, ezért 
tekintjük ezt kockázatos tényezőnek. Ez is további egyeztetésekkel és törvényalkotással 
javítható természetesen, viszont az általános önkormányzati rendszer működőképességének a 
veszélyeire fel kívánjuk hívni a figyelmet.  

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Tanács véleményét Kovács 

Árpád elnök úr ismerteti.  

Dr. Kovács Árpád elnök (Költségvetési Tanács) szóbeli kiegészítése 

DR. KOVÁCS ÁRPÁD elnök (Költségvetési Tanács): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tekintettel arra, hogy Domokos László elnök úr az Állami Számvevőszék részéről 
az aggályokat és a feltételeket illetően nagyon sok mindent elmondott, én néhány kérdésre 
szeretnék reagálni. Szeretném jelezni, hogy a tisztelt képviselő hölgyek és urak 
rendelkezésére áll a tanács véleménye.  

Mindenekelőtt azt kell rögzíteni, hogy a tanács egyhangúlag hozta a határozatát, és a 
két szempontrendszer szerinti gondolkodásmódban egyrészt a tervezetre észrevételeket tehet, 
figyelmeztethet a megvalósítási kockázatokra, a feltételrendszerben fellelhető hiányosságokra, 
ezt is megtettük. Másrészt azonban a legalább ennyire fontos garanciális kötelezettségünket az 
alkotmányosság érdekében kaptuk, hogy a tanács a tervezettel kapcsolatban egyet nem értését 
nyilváníthatja ki, ha annak megalapozottságára, illetve hitelességére vagy végrehajtására 
vonatkozóan alapvető aggályai vannak.  

Szeretném kijelenteni, hogy ilyen jellegű indoka a Költségvetési Tanácsnak nem volt, 
és tekintettel arra, hogy a költségvetés tervezetét vizsgáltuk meg, majd a törvényjavaslatra 
vonatkozólag is áttekintettük a tanács tagjainak a hatáskörében ezeket, meg tudom erősíteni, 
hogy a tanácsnak a törvényjavaslattal kapcsolatban sincs ilyen, az átdolgozás utáni aggálya, 
ami azért fontos, mert a kiadási-bevételi főösszegek, a hiány nagyságrendje változott.  
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Ehhez kapcsolódik az is, hogy a Költségvetési Tanácsnak ugyancsak kötelessége az 
államadósság szabályainak a betartása. A Költségvetési Tanács itt is az államadósság-szabály 
betartását jelezte mind a tervezet, mind pedig a benyújtott törvényjavaslat vonatkozásában. 
Az, hogy mikor szükséges a törvényjavaslattal kapcsolatban újólag véleményt formálni a 
tanácsnak, és mikor elégszik meg azzal, hogy a különbségeket regisztrálja és fölhatalmazza az 
elnökét arra, hogy ezeket ismertesse az Országgyűléssel, erre a vonatkozó törvény 
mozgásteret biztosít. A Költségvetési Tanács nem tartotta indokoltnak jelen esetben azt, hogy 
egy új határozatot készítsen erre vonatkozólag, viszont szükségesnek tartották a tagok, hogy 
mindazokat a kockázatokat, változásokat a Költségvetési Tanács nevében a parlament előtt 
ismertessem, amelyek a költségvetési javaslattal kapcsolatban vannak.  

Bőségesen esett szó róla, a kiadási oldal megalapozottsága tekintetében a költségvetési 
törvényjavaslat a tervezethez képest – részben a Költségvetési Tanács észrevételinek 
figyelembevételével – jelentős mértékben biztonságossá és kockázatmentessé vált. A kiadási 
előirányzatok vonatkozásában most a reális szükségletekhez közelebb eső változatot láthatunk 
azzal, hogy ezen a területen a gyógyszerkassza vonatkozásában vannak olyan aggályaink, 
amelyek erőteljes kockázatokra utalnak, és vannak olyan területek is, ahol – mint Domokos 
László elnök úr jelezte – a költségvetés kidolgozottsága még szükségessé teszi, hogy a 
hiányzó törvényeket, intézményeket, intézkedéseket meghozzák. Ami fölveti természetesen 
azt a költségvetés készítési mechanizmusával kapcsolatos aggályt, hogy jó-e az, ha 
párhuzamosan készül a költségvetés, vagy pedig egy lezárt szakasz után az összes feltétel 
birtokában indul-e. Mindkettő mellett van nemzetközi gyakorlatbeli példa, most tudomásul 
kell vennünk, hogy ez a folyamat indult el. 

Amiben véleménykülönbség – alapvető módon – a költségvetési tervezést végző 
szervezetekkel, személyekkel fönnmaradt, az az idei és a jövő évre vonatkozó gazdasági 
prognózis kérdése, amely a költségvetés bevételi oldalán jelent aggályokat. Hozzá kell tenni, 
hogy a Költségvetési Tanács az eredeti változatban javasolta egy új makrogazdasági alternatív 
pálya figyelembevételét. Ezt a kormányzat nem tartotta szükségesnek, és úgy reagálta le a 
Költségvetési Tanács javaslatát, hogy az országvédelmi alap előirányzatát gyakorlatilag 
100 százalékkal megemelte – 50 milliárdról 100 milliárdra –, és egy olyan számításról adott 
tájékoztatást, ami azt jelezte, hogy egy majdnem egy százalékkal rosszabb prognózis esetén 
ez a pénzösszeg fedezni tudja a költségvetés makrogazdasági pályáján mutatkozó gondokat.  

A véleménykülönbségünk azért maradt meg, és ezt azért tartom fontosnak, mert 
gyakorlatilag ennek a tételnek, valamint a kiadási oldal biztonsága érdekében föl kellett 
emelni a bevételi oldal számait. Ez lényegileg egyetlen adónemből következett be markánsan, 
nevezetesen a tranzakciós adóból. Tehát itt egy 100 százaléknál nagyobb emelés történt, és a 
Költségvetési Tanácsnak nem állnak rendelkezésre olyan dokumentumok, és ilyen 
dokumentumokkal nem tudunk találkozni – de amelyek készülőben vannak –, amelyek ennek 
a beszedhetőségét, gazdasági hatásait, negatív szinergiáit, végrehajthatóságát magukban 
foglalják. Tehát itt a Költségvetési Tanács olyan kockázatokat azonosított, amelyeket a maga 
részéről kötelességének tartott elmondani, amihez természetesen az is hozzátartozik, hogy a 
Költségvetési Tanács a maga részéről a 2012. évi makrogazdasági prognózis, tehát az idei év 
bázisában is óvatosságra és kockázatjelzésre vállalkozik.  

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom arról a tisztelt bizottságot, hogy a Költségvetési 
Tanács előreláthatóan július közepén hozza nyilvánosságra értékelését a 2012-es 
folyamatokról, így tehát a költségvetési tervezés folyamatában mint bázis figyelembevételére 
lehetőség nyílik, hogy a szükséges korrekciók végrehajtódjanak.  

Úgy gondolom, hogy a tervezés folyamatában korrekt, jó együttműködés alakult ki az 
illetékes szervekkel, a véleménykülönbségek bizonyos területeken megmaradtak, ezt a 
kormány is jelzi, a Költségvetési Tanács pedig a képviselő hölgyek és urak figyelmébe azért 
ajánlja, mert a költségvetés készítésének ez a korai szakasza, az esetleges korrekciós 
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lehetőségek kiterjedtebb lehetősége módot ad arra, hogy ezeket az aggályokat, kockázatokat a 
következő időszakban mérsékeljék.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a bizottság tagjaié, képviselőtársaimé a szó. 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki kíván elsőként szót kérni, általános vitáról 
beszélünk. (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A kormány 
képviselője a növekedés költségvetéseként jellemezte a benyújtott javaslatot, mi a magunk 
részéről egy kamuköltségvetésnek tartjuk ezt az előterjesztést. Nem igazán látható 
természetesen az őszinte szándék e tekintetben, hogy mi volt a kormány célja ezzel a 
költségvetési javaslattal. Korábban nem volt rá példa sohasem, hogy ilyenkor költségvetéssel 
állt volna elő a kormány. Egyébként rendkívüli módon sántít az a magyarázat, amivel a 
kormány képviselője itt megpróbálta indokolni azt, hogy a kormány miért állt elő ezzel a 
költségvetéssel. Éppen az ellenkező indokok is sorra felsorolhatók, hogy miért nem indokolt 
most benyújtani, pontosan azok miatt a kockázatok és bizonytalanságok miatt, amit az Állami 
Számvevőszék elnöke, de a Költségvetési Tanács elnöke is fölsorolt, hogy egyszerűen nincs 
alapja ennek a költségvetésnek, nincs bázisa, amire tervezhetne a kormányzat. Így aztán azt 
lehet mondani, hogy gyakorlatilag egyetlenegy szám sem igaz, ami ebben a költségvetési 
javaslatban le van írva. 

Technikailag is elég érdekes a dolog, mert hát a képviselőknek tudniuk kell, hogy 
amennyiben a főszámokról szavaz az Országgyűlés még a mostani nyári ülésszakban, akkor 
az őszi ülésszakban már a fejezeteken belüli átcsoportosításra van csak mód. Természetesen 
tisztában vagyok vele, hogy a kormánytöbbséget nem szokta zavarni az, hogy akkor majd 
legfeljebb újra megnyitjuk a költségvetési törvény általános vitáját, és akkor majd a 
főszámokat is lehet módosítani ősszel is. Nyilvánvalóan előreláthatólag erre szükség is lesz, 
hogy ezekre a módosításokra sor kerüljön. Egyébként pedig számunkra teljesen nyilvánvaló, 
hogy megpróbálják ezzel etetni az IMF-et, illetve az Európai Bizottságot, hogy hát micsoda 
stabil elképzelései vannak a kormánynak a jövő évre vonatkozóan. 

Hosszan elemezgette az Állami Számvevőszék elnöke és a Költségvetési Tanács 
elnöke is, de a kormány képviselője különösen, hogy micsoda fontos dolog az, hogy majd 
300 milliárd forintnyi tartalék van ebben a költségvetésben. Hát utalnék arra, hogy a Bajnai-
kormány utolsó költségvetésében ettől nagyobb tartalék volt, mégis problémák keletkeztek. 
Az már más kérdés, és jó lenne, ha ezt a bizottsági ülésen egyszer szakmailag is 
megvitatnánk, hogy amikor kormányra kerültek, hogyan járultak hozzá a Fidesz-kormány 
megtett első intézkedései ahhoz, hogy végül is a 2010. év úgy zárult, ahogyan zárult, hogy 
mennyi lett volna a hiány, ha mondjuk a Fidesz-kormány nem tette volna meg azokat az 
intézkedéseket, amelyek hozzájárultak a hiány növekedéséhez így is, anélkül, hogy egyébként 
azt az Európai Bizottság jóváhagyta volna, ahhoz hozzájárult volna.  

Számosan elemezte a Költségvetési Tanács, illetve az Állami Számvevőszék vezetője 
is, hogy mely területek azok, amelyek úgymond vesztesei – bizonyosan vesztesei – a jövő évi 
költségvetésnek. Hát az egyik mindenképpen az egészségügy és a gyógyszerkassza. Az, hogy 
ilyen mértékű csökkentést hogyan kíván finanszírozni a kormány a következő időszakban, és 
ennek milyen következményei lesznek a betegekre nézve, az egyébként jelenleg nem is 
látható és nem is mérhető fel.  

Ugyanilyen vesztese az átalakításnak – és még nagyobb káosz van ezen a területen – 
az egész önkormányzati szféra. Az a magyarázata a kormány képviselőjének, hogy majd 
mennyivel hatékonyabban fog működni a járási hivatali szervezet, és hogy ez majd mennyi 
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megtakarítást eredményez, hát ez enyhén szólva is megkérdőjelezhető és kérdéseses. Ha 
megszűnnek önkormányzati hivatalok, akkor az állampolgárok ellátása hogyan is lesz ezekkel 
az állami vagy önkormányzati szolgáltatásokkal? Akkor az állampolgároknak mégiscsak 
utazgatniuk kell egyik helyről a másikra? Mert egyébként másképpen nem képzelhető el a 
megtakarítás, csak úgy, ha jelentős létszámcsökkentés következik be az önkormányzati 
szférában. Másképpen hogyan képzelhető el?  

De ugyanez elmondható az oktatásügy területére is. Azzal, hogy központi irányítás alá 
kerülnek az alap- és a középfokú oktatási intézmények, költségmegtakarítás csak úgy 
képzelhető el – még akkor is, ha az egyébként egész rendszer finanszírozása jelenleg nem 
áttekinthető és nem tervezhető, nem látható az, hogy mit kell majd az önkormányzatoknak 
finanszírozni, mi az, amit az állam finanszíroz majd. De az oktatásügyben megtakarítások 
másképpen megint csak nem képzelhetők el, csak úgy, ha jelentős létszámleépítés következik 
be a pedagógusszférában. Ezt tagadja jelenleg az oktatási kormányzat, de nyilvánvaló, hogy 
költségmegtakarítás másképpen nem képzelhető el ezen a területen, és vég nélkül lehetne 
sorolni azokat a bizonytalanságokat, amelyek ezzel a költségvetéssel kapcsolatban 
fölmerülnek.  

Mindezekre tekintettel teljesen komolytalannak tekintjük azt, hogy ezt a kormány 
végig kívánja vinni, és hogy egyáltalán milyen módosításokkal kíván még előállni a 
következő időszakban, nem beszélve az őszi időszakról, hogy hogyan kívánja kezelni. 
Csodálkozva nézem a kormánypárti képviselőket, akiknek otthon majd esetleg a helyi 
önkormányzatokban vagy az ottani állampolgároknak majd el kell magyarázni egyébként, 
hogy hogyan is fog működni ez a rendszer. Bár az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy nem 
nagyon állnak ki megmagyarázni, hogy hogyan is lesz ez a dolog a továbbiakban, de hát ez az 
ő dolguk, majd nyilvánvalóan meg fogják tenni, meg fogják oldani ezt a problémát. Mi teljes 
mértékben elfogadhatatlannak tartjuk a benyújtott költségvetést, és emiatt nem is támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai 

részéről? (Jelzésre.) Scheiring Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Most itt nem bocsátkoznék 

általános értékelésbe, hanem egy kérdést szeretnék feltenni a jelenlévőknek, kifejezetten a 
makropályával kapcsolatban.  

Azokat az észrevételeket osztom, amelyek ambiciózusnak találják a kormány jövő évi 
növekedésre vonatkozó becslését, és ezen belül kiemelt kockázati tényező a sárgacsekkadó, 
illetve a tranzakciós illeték, hogy az önök fogalmát használjam, aminek a várt bevétele egyre 
növekszik. Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy arra vonatkozóan létezik-e bármilyen 
kormányzati számítás vagy becslés, hogy ennek milyen hatása lehet a gazdasági növekedésre, 
a hitelezésre, különös tekintettel a vállalkozói, kisvállalkozói hitelekre, ami jelentősen 
befolyásolja a beruházásokat, illetve a gazdaság növekedését, és hogy ezzel számolt-e a 
kormány ebben a nagy rohanásban.  

Nekem igazából ez az egy kérdésem lenne, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak nagyon kevés észrevételt szeretnék tenni a 

költségvetés általános vitájával kapcsolatban, ezt holnap már elkezdi a parlament is. Azt 
gondolom, ennek a költségvetésnek az egyik valóban nagy erénye az, hogy igyekszik tartani a 
makrogazdasági stabilitást a szónak abban az értelmében, hogy garantálja a költségvetési 
hiány folyamatos csökkenését. Ez a jelenlegi kormány számára egy nagyon komoly 
próbatétel, itt ugye – ahogy ezt már sokszor megvitattuk – az elődök ígéretét kell valóra 
váltani.  
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Fontos dolognak tartom, hogy ez a költségvetés továbbviszi az előző években 
elindított pozitív folyamatokat, hiszen a költségvetésből egyértelműen kiderül: a következő 
évben is marad a gyerekek után járó adókedvezmény. A költségvetésből egyértelműen 
kiderül, hogy a következő esztendőben is az 500 millió forint alatti kis- és középvállalkozások 
nyereségadó-kedvezménye értelemszerűen kalkulálható és ott is marad, a költségvetésből 
egyértelműen kiderül – és ez új elem –, hogy Magyarországon elindul a pedagógusok 
bérrendezése a 2013-as esztendőben. Tehát azt gondoljuk, hogy számtalan olyan pozitív 
intézkedés van, amit érdemes kiemelni.  

Államtitkár úr már beszélt a rendkívül fontos szerkezetátalakítási lépésekről, én itt 
összességében csak annyit mondanék: a mostani kormány e téren merészebb és határozottabb 
volt, mint bármelyik elődje. De ezeket ráadásul úgy valósítottuk meg, hogy a szükséges 
társadalmi egyeztetés is megvan hozzá, hiszen az önkormányzati rendszer átalakítása, az 
egészségügyi rendszer átalakítása nem az emberek feje fölött, hanem velük egyeztetve megy 
végbe, és indult el az elmúlt esztendőkben, ez most érik be, a 2013-as költségvetésben.  

Egyetlenegy dolgot szeretnék hozzátenni: ahogy ismert, a Fidesz-frakciónak van 
javaslata a költségvetés kapcsán, ami elsősorban a munkahelyek védelmével és a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos. Ezt a javaslatunkat szeretnénk a költségvetési vitában 
megjeleníteni, és mind a forrásaira, mind a kiadási szerkezetére vonatkozóan javaslatokkal 
fogunk élni.  

Ennyi az, amit el szerettem volna mondani. Kérdezem, van-e még esetleg kérdés vagy 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, egy kérdés volt, ami Banai Péter helyettes 
államtitkár úrhoz irányult, ha jól értettem. Egyrészt kérdezem, hogy kíván-e arra válaszolni, 
illetve a vitában elhangzottakra kíván-e reagálni.  

Reflexiók 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem gyorsan az összes fölvetésre reagálni, amit Kovács 
Tibor alelnök úr, illetőleg Scheiring Gábor képviselő úr feltett, illetőleg amely problémákat 
megemlített.  

Alelnök úr úgy véli, hogy nincs alapja, nincs bázisa a tervezésnek, túl korai. Ha 
hangosan gondolkodom egy kicsit, hogy vajon 2011 őszén az Európai Bizottságnak és a 
Tanácsnak volt-e alapja a 2013-as kohéziós alap támogatásának az elvonására – értve alelnök 
úr aggályait –, illetőleg azt említeném meg, hogy minden tagállamnak konvergencia- és 
stabilitási programot kellett készítenie 2012. első félévében a 2013. és 2014-15. évekre. Tehát 
azok a stratégiai döntések, amelyek meghatározzák a 2013-as folyamatokat, meg kellett hogy 
szülessenek, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió összes országában, és több 
országban tavasszal döntenek a költségvetés fő számairól. E tekintetben tehát az a gyakorlat, 
amit most folytat a magyar kormány, és az a gyakorlat, amit folytat az Országgyűlés, európai 
szinten nem kirívó. A stratégiai döntések megszülettek, és csak ismételni tudom magam, hogy 
bízom abban, hogy ez a stabilitást erősíti. 

A 2010-es stabilitás, hogy mi történt volna, ha nincsenek beavatkozások. A 2010. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban tételesen igyekezett a kormány ezt 
bemutatni, a makropálya-hatásoktól függően 6-7 százalék között alakulhatott volna a hiány. 
Ismétlem, ezt a zárszámadási törvényjavaslatban tételesen be kívántuk mutatni.  

Kik a vesztesek, nyertesek, egészségügy, gyógyszerkassza? Úgy gondolom, hogy a 
gyógyszerkassza-intézkedéseket egyértelműen le kell választani az egészségügyi lépésekről. 
Hadd mondjak egy konkrét példát alelnök úrnak. Bevezetésre került az úgynevezett vaklicit 
rendszere, és októberben mintegy ezer termék ára csökkent 20 százalékkal. Ezt követően 
áprilisban ismét körülbelül ezer terméknek csökkent az ára 20 százalékkal, ez egyértelműen 
pozitív fejlemény, új intézkedés volt a betegek részére, hiszen a gyógyszerek ára csökkent. 
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Egyértelműen pozitív lépés volt az államháztartás számára, hiszen a társadalombiztosítási 
támogatás csökkent, és igen, negatív lépés volt a gyógyszergyártók számára, hiszen az ő 
profitjukat csökkentette a sokkal erősebb verseny miatt. Én azért nem tekintem az 
egészségügyet vesztesnek azért, mert a gyógyszerkassza rendszerében olyan átalakítások 
történtek, amelyek a gyógyszerekhez való hozzáférést egyáltalán nem befolyásolták.  

Az egészségügy egésze pedig, azt gondolom, inkább nyertese lehet az átalakításoknak. 
Épp azokkal a szerkezeti átalakításokkal, a központosításokkal, amelyek megvalósultak és 
kiteljesednek 2013. január 1-jétől, egy csomó beszerzés olcsóbb lesz, például az 
energiabeszerzések, ahol több tíz százalékos eltérések vannak a különböző intézmények 
között, és az ezekből a megtakarításokból származó tételek az egészségügyben kerülhetnek 
felhasználásra. Megemlítek még egy dolgot: idén 30,5 milliárdos bérfejlesztés valósul meg az 
egészségügyben. Ez folytatódik 2013-ban is, és további – tegnap a költségvetési bizottságban 
is ismertetett – béremelések valósulhatnak meg.  

Ami a járási hivatalokat illeti: ismereteim szerint úgymond kormányoktól függetlenül 
az elmúlt években szándék volt az, hogy racionálisabb feladatellátás valósuljon meg az 
önkormányzati igazgatás területén. Számtalan kísérlet volt az elmúlt években is – 2010 előtt is 
– arra, hogy az önkormányzatokat körjegyzőségek üzemeltetésére ösztönözze a mindenkori 
kormányzat. Kétségtelen tény, hogy 2010 után az önkormányzati törvény módosításának a 
politikai feltételei is adottak lettek, és azt gondolom, hogy a járási hivatalok kialakításával 
pont azok a szándékok valósultak meg, amelyeket korábban is láthattunk, csak épp a 
kétharmados törvényi szabályozás miatt nem valósulhattak meg. Tehát ismételem, azt 
gondolom, hogy racionálisabb a feladatok egy részének központosítása, és ugyancsak 
ismétlem magam: ez véleményem szerint olyan lépés, amely lépéssel szakmailag a korábbi 
kormányok is egyetértettek.  

Az oktatási rendszer átalakítása tekintetében, hogy konkrétan milyen feladata lesz a 
központi kormánynak, illetőleg a helyi önkormányzatoknak. A köznevelési törvény 
megszabja a feladatok ellátási helyét, így az iskolák üzemeltetése főszabályként az 
önkormányzatoknál marad, a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérezése 
a központi kormányhoz kerül, és a kisebb lélekszámú településeknél lehetőség nyílik arra, 
hogy az iskolák üzemeltetését is a kormány lássa el. Itt az önkormányzati rendszer átalakítása 
mellett a strukturális átalakítási jelleget hangsúlyozom, nem a forráskivonást. Épp, ahogy 
Rogán elnök úr is említette, a köznevelési törvény szerinti igen jelentős bérfejlesztés fedezetét 
a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza.  

Scheiring Gábor képviselő úr két kérdést tett fel. Az egyik kérdés vagy észrevétel, 
hogy túl ambiciózus a növekedési szám. Ha megnézzük az Európai Bizottság és az IMF pár 
hónappal ezelőtti nyilvános prognózisait, akkor ugyanilyen számokat látunk, tehát 
1,6 százalék körüli növekedéssel kalkuláltak. Ha jól emlékszem, az IMF-nek néhány hónappal 
ezelőtt 1,8 százalék volt a növekedési prognózisa Magyarországra, tehát ezekhez a számokhoz 
viszonyítva nem gondolom a földtől elrugaszkodottnak az 1,6 százalékos növekedési 
mértéket. De kétségtelen tény, abban egyetértek képviselő úrral, és egyetértek a tanáccsal és 
az Állami Számvevőszékkel is abban, hogy a növekedésben vannak kockázatok, és épp a még 
előre nem látott kockázatok vagy a nem számszerűsíthető kockázatok miatt került sor az 
említett tartalékok megképzésére.  

Ami pedig a sárgacsekkadó vagy pénzügyi tranzakciós illeték makrogazdasági hatásait 
illeti, a Széll Kálmán-terv 2-ben szereplő összes intézkedés makrogazdasági hatását 
modelleztük. A Széll Kálmán-terv 2-es dokumentuma a 222. oldalon tartalmazza a 
modellezés számszerű hatásait, és az előtte lévő rész pedig a módszertani leírást tartalmazza. 
Ez egy nyilvános dokumentum, azért hivatkozom arra. Ebben a modellszámításban nem csak 
a pénzügyi tranzakciós illeték, hanem az összes lényeges kiadási és bevételi változtatás 
hatásait prognosztizáltuk, húszéves időtartamra. A módszerét tekintve pedig az Európai 
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Bizottság által kifejlesztett és parametrizált úgynevezett Quest III modellt vettük alapul. A 
modellezés eredménye az, hogy a kormányzati és országgyűlési döntések, a Széll Kálmán-
terv 1. és 2. változatában szereplő intézkedések együttes hatása közép- és hosszú távon a 
növekedést segíti. Ebben az intézkedéssorozatban tehát nem csak a pénzügyi tranzakciós 
illetéknek, hanem a foglalkoztatás bővítését célzó lépéseknek, így a szociális segély 
korlátozásának, az öregségi nyugdíj előtti nyugdíjlehetőségek korlátozásának a hatása is 
benne van.  

Ami pedig konkrétan – és ezzel fejezem be szavaimat – a pénzügyi tranzakciós 
illetéket illeti, elég széles az az adóalap, amire vetítve ez a kismértékű illeték remélhetőleg 
nem okoz kedvezőtlen folyamatokat a hitelezési aktivitásban. Csak ismételni tudom magamat, 
hogy az egyeztetések a Bankszövetséggel tartanak, és nyilván alapvető cél az, hogy a negatív 
hatásokat vagy önmagában a hitelezési aktivitás jelentős szűkítését elkerüljük.  

Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárnám a vitát, és következik az általános vitára való 
alkalmasságról való döntés. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat mellett a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.  

Köszönöm szépen elnök uraknak és helyettes államtitkár úrnak is a jelenlétet.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/7677. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami persze kapcsolódik a költségvetéshez, 
ez a 2013. évi központi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. Úgy tudtam, hogy Tavaszi Zsolt 
főosztályvezető úr képviseli a kormányt, de látom, hogy helyettes államtitkár úr maradt, 
ennek csak örülünk, ami azt illeti.  

Kérdezem, hogy helyettes államtitkár úrnak van-e ezzel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítése.  

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Az államháztartási törvény értelmében a kormánynak a 
költségvetés benyújtásával egyidejűleg kell az Országgyűlés elé terjeszteni a költségvetést 
megalapozó törvények módosítását. Erre külön törvénycsomagban kerül sor az 
Alkotmánybíróság ez irányú, több évvel ezelőtti döntése értelmében. 

A benyújtott törvényjavaslat kilenc törvény módosítására tesz javaslatot. Amennyiben 
a tisztelt bizottság, elnök úr, a tagok igénylik, természetesen az egyes törvények részleteiről 
további információt tudok adni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a törvényjavaslat kapcsán. (Jelzésre.) Alelnök 

úr, parancsoljon!  

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A megalapozó törvénycsomagról van 
szó, de hát a tartalma alapján ez semmiképpen nem tekinthető egy megalapozó csomagnak. 
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Az eddig elhangzottak alapján az feltételezhető, hogy a kormány nem kíván 
adótörvénycsomagot benyújtani a Háznak azokon túl, amelyeket már eddig a Ház elfogadott. 
Vagy esetleg ezt másképpen kell értelmezni, mert amennyiben mégiscsak van adótörvény-
módosító csomag, akkor az kapcsolódna az előző napirendi ponthoz, hiszen akkor a 
költségvetés bevételi oldala gyakorlatilag megváltozik azzal, ha egy adótörvénycsomagot 
nyújtanak be a Ház elé, tehát van ilyen értelmű bizonytalanság ezzel kapcsolatban.  

Továbbá ebben a csomagban lényegében olyan üres szabályozási módosítások vannak, 
amelyek jelentősége alapvetően megkérdőjelezhető. Itt utalnék például a címzett és 
céltámogatásokra vonatkozó szabályozásra, hogy miután ilyenek már nincsenek, a még 
működőknél esetleg fenn kell tartani a szabályozást, és néhány módosítást tartalmaz ez a 
javaslat, tehát összességében ez semmilyen értelemben nem alapozza meg a költségvetést.  

Tehát akár ezzel, akár e nélkül ugyanolyan bizonytalanság van a jövő évi 
költségvetéssel kapcsolatban, ezért nem támogatjuk ezt a kezdeményezést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Én 

csak annyit tennék hozzá, hogy a megalapozó törvények nem feltétlenül a bevételt alapozzák 
meg, valószínűleg helytelen a megfogalmazás egyébként, bár ez már sokéves gyakorlat. Ezek 
sokkal inkább a költségvetés végrehajtásával összefüggő törvénymódosítások, tehát 
meggyőződésem szerint az adóbevételeket nem itt kell számon kérni, de gondolom, az 
adótörvénycsomagra vonatkozóan majd reagál helyettes államtitkár úr.  

Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, helyettes államtitkár úrnak adom meg 
a szót.  

Reflexiók 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Az elnök úr által elmondottakhoz egy kiegészítést tennék. A kormány által 
benyújtott költségvetési törvényjavaslat az Országgyűlés előtt lévő adójogszabály-javaslatok 
és a központi költségvetést megalapozó, jelenleg tárgyalt törvényjavaslat egységet képez. 
Amennyiben a későbbiekben az adótörvények módosításának igénye merül föl, például a 
növekedés ösztönzése érdekében, akkor természetesen a kormány ez irányú javaslatát mind az 
adótörvények módosításával, mind a költségvetési törvény módosításával meg fogja tenni, 
vagy az ilyen jellegű javaslatokat támogatni fogja.  

Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor most lezárom a vitát, és döntünk az általános vitára 
való alkalmasságról. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem szavazat mellett a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.  

(Kovács Tibor: Kisebbségi vélemény?) Bocsánat, az előzőnél a kisebbségi 
véleményeket csatolni kell, gondolom, azt megteszik az ellenzéki pártok. Itt kisebbségi 
véleményt mondana akkor alelnök úr. Van-e esetleg megosztásra igény? (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy nincs.  

Kíván-e a bizottság többségi előadót állítani? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nem, 
akkor marad a kisebbségi előadó.  
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról 
szóló T/7669. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A következő napirendi pont a gazdasági stabilitásról szóló törvény, amely szintén 
összefügg a költségvetéssel. Kérdezem helyettes államtitkár urat, kíván-e szóbeli kiegészítést 
fűzni hozzá.  

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Az Ecofin-tanács 2011 őszi ajánlásai között szerepelt a ’12-13-as 
költségvetési hiány tartósan 3 százalék alatt tartása, és az egyik pontban szerepelt a 
Költségvetési Tanács feladat- és hatáskörét érintő szabályok módosítása. Ennek a háttere az, 
hogy bizony Magyarország – mint tudják – 2004 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll, és ezért a 
Bizottság és a Tanács szükségesnek tartotta, hogy a Költségvetési Tanács feladatköre 
bővüljön, függetlenül attól, hogy Európában egyedülálló módon a Költségvetési Tanácsnak 
vétójoga van a költségvetésnél. Ennek a tanácsi ajánlásnak kívánt megfelelni a kormány 
azzal, hogy a Széll Kálmán-terv 2. dokumentumában már jelezte a stabilitási törvény 
módosítási szándékát, és ennek az ajánlásnak kíván megfelelni most a kormány azzal, hogy 
benyújtotta a stabilitási törvény módosítását, ami tehát a Költségvetési Tanács feladat- és 
hatáskörét bővíti. Ez a bővítés azt jelenti a feladatok tekintetében, hogy a tanácsnak 
lehetősége nyílik a költségvetés mellett a költségvetést megalapozó törvények és külön 
nevesítetten az adótörvények véleményezésére is.  

Ami pedig a feladatai ellátásnak a hátterét illeti, a törvénymódosítási javaslat 
rögzítené, hogy a Költségvetési Tanács az érintett felelős elnökökön keresztül támaszkodhat 
az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank stábjára, illetőleg a törvényjavaslat 
rögzíti azt, hogy a tanács és a szűkülő tiktárság működését az Országgyűlés Hivatalában kell 
biztosítani.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a 

törvényjavaslat kapcsán. (Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Mi vitatjuk azt, amit a kormány 
képviselője itt elmondott a Költségvetési Tanács hatáskörével kapcsolatban. Részben bővül, 
más tekintetben viszont jelentősen korlátozódik a Költségvetési Tanács hatásköre, jelentősen 
függ majd attól, hogy a kormány milyen álláspontot képvisel bizonyos kérdésekben. Ez a 
javaslat lazítja a kormánynak a költségvetési törvény előkészítésével kapcsolatos 
kötelezettségeit, ami a mostani szabályozásban benne van. A Költségvetési Tanács például 
nem nyilváníthat véleményt az államháztartás helyzetével kapcsolatban, mint ahogy most ezt 
megtehetné, de nyilván nem akar a kormány kínos szituációba kerülni, hogy a Költségvetési 
Tanács esetleg más álláspontot képvisel e kérdéskörben. 

Külön érdekesség, ami a szabályozásban benne van, hogy mi szükség van arra, hogy 
amikor az államadósság-mutató kiszámítását végzik, akkor miért a kormány által az év végén 
meghatározott árfolyamon kívánják ezt megtenni, miközben az árfolyam jelentősen változik 
és ingadozik. Különösen igaz ez, nem szerencsés módon természetesen, de erre az évre 
mégiscsak igaz, és hát a törlesztési kötelezettségek nem attól függenek, hogy a kormány az év 
végén milyen árfolyamot határozott meg, hanem az, hogy éppen az aktuális árfolyamok 
hogyan alakulnak. Nyilvánvalóan ezért fordulhat elő most is az például, hogy az államadósság 
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mértéke a 2010. december 31-ei állapothoz képest mintegy 1,5 ezer milliárd forinttal 
magasabb, mint akkor volt.  

Tehát nyilvánvalóan ezt akarja a kormány elkerülni, hogy ilyen kínos helyzetekbe 
kerüljön, hogy magyarázkodnia kelljen, hogy egy kétéves kampány után, amikor mást sem 
hallhattunk a kormány részéről, mint azt, hogy a legfőbb prioritás az államadósság 
csökkentése, két év után az államadósság nemhogy csökkent volna, hanem növekedett. 

Természetesen mindezekre tekintettel sem támogatjuk ezt az indítványt.  
 
ELNÖK: Alelnök úr, csak két megjegyzést fűznék hozzá. Nagyon kíváncsi lennék 

arra, hogy ön szerint hol csökken a Költségvetési Tanács hatásköre, mert én ilyet nem tudtam 
felfedezni a törvényjavaslatban, szerintem csak bővül a mostani helyzethez képest.  

A másik megjegyzésem pedig az lenne, hogy szerintem az államadósság számítására 
vonatkozóan többféle nemzetközi gyakorlat létezik, talán nem véletlen, hogy 
Lengyelországtól kezdve jó néhány más országig bezárólag általában valamilyen 
átlagárfolyam-számítást vesznek figyelembe az előző évből kiindulva. Pontosan azért 
egyébként, mert az rossz dolog, ha pillanatnyi állapotot tükröz egy költségvetési adatfelvétel, 
egy december 31-ei fordulónapot, már csak azért is, mert akkor úgy mellékesen spekulációval 
is lehet azt befolyásolni. El tudja képzelni, hogy mondjuk a magyar forint december 31-ei 
kereskedése milyen lenyűgözően nagymértékű lehet a nemzetközi piacokon, és azt milyen 
kevés összeggel lehet egyébként eltéríteni egyik vagy másik irányba. Nem véletlen, hogy 
például Lengyelország az átlagárfolyamra vonatkozó számítást vezetett be már évekkel 
ezelőtt.  

Talán ezeket az érveket szakmai szempontból is érdemes meghallgatni.  
Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

helyettes államtitkár úr, ha kíván reagálni, parancsoljon. 

Reflexiók 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Ismét csak kiegészíteni tudom azt, amit elnök úr mondott. A tanács 
hatáskörét illetően semmilyen szűkítést nem tartalmaz a törvényjavaslat. Engedjék meg, hogy 
idézzem a javaslat 23. § (1) bekezdésének e) pontját: „A tanács véleményt nyilváníthat a 
központi költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek egyéb módon történő 
felhasználásával kapcsolatos bármely kérdésről.” Tehát a tanács hatásköre a közpénzek 
felhasználása tekintetében bármely kérdésben megvan.  

Ami az árfolyamok számítását illeti, alapvető cél az, hogy az alelnök úr által is említett 
árfolyamváltozások hatását kiszűrjük az államadósság számításakor. Ezt egyébként a 
Költségvetési Tanács egységesen javasolta, tehát a tanács mindhárom tagja, mindhárom elnök 
úr egységesen javasolta ezt a módosítást, és Kovács Árpád elnök úr nem csak ezzel a ponttal, 
hanem a módosítás egészével egyetértett a tanács nevében.  

A benyújtott normaszöveg azt tartalmazza, hogy egy árfolyamon kell számolni két év 
adósságszintjét. Azt tartalmazza, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben szereplő 
árfolyammal kell számolni. Miért a költségvetési törvényben? Azért, mert az államadósság 
csökkenéséről vagy nem csökkenéséről a tanácsnak a központi költségvetés elfogadása előtt 
kell szólni. Tehát az államadósság és a költségvetés elfogadása a stabilitási törvény 
értelmében össze van kapcsolva.  

Ami pedig az árfolyamok meghatározását illeti, elnök úr utalt arra, hogy milyen 
árfolyam-számítási módok vannak. A kormány évek óta, és nem csak 2010 óta, azt 
megelőzően sem készített már árfolyamprognózist, tekintettel arra, hogy a forint szabadon 
lebeg, ezért az úgynevezett technikai kivetítés eszközét alkalmazza, ami azt jelenti, hogy a 
korábbi hónapok átlagárfolyamát vetíti ki a következő évre. Ezért van például az, hogy a 
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2013-as költségvetésben 299,4 forintos euróárfolyammal számol a költségvetés ’13-ra és a 
következő évekre egyaránt.  

Tehát azt gondolom, alelnök úr észrevétele az árfolyamok kiszűrésére valós és jogos, 
és ezt a szándékot – ha szabad így mondanom, szándékot – tükrözi a benyújtott 
törvényjavaslat.  

Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most az általános vitára való alkalmasságról döntünk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 
5 nem szavazat ellenében a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatta.  

Kisebbségi, illetve többségi előadóra van-e igény? (Jelzésre.) A kisebbségi előadó 
Kovács Tibor alelnök úr, a többségi előadó Mengyi Roland képviselő úr lesz.  

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont végére értünk, helyettes államtitkár úrnak 
köszönöm szépen a jelenlétet.  

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
T/7609. számú törvényjavaslat (A mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása)  

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az egyes víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezet törvénymódosítási 
javaslatok megvitatására, illetve bizottsági módosító javaslat benyújtására. 

Szekó képviselő urat kérem, hogy foglaljon helyet az előadói asztalnál, ő fogja 
képviselni az előterjesztőket. Van-e a kormánynak képviselője? (Dr. Matlák Zsuzsanna 
belép.) Tisztelettel üdvözlöm főosztályvezető asszonyt, hozzá is látnánk az ajánláshoz.  

Kérem, hogy először a kiegészítő ajánlást vegye kézhez mindenki, ebben az 1. ajánlási 
pont a mezőgazdasági bizottság módosítója. Először az előterjesztő álláspontját kérdezem. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Elnök úr, először azt kellene tudnom, hogy 

melyikből dolgozunk. 
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlásból. Tehát nem a bizottsági módosítók, hanem a 

kiegészítő ajánlás. Az első a mezőgazdasági bizottság módosító javaslata, mivel először a 
benyújtott módosító indítványokat kell megtárgyalnunk.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ezekben kormányálláspontot tudok mondani, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Tehát a kormány álláspontja is támogató. Van-e kérdés vagy észrevétel a 

bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) A bizottság 21 igen szavazattal támogatja. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett. 

A 2. ajánlási pont is mezőgazdasági bizottság javaslata, összefüggésben a 6. és a 
7. ajánlási ponttal, tehát együtt döntünk ezekről. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  
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SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Parancsoljon, alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az ajánlásban – a 2. pontról beszélünk – még a bizottság 

ülésén a kormány képviselője egyetértett a módosító indítvánnyal, akkor most mi a kormány 
valós álláspontja.  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

korábbiakban csak tárcaálláspontot tudtunk képviselni, és az egyeztetések során, tekintettel 
arra, hogy a benyújtott szövegjavaslat félreérthető a jogalkotók szempontjából, és a 
hivatkozott bizottsági határozat közvetlenül alkalmazandó, függetlenül attól, hogy átültetésre 
kerül-e vagy sem, így a későbbiek során kerül majd pontosításra és egyeztetésre. Tehát 
igazából technikai jellegű.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Akkor csak kérdezném, mert vég nélkül folyik már a 

víziközműtörvény módosítgatása, minden héten meg minden bizottsági ülésen különböző 
módosítások jönnek elő. Akkor ezek szerint arra számíthatunk, hogy koherenciás módosító 
indítványként majd még lesznek módosító indítványok? Vagy akkor a kormány képviselője 
most mit mondott? (Szekó József ingatja a fejét.) Képviselő úr ingatja a fejét, hogy nem így 
van, de a kormány képviselője meg azt mondta, hogy ki kell javítani ezeket. Akkor mikor 
fogják kijavítani?  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ez több törvényt is érint, a támogatásokat vizsgáló iroda észrevétele alapján például 
mondhatnám a hulladéktörvényt, illetve a kéményseprőtörvényt, ami korábban a parlament 
előtt volt, ezeknél a döntés arról szólt, hogy egységesen kezelendő a későbbiek során, tehát 
nem záró módosító keretében.  

 
ELNÖK: Van ilyen, amikor egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

születik meg egy tárgykörben. Ilyen ismeretes mint műfaj ebben a formában.  
Van-e még a konkrét módosítással kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, döntünk róla, tehát sem az előterjesztő, sem a kormány nem 
támogatta. Van-e, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság 
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

Tekintve, hogy bár még nem volt ajánlás, de mi már döntöttünk benyújtott módosító 
indítványokról, a 3. és a 4. pontot a bizottság már megtárgyalta, döntést hozott, tehát ezeken 
túllépnék.  

Az 5. ajánlási pont következik, ismét a mezőgazdasági bizottság javaslata. Az 
előterjesztőt kérdezem.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.  
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ELNÖK: A kormányt kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 

támogatja. (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta. Ki nem támogatja a 
javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett. 

Ezzel a kiegészítő ajánlás végére értünk, és van még négy darab bizottsági módosítóra 
irányuló javaslat. Kezdeném elsőként azzal, amelyik a törvényjavaslat 7. §-ának a törlésére 
vonatkozik. Kérdezem, hogy ezt ismeri-e az elterjesztő és támogatja-e.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogathatónak tartom, de ugyanakkor 

szeretném megjegyezni, hogy lehet, hogy ellentmondásos helyzetet teremt, mert ezután az 
árpolitikát a vízgazdálkodásról szóló ’95. évi törvény alapján a vidékfejlesztési miniszter 
felügyeli, a többi hatósági jogkört, még az árhatósági jogkört is a fejlesztési miniszter, és az 
előterjesztés arra hivatkozik, hogy az Európai Parlament és Tanács irányelvének kell 
megfeleltetni az árpolitikát. Azt gondolom, hogy elvileg az mindegy lenne, hogy a 
víziközműtörvény vagy a vízgazdálkodásról szóló törvény felelteti meg az EU-irányelveknek 
az árpolitikát, de itt azt kell megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy az ellentmondás abból 
adódhat, hogy a vidékfejlesztési miniszter az árpolitika felett gyakorol ellenőrzést, míg az 
árhatósági jogkört és az egyéb hatósági jogkört az Energia Hivatalt felügyelő fejlesztési 
miniszter gyakorolja majd. Egyébként a víziközműtörvény szempontjából támogatható.  

 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban jelezni, hogy ez kifejezetten a Vidékfejlesztési 
Minisztérium és a Külügyminisztérium kérésére került kezdeményezésre. Tekintettel arra, 
hogy jelenleg is folynak bizottsági vizsgálatok más országokban, illetve várhatóan 
Magyarországon belül is, és ez van lejelentve a Bizottság felé mint az irányelvnek való 
megfelelés, ennek a kihúzása félreértésekre adna okot a későbbi bizottsági eljárás során. A 
kettő nem mond ellent egymásnak, tehát támogatja a kormány.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a módosító kapcsán? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, kérem a bizottság döntését, az előterjesztő és a kormány támogatta. (Szavazás.) Ki 
szavaz a módosító benyújtása mellett? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta a 
módosító indítvány benyújtását.  

A következő a törvényjavaslat 14. §-ára irányuló módosítási szándék. Először az 
előterjesztőt kérdezem. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Itt 

tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, ki támogatja a benyújtást. (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal 
támogatta. 

A következő a törvényjavaslat 45. §-ára irányul, a kettő közül a térítésmentes 
átadására vonatkozó javaslat. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány vagy tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnézést, csak pontosításként: ez a hosszabb?  
 
ELNÖK: Nem, ez a rövidebb indítvány.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, és nem támogatjuk, tekintettel arra, hogy az általános 
forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései értelmében a térítésmentes átruházás nem 
minősíthető közcélú adománynak, tehát így nem tudják értelmezni a jogszabályt az érintett 
tárca észrevételei alapján.  

 
ELNÖK: Az igaz, hogy volt egy ilyen módosító javaslata az NGM-nek, amelyik ennek 

a javaslatnak pont az ellenkezőjét mondta volna ki. Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi az 
önkormányzatok számára kedvezőbb, de ezek szerint abban van vita, hogy ez a 
megfogalmazás egyébként kiállja-e a jogi próbát.  

Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 

amennyiben a közcélú adomány, tehát ha a víziközművagyon áfamentességét kivesszük, 
akkor az önkormányzatokat legalább ezermilliárdos nagyságú áfafizetési kötelezettség 
terhelhetné. Ha a következő javaslatot elfogadja a bizottság és a parlament, akkor az azt fogja 
eredményezni, hogy a víziközművagyon az önkormányzatokhoz kerül akár kérik, akár nem – 
a törvény erejénél fogva, bizonyos határidő bekövetkezte után –, és ebből következően 
tetemes áfafizetési kötelezettségük is keletkezik, amit nem fognak tudni teljesíteni, nem 
fogják tudni kifizetni. Tehát azt gondolom, az lenne a helyes, ha az áfamentesség 
bennmaradna a törvényben, ugyanakkor azt jelezni kell, hogy – ahogy főosztályvezető 
asszony is mondta – ellentmondás lehet az áfatörvény és ezen kitétel között. Ezért valamit 
tenni kell, hogy az APEH ne jelentkezzen majd az önkormányzatoknál az áfakötelezettség 
teljesítése végett. 

De ha ez bennmarad, akkor ez egyértelmű szándékot jelez, hogy a törvényhozó 
áfamentesnek kívánja definiálni a közművagyon átadását. Amennyiben kikerül, akkor olyan 
helyzet teremtődhet, hogy az önkormányzatok bizonyos határidő bekövetkezte után áfafizetési 
kötelezettséggel szembesülnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszony! 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Annyit szeretnék erre reagálni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint 
magának a törvénynek a 11. és 14. §-a alapján térítésmentes átadás után egyértelműen 
áfafizetési kötelezettség keletkezik, tehát azáltal, hogy ez a jogszabály kimondja és 
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közcélúnak minősíti, nem mentesíti az áfafizetési kötelezettség alól. Nem ebben a formában 
kell ezt a problémát kezelni, tehát ez nem alkalmas a probléma megoldására.  

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Hadd vitatkozzak az NGM álláspontjával. Ez 

tipikusan a lex specialis derogat generalis esete, amikor az általános szabályozást egy 
különleges törvény lerontja. Esetünkben ez az álláspont védhető, úgyhogy javaslom az 
elfogadását.  

 
ELNÖK: Egyvalamiért tenném le emellett a voksot, azt gondolom, senki nem akarja 

az önkormányzatokat áfafizetési helyzetbe hozni, ennek megfelelően mindenképpen szükség 
van erre a szabályra. Hogy ez jogtechnikailag megfelelő-e vagy sem, azt pedig majd ebből a 
szempontból mérlegelje részben az alkotmányügyi bizottság. De hogy az áfafizetési 
kötelezettséget kizáró jogszabály vagy jogszabályi elem legyen a törvényben, azt gondolom, 
egyértelmű. Ennek megfelelően én is arra kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák ennek a 
módosító indítványnak a benyújtását lévén, hogy egyelőre jobb megoldást még senki nem 
kínált.  

Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki 
támogatja a javaslatot, melyet a tárca nem támogatott. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.  

Maradt az utolsó, a másik 45. §-ra irányuló, hosszabb javaslat, ami a tulajdon 
átszállásának a jogi folyamatát rendezi. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány vagy a tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca az előbbiekre tekintettel nem tudja támogatni, ugyanis ebben is szerepel a közcélú 
adomány, illetve fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy amennyiben ennek a 
tulajdonátszállásnak a célja az, hogy ingyenesen kerüljön át, akkor az alkotmány 12. § 
(2) bekezdése alapján az ingyenes átadásról a törvényben is rendelkezni kell, tehát ki kellene 
egészíteni azzal, hogy egyértelművé váljon a helyzet, hogy ez a tulajdonátszállás ingyenes. 
Ezt nem tartalmazza az (1) bekezdés.  

 
ELNÖK: Akkor egészítsük ki. Mi az a szövegjavaslat, amivel főosztályvezető asszony 

szerint ki kellene egészíteni ilyen esetben. Megtenné nekem?  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Az (1) bekezdés utolsó mondata, hogy „a tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva ingyenesen, 
a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át”.  

 
ELNÖK: Részemről ezzel nincs probléma. Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezt a 

kiegészítést el tudja-e fogadni.  
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezzel a kiegészítéssel nyújtanánk be a módosító 

indítványt. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül valakinek van-e kérdése vagy észrevétele. 
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(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja az így, az „ingyenesen” szóval 
kiegészített módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen, ezzel a bizottsági módosító indítványok végére értünk. (Jelzésre.) 
Alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni, tisztelt elnök úr, hogy a 

víziközműtörvénnyel kapcsolatban mikor áll elő egy olyan állapot, amire már azt lehet 
mondani, hogy véglegesnek tekinthető. Ugye, vészesen közeleg az a határidő, amíg a 
különböző gazdasági társaságoknak meg kell kötniük azt a megállapodást, ami a további 
működtetésre vonatkozik, és mindaddig, amíg ilyen jogi bizonytalanságok állnak fenn, addig 
meglehetősen nehéz olyan megállapodásokat kötni, ráadásul tudni kell, hogy ezeket 
önkormányzati hatáskörben, önkormányzati testületeknek kell jóváhagyniuk, és hát megfelelő 
idő és előkészítés szükséges ahhoz, hogy a képviselő-testületek megfelelő, felelősségteljes 
döntést hozzanak. Tehát jó lenne, ha tudnánk, hogy mikor ér véget már ez a folyamat, mert 
július 15-e a határidő, amit most meghosszabbítottak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A legjobb tudomásom szerint elvileg ennek a törvénynek 

az elfogadásával, amit a parlament a jelen menetrend szerint július 9-én tud megtenni, és 
amennyiben a sürgős kihirdetést a képviselőcsoportok támogatják, akkor elvileg ez a törvény 
július 14-én éjfélre kihirdetésre kerülhet ezekkel a jogszabályi kötelmekkel egyetemben.  

Főosztályvezető asszony, parancsoljon! 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Annyit hozzátennék, hogy amennyiben a most módosított nemzeti vagyonról szóló törvény 
kihirdetésre kerül, akkor szükséges lenne még egy olyan módosítás, mely az átmeneti 
rendelkezésekben a július 1-jei dátumokat július 15-ére módosítja, ezáltal a megfelelő 
átmenetet biztosítja a jogalkalmazók számára. Tehát többek között így a tevékenységek 
végzéséhez a törvény tartalmazza, hogy engedélykérelmet legkésőbb 2013. május 31-éig kell 
benyújtani, tehát ezen időszak is elegendő lesz a képviselő-testületek számára felkészülni és a 
megfelelő döntéseket meghozni.  

 
ELNÖK: Gondolom, ez már tipikus koherenciatéma, amit akkor kell megtennie az 

alkotmányügyi bizottságnak, amikor a törvényjavaslat kihirdetésre kerül, és ezeket össze kell 
várni, mert már abból is láttunk problémát, amikor ezt nem tette meg a Ház, hogy 
gyakorlatilag kihirdetés alatt lévő törvényt módosított.  

Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, lezárom a napirendi pont vitáját. 
Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak is a jelenlétet, és értelemszerűen a segítő 
szándékot is a módosítókkal kapcsolatban, és megköszönöm képviselő úrnak is a jelenlétet.  

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/7416. számú 
törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az egyes közlekedési tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra, ahol, ha jól sejtem, csak bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról kell döntenünk, melyek száma időközben négyre gyarapodott. Tisztelettel 
üdvözlöm a tárca képviselőit.  

Az első a 48. §, a 35. § és az 50. § módosításait magában foglaló, a vasútra vonatkozó 
bizottsági módosító indítvány. Kérdezem, hogy a kormány vagy a tárca ezt ismeri-e, és ezzel 
kapcsolatban mi az álláspontja.  
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BARNA PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Barna Péter 
főosztályvezető vagyok, valamennyi szakterületet főosztályvezetői szinten képviseljük, mert 
erre volt mód. Megismertük ezt a bizottsági módosító javaslatot, és a tárcaálláspontként 
tudom mondani, hogy támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a módosító indítvány kapcsán? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) 
A bizottság 18 igen szavazattal támogatta.  

Áttérünk a következőre, ez a parkolással kapcsolatos, a legutóbbi kérdés, amit itt 
vitattunk, talán még emlékeznek rá, ez a várakozási területtel kapcsolatos kérdéskör, hogy 
akkor, ha a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, mi a helyzet a fizetési 
körülményekkel, ezt pontosítja ez a bizottsági módosító javaslat. Akkor itt Manninger 
képviselő úr is jelezte, hogy ilyen természetű módosításra még szükség lesz, és ha jól látom, 
ez született meg. Két verziót ismertem meg én is korábban, és nekem is ez tűnt jobbnak.  

Kérdezem a tárcát, hogy ismerik-e és támogatják-e.  
 
BARNA PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, ismerjük 

és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) A bizottság 18 igen 
szavazattal támogatta a módosító indítvány benyújtását. 

Most jön ez a rendkívül hosszú bizottsági módosító javaslat, ami tizenvalahány 
paragrafusból áll össze. Ha jól tudom, ebben van olyan, amit a tárca javítani szeretne, mert ott 
van egy elírás benne, a 7. oldalon.  

 
DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, tisztelt 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Azt ismertetnék?  
 
DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bots Dénes 

vagyok az NFM jogi főosztályáról. A módosító javaslat 8. pontja lenne az, ami a leírásban a 
törvényjavaslat 24. §-ának (2) bekezdését szeretné módosítani. Figyelemmel arra, hogy ez a 
szabályozás az elektronikus útdíjról szóló, később megszülető szabályozáshoz fog 
kapcsolódni, arra kérjük a tisztelt bizottságot, hogy szíveskedjen egy új 25. §-sal kiegészíteni 
ezt a törvényjavaslatban. Ennyi a pontosítás.  

 
ELNÖK: Tehát úgy változik a benyújtandó szöveg, hogy a törvényjavaslat új 25. §-sal 

egészül ki, jó. Gondolom, a többi részét ismerik és támogatják. 
 
DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a módosító kapcsán? (Jelzésre.) Alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Kénytelen vagyok ismételten megjegyezni, hogy egy 

ilyen súlyú kérdést ilyen módon előterjeszteni, egy bizottsági módosító javaslat kapcsán, most 
kiosztva, még annyi ideje sem volt a képviselőknek, hogy nagyjából áttekintsék. Hát itt a 
használatarányos díjfizetés szabályairól szól ez a történet, ez egészen elképesztő. Egyszerűen 
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hogyan lehet ilyet csinálni? Én belátom a kormánypárti képviselők bátorságát, a vak ló 
bátorságával, hogy szavazzuk meg, aztán majd csak lesz valahogy, de hát azért ezt nem kéne 
csinálni! 

 
ELNÖK: Szerintem a legutóbb is végigrágtuk ennek a legtöbb pontját, gyakorlatilag a 

mi korábban benyújtott bizottsági módosító indítványunk pontosításáról beszélünk. 
Összességében erről szól ez az ominózus javaslat, úgyhogy amennyiben nincs további 
észrevétel, akkor kérdezem, ki támogatja a bizottság tagjai közül a benyújtását. (Szavazás.) A 
bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 

A legutolsó módosítási javaslatot a Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezi a 
Belügyminisztériummal folytatott egyeztetés alapján. Ez a szabálysértésekkel, a 
szabálysértési eljárással, a nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos módosítások körét foglalja 
magában, és a mi meggyőződésünk szerint jó néhány kérdésben kedvezőbb szabályokat hoz 
egyébként az átlagember, illetve gyakorlatilag a közlekedők számára.  

Kérdezem, hogy ez ismeretes-e a tárca számára, és tudják-e támogatni ennek a 
módosító indítványnak a benyújtását.  

 
BARNA PÉTER főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, ismerjük 

és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány 

kapcsán? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslat benyújtását. 
(Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta azt. 

Ezzel az általam ismert módosítók és egyben a napirendi pont végére értünk. 
Köszönöm szépen a tárca képviselőinek a jelenlétet, és ezzel nem csak ezt a napirendi pontot, 
hanem a bizottság ülését is berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 50 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


