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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9167. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9165. szám)  
(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc, Kozma Péter, dr. Szalay Péter 
és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. György Istvánnak (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Seszták Miklósnak (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Borók György főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a bizottság mai ülésén. A 
képviselőtársaim elektronikus levél formájában megkapták a meghívót, ami tartalmazza a 
napirendi javaslatot. Megkérdezem, hogy van-e esetleg észrevétel a napirendi javaslattal 
kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy egy javaslatot teszek, miszerint 
cseréljük meg a két napirendi pontot, hogy a bizottság ülését el tudjuk kezdeni. Tehát a 
2. napirendi pont lenne az első.  

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló T/9165. számú 
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térnénk a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító 
javaslatainak megvitatására, első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk az ügyet.  

Egyetlen módosító javaslatról van szó, melyet dr. Kiss Sándor jobbikos 
képviselőtársunk nyújtott be. Itt egy fogalmi módosító javaslat lenne, kérdezem a 
minisztérium képviselőit – és egyben köszöntöm dr. Székács Péter helyettes államtitkár urat, 
illetve Borók György főosztályvezető urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről –, 
hogy a módosító javaslatot támogatják-e vagy sem.  

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja a 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm, tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, 

hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Ki 
támogatja dr. Kiss Sándor képviselőtársunk módosító javaslatát? (Szavazás.) 3 igen 
szavazattal a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyet kellett volna, de nem tárgyaltunk? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen, 
hogy idefáradtak.  

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/9167. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Egyelőre sajnos szünetet kell hogy elrendeljek, mert sajnos a költségvetési bizottság 
ülésén vannak a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői, addig is türelmet kérek. (Rövid 
szünet.)  

Folytatjuk az ülést. Tisztelettel köszöntöm Banai Péter helyettes államtitkár urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Képviselőtársaink megkapták az ajánlást, a 
napirendi pont címe Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
módosítása, itt elméletileg csak pár módosító javaslatot kellene megtárgyalnunk, de úgy 
döntöttünk, hogy mind a hét javaslatot átvesszük.  
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Rá is térnék az ajánlás 1. pontjára, dr. Veres János képviselőtársunk módosító 
javaslatára. Kérdezem helyettes államtitkár urat, a tárca támogatja-e.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. Egy eljárási dolgot megemlítenék, nevezetesen azt, hogy 
tárcaálláspontot mondok, a kormány hivatalosan az egyes javaslatokról még nem formált 
véleményt.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontját nem támogatja a minisztérium. Van-e kérdés vagy 

észrevétel? (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném kérdezni, amit a tegnapi bizottsági ülésen, 

illetve a plenáris ülésen sem sikerült megtudnunk, hogy hajlandó-e a kormány elárulni, miért 
akar ilyen felhatalmazást adni a nemzeti vagyonkezelőnek, amikor az Államadósság Kezelő 
Központ csinálhatott ilyet az eddigiekben. Miért akarja ezt a rendet fölrúgni, és a 
vagyonkezelőnek ilyen jogosítványokat adni? Milyen ügyletről van szó, amiről nem tudhat az 
Országgyűlés gazdasági bizottsága és plenáris ülése sem? 

 
ELNÖK: Megadom a szót, ha kíván reagálni, helyettes államtitkár úr.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A számvevőszéki és költségvetési bizottság ülésén példaként egy olyan 
ügylet hangzott el, amely a sajtóban, a Napi Gazdaságban is megjelent, nevezetesen Richter-
kötvények fedezete melletti forrásbevonás. Erre jelenleg is van példa Magyarországon, 
illetőleg számos európai országban az állami vagyon fedezete mellett kerül sor 
forrásbevonásra, sok esetben olcsóbban, mint az adott ország államadósság-kezelő 
szervezetének a bevonása által. Ilyen jellegű műveletre, tehát állami vagyon fedezete melletti 
forrásbevonásra ad lehetőséget a javaslat, hangsúlyozom, azzal, hogy nem egy generális 
forrásbevonási lehetőségről van szó, hanem két miniszter döntése alapján úgy, hogy az ne 
sértse az Államadósság Kezelő Központ törvényben rögzített feladatait.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem, 

ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.  
Az ajánlás 2. pontjába Szilágyi László képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem 

helyettes államtitkár urat, mi a tárca álláspontja.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

szavazunk. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

Rátérünk az ajánlás 3. pontjára, dr. Veres János képviselőtársunk módosító 
javaslatáról kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 



- 7 - 

ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Kovács alelnök 
úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy a kormány miért nem 

szeretne belelátni a beruházás részleteibe, miért nem szeretné azt, hogy utólag is ellenőrizhető 
legyen, hogy ezt a beruházást hogyan bonyolították. Mindezekre tekintettel hogyan 
magyarázzák, hogy nem támogatják ezt a módosító indítványt?  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, kíván-e reagálni? (Jelzésre.) Megadom a 

lehetőséget. 
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést, a számokban az ajánlási pontokat nem látom, de ha ez az Állami Számvevőszék… 
(Kovács Tibor: A Kossuth tér rekonstrukciója.) Tehát a Kossuth tér rekonstrukciója. Itt két 
határozatról van szó, az egyik egy országgyűlési határozat, amely nem tartalmaz összeget, és 
egy kormányhatározat született a Steindl Imre program kibővítéséről, amelyik tartalmaz 
összeget. Tehát a határozatok szerinti összegek megnevezése azért nem teljesen pontos, mert 
– ismétlem magam – az egyik határozat nem tartalmaz összeget. Abban nincs vita, azt 
gondolom, senki között, hogy természetesen csak a külön határozatokban megjelent célokra, a 
határozatokban megjelölt beruházások megvalósítása érdekében lehetséges 
kötelezettségvállalás.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja az 

ajánlás 3. pontjában szereplő módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
2 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Rátérünk az ajánlás 4. pontjára, dr. Veres János képviselő úr módosító javaslatára. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Kovács alelnök úr, parancsoljon!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tulajdonképpen egy ki nem mondott fölszólítást tartalmaz 

a kormány döntése, az önkormányzatokat felszólítja arra, hogy ha megszületett ez a 
jogszabály, akkor még december 12-éig nyugodtan adósítsák el magukat, mert az állam úgyis 
ki fogja fizetni nekik ezt az adósságot. (Vantara Gyula: Nem igaz!) Úgyhogy azzal, hogy nem 
támogatják, hogy egy adott határideig történjen meg a hiányok vagy adósság kifizetése, 
gyakorlatilag ezt támogatják.  

Így van-e, vagy valami más dolog van a kormány álláspontja mögött? Miért pont 
december 12.-ét jelölték meg?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 

akkor megadom a szót helyettes államtitkár úrnak.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kérdésről a javaslat véglegezésekor a kormányon belül is vita, illetve eszmecsere volt, az 
egyik álláspont az volt, amit alelnök úr is mondott, a másik álláspont viszont azt 
hangsúlyozta, hogy egyrészről a legnagyobb finanszírozási változás a kistelepüléseknél van, 
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tehát a teljes fölhalmozódott adósságot törleszteni kell. Ha korábbi határidő kerülne 
meghatározásra, például szeptember 30., ahogy Veres János képviselő úr javaslatában 
szerepel, akkor a szeptember 30-a után felhalmozódott adósság törlesztésének a pénzügyi 
lehetőségei sokkal szűkösebbek lennének a 2013. január 1-jétől működő rendszer miatt. 

A másik érv pedig az, hogy igen szűk jelenleg is a kistelepülések forráshoz jutási 
lehetősége, tehát a 2011. év végi 95-96 milliárdos összeghez képest nem várható, hogy olyan 
mértékű túlköltekezés lenne, amely érdemben növelné a meglévő adósság összegét.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. (Jelzésre.) Parancsoljon alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Mi a szándéka a kormánynak a folyószámlahitelekkel, 

hiszen azokat a kistelepüléseket, amelyeket államtitkár úr is említett, a folyószámlahitel érinti 
a legsúlyosabban és a legnehezebben finanszírozható módon. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt a kört lezárom, még visszaadom a szót reagálásra helyettes 

államtitkár úrnak.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

helyi önkormányzati törvény meg a stabilitási törvény értelmében, azt gondolom, egyértelmű 
a számlák rendezése.  

 
ELNÖK: Én is így gondolom, nagyon szépen köszönjük. Tehát az ajánlás 4. pontját 

nem támogatta a tárca. Kérdezem, ki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
3 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Rátérünk az ajánlás 5. pontjára, Manninger Jenő képviselőtársunk módosító 
javaslatára. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. Egy megjegyzést hadd tegyek a kérdéshez. Több olyan téma merült föl, 
amely szükségessé teheti a módosítás elkészítését, tehát jelen formájában a benyújtott 
javaslatot a tárca nem támogatja, a későbbiekben a Házszabály keretei között sor kerülhet az 
önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos szabály módosítási javaslatának a 
megfogalmazására.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki támogatja Manninger Jenő képviselőtársunk módosító javaslatát. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A módosító javaslatot a bizottság elfogadta.  

Rátérünk az ajánlás 6. pontjára, Szedlák Attila képviselőtársunk módosító javaslatára. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

javaslom az egyharmadot megadni. Így hát kérdezem, ki támogatja a módosító javaslatot. 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatta. 

Az ajánlás 7. pontjában dr. Veres János képviselőtársunk módosító javaslatáról 
kérdezem a tárcát.  
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BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki támogatja az ajánlás 7. pontját? (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

Egyebek 

Rátérünk az egyebekre. Van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az egyebekkel 
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, az ülést berekesztem, jó munkát kívánok 
önöknek. Köszönöm helyettes államtitkár úrnak, hogy idefáradt. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


