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Napirendi javaslat  
 

1. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/4365. szám) 

(Általános vita)  

 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi 

költségvetési javaslatáról (T/4365/3. szám)  

 

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi 

költségvetésének tervezetéről (T/4365/1. szám)  

 

3. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám)  

 

4. Egyebek 



- 4 – 

Az ülés résztvevői  
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Tolnai Lászlóné osztályvezető (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent előadókat és az 
érdeklődőket! A Sport- és turizmusbizottság mai ülését megnyitom. Képviselőtársaim írásban 
előre megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem, hogy van-e kiegészítő javaslatuk ezzel 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy elfogadják-e ezzel a tartalommal az ülés 
napirendjét. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így megkezdi 
munkáját.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról (T/4365/3. szám) 

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének 
tervezetéről (T/4365/1. szám) 

1. napirendi pontként a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatról, annak 
általános vitára bocsátásáról fogunk szavazni, illetve egyben az Állami Számvevőszék 
véleményét is napirendre tűztük a költségvetésről, és a Költségvetési Tanács véleményével is 
e napirendi pont kertében foglalkozunk. 

Megkérem az előterjesztőket a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve az Állami 
Számvevőszék részéről, hogy foglaljanak helyet az asztalnál, hogy képviselőtársaim 
kérdéseire választ tudjanak adni. Meg is kérdezem egyben a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
illetve az Állami Számvevőszék képviselőit, hogy van-e szóbeli kiegészítésük az 
előterjesztésekhez. Amennyiben van, akkor most kapnak lehetőséget, hogy ezt a bizottság 
tagjainak előadják. Önöké a szó. 

Koleszár Katalin (NGM) szóbeli kiegészítése 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Koleszár Katalin vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Amennyiben a bizottság 
megengedi, egy nagyon rövid áttekintő kiegészítést tennék a törvényjavaslathoz. A 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot az államháztartási 
törvényben meghatározott határidőre és tartalommal benyújtotta a kormány az 
Országgyűlésnek. Ennek a költségvetési törvényjavaslatnak az a feladata, hogy türközze 
Magyarországnak azt a célját, hogy 2012 az „elrugaszkodás az euróválság-zónától” éve lesz. 
A kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági 
növekedés megalapozása. Az euróválság tartóssága miatti kockázatok figyelembevétele 
nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5 százalékos GDP-növekedést vett 
figyelembe.  

A gazdaságpolitika alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly 
helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség, ezért a kormány 2012. évi államháztartási 
hiánycélja a Széll Kálmán-terven alapuló konvergenciaprogramban elfogadott 2,5 százalékos, 
GDP-arányos, eredményszemléletű hiány. Ehhez a 2012. évi országvédelmi költségvetésben a 
kormány öt fő célt tűzött ki maga elé: a nyugdíjrendszer átalakításának befejezését, az 
Egészségügyi Alap saját lábra állításának elkezdését, az arányos adózás általánossá tételét, a 



- 6 – 

meglévő kiskapuk bezárását, a Start-munkaprogram elindítását és az euróválság negatív 
hatásainak elhárítását, melynek segítségéül Országvédelmi Alapot hozott létre 150 milliárd 
forint összeggel.  

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos szerkezeti változást 
tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési 
tervezést igényel. Az előbb említett célok megvalósítását alapvetően segíti az a körülmény, 
hogy 2012-ben az uniós forrásokban mintegy 1369 milliárd forint összegű kifizetéssel 
számolhatunk, amit hazai költségvetésből 193 milliárd forinttal egészítünk ki. Ez a 
rendelkezésre álló költségvetési forrás a 2011. évi előirányzatokat 30 százalékkal haladja 
meg. E kis kiegészítés végén csak arra szeretném kérni a bizottságot, hogy támogassák a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszony kiegészítését. 

Kérdezem, hogy az Állami Számvevőszéknek van-e kiegészítése. (Jelzésre:) Amennyiben 
van, akkor megadom a szót. 

Tolnai Lászlóné (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm a lehetőséget. Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tolnai Lászlóné vagyok, az Állami Számvevőszék osztályvezetője. Az 
önöknek átadott, 2012. évi költségvetési törvényjavaslatról leírt véleményből szeretnék 
néhány hangsúlyosabb megállapítást kiemelni. Azzal kezdem, hogy az Állami Számvevőszék 
törvényi kötelezettségének megfelelően véleményezte a 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslatot. Két fő szempontot lehet meghatározni az ellenőrzés céljaként: az 
előirányzatok kimunkálása során érvényesültek-e a vonatkozó előírások, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tervezési tájékoztatóban foglaltak. A tájékoztató 
meghatározta a jövő évi tervezés szabályait, módszereit, amelynek legfőbb szempontja az Új 
Széchenyi-terv és a Széll Kálmán-terv alapján készült konvergenciaprogram előírásainak 
betartatása, céljainak érvényesítése volt.  

A költségvetési törvényjavaslat összeállításának folyamatáról néhány pozitív és 
negatív tapasztalatot szeretnék elmondani. A tájékoztató alapvetően az állami feladatok 
ellátásához szükséges források meghatározását írta elő a korábbi évekre jellemző bázisalapú 
módszertan helyett, 2012-ben azonban a gyakorlatban továbbra is a bázisalapú tervezés 
valósult meg a gyakorlatban.  

Pozitív elemeként kell megemlíteni a tervezési munkának és a törvényjavaslatnak az 
átláthatóság javítása érdekében tett intézkedéseit. Itt meg kell említeni azt a célt, hogy a 
kiadásokat ott kell megtervezni a tájékoztató szerint, ahol azok felhasználásra kerülnek. Ez azt 
jelenti, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokból intézményi előirányzatok között terveztek 
olyan kiadásokat, amelyeket az intézménynek kell teljesíteni. Ebből értelemszerűen 
következik, hogy emiatt a dologi kiadások megnőttek az adott érintett intézményeknél, 
ugyanakkor a fejezeti kezelésű előirányzatok száma - abban az esetben, ha a teljes 
előirányzatot átcsoportosították - csökkent. Még egy tényező okozhatta a fejezeti kezelésű 
előirányzatok számának csökkentését a fejezeteknél, mégpedig az, hogy a homogén 
feladatokat egy előirányzaton kellett tervezni, illetve a tájékoztató előírása szerint 100 millió 
forint alatt önálló törvényi sort nem lehetett tervezni.  

A másik, feltétlenül megemlítendő koncepcionális újítás a bírságbevételek tervezése. 
Megszűnt az a lehetőség, hogy a bírságbevétel működési költséget finanszírozzon, ennek 
megfelelően a fejezetek a bírságbevételeket központosított bevételként tervezték, amelynek 
ellentételezését pedig a tájékoztató szerint támogatás biztosítja. A benyújtott költségvetési 
törvényjavaslatban ezek a bevételek nem a fejezeteknél, hanem már a XLII. fejezetben 
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jelennek meg. Ezzel a prezentációs móddal az ÁSZ megítélése szerint javult a költségvetés 
átláthatósága.  

Két megállapítás a költségvetés bevételeit és kiadásait érintően. Az ÁSZ úgy ítélte 
meg, hogy a főbb adóbevételek terén - a háttérszámítások hiánya miatt - a bevételek 
98,6 százalékánál továbbra sem tudtunk értékelni, ugyanakkor az ÁSZ a NAV 
adatszolgáltatásai és a várható adatok, illetve a korábbi évek tapasztalatai alapján becslést 
végzett az előirányzatok teljesíthetőségére vonatkozóan, mely szerint az adóbevételek 
63,3 százalékát értékelte teljesíthetőnek.  

A Széll Kálmán-tervről beszéltem. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy a Széll Kálmán-
terv 7 programból álló intézkedési csomagot tartalmaz, és az abban előirányzott 
550 milliárdos megtakarításból - alátámasztottság hiánya miatt - 388 milliárdos 
megtakarításról az ÁSZ még részben sem tudott véleményt mondani.  

Javult azoknak az adóbevételeknek az aránya, amelyek teljesíthetőségéről véleményt 
tudtunk mondani: az előző évi 27 százalékról 33,5 százalékra. Az áfabevételeket illetően el 
kell mondani, hogy az áfabevételeket az ÁSZ teljesíthetőnek ítélte, de felhívja arra a 
figyelmet, hogy a makrogazdasági mutatók 2012. évi kedvezőtlenebb alakulása esetén ez a 
teljesíthetőség veszélybe kerülhet.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat több tartalékfajtát tartalmaz a kockázatok 
kezelése érdekében. Az új tartalék az Országvédelmi Alap, azonban ennek felhasználási 
szabályai nem ismertek az ÁSZ részére, tehát felhívja a figyelmet arra, hogy ennek az alapnak 
a szabályozását ki kell alakítani. Ami nincs a 2012-es költségvetésben, az az MNB 2012-re 
várható 95 milliárdos hiánya. Úgy fogalmaztunk a véleményben, hogy ez a hiánycél, tehát 
ennek kezelésére nem látunk intézkedést a tervjavaslatban; ennek a kezelése esetleg a 
hiánycél betartását veszélyeztetheti.  

Említettem már, hogy a fejezetek költségvetése bázisalapon történt. A fejezeteknek az 
NGM által megadott támogatási keretszámból kellett kiindulniuk, amely támogatási 
keretszámot a 2011. évi zárolásokkal korrigálta az NGM, illetve esetenként többletfeladatokat 
is tartalmazott, többletfeladatok finanszírozására is juttatott pénzt, így például a későbbiekben 
a különféle sportcélokra a támogatási keretszám támogatási többletet tartalmazott az adott 
fejezet részére.  

Utolsóként a kockázati tényezők közül szeretném feltétlenül megemlíteni a felülről 
nyitott előirányzatokat. A költségvetési törvényjavaslat a korábbi évekhez hasonlóan önálló 
mellékletben tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek az előirányzat-módosítás nélkül 
túlteljesülhetnek. Az ÁSZ megállapította, hogy ha a túlteljesítés valóban bekövetkezik, akkor 
ezek már eleve bizonyos kockázatot hordoznak a hiánycél betarthatóságára vonatkozóan. 
Ezeknek a felülről nyitott előirányzatoknak az összege 8177,6 milliárd forint. 

A bizottság hatáskörébe a sport-, a sportcélú és a turizmusfejlesztést szolgáló 
előirányzatok taroznak. Néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. 
Turizmusfejlesztésre, turisztikai célra a benyújtott törvényjavaslat lényegében hasonló 
nagyságrendet, 10 milliárd 1085 millió forintot tartalmaz. A turizmusfejlesztésnek, a 
turisztikai célelőirányzatnak sem a jogszabályi környezete, sem a felhasználási céljai nem 
változtak. A most benyújtott fejezeti indokolásból látható az - amit nem tudtunk 
véleményezni, hiszen a véleményünket szeptember 30-án zártuk -, hogy a turizmusfejlesztési 
célelőirányzatból is került átadásra az igazgatásra működési támogatás alapvetően a MAG 
Zrt. és a turizmusfejlesztés, a turisztikai célelőirányzattal kapcsolatos kincstári díjak 
kezelésére.  

Sportelőirányzatok. A sport támogatására többletet biztosított az NGM a 
sportteljesítmények elismerésére, megbecsülésére, a sporthuliganizmus elleni fellépés miatti 
beruházásra és évenkénti üzemelésre, sportlétesítmények fejlesztésére, kezelésére a 
sportstratégiáról szóló törvény végrehajtása érdekében, illetve sportlétesítmények, ezen belül 
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is a debreceni labdarúgó-stadion fejlesztésére. A sporttal kapcsolatos előirányzatokat a Nefmi-
, tehát nemzetierőforrás-fejezet tartalmazza, illetve az NFM fejezetnél, az oktatási, kulturális 
és sportcélú PPP-programok között szerepel a korábban elkezdett és 2012-ben is folytatódó 
sportcélú létesítmények, tornatermek, tanuszodák, sportcsarnokok támogatása.  

A sporttevékenység támogatása - utolsó mondatként - a 2012-es előirányzatok között 
sportlétesítmények fejlesztését, sporttársadalmi civil és nonprofit szervezetek támogatását, 
illetve a versenysport és tömegsport támogatását tartalmazza. Ezzel kapcsolatosan az ÁSZ 
véleménye megállapításokat nem tartalmaz. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítéseket. Képviselőtársaimat illeti a szó. 

(Jelzésre:) Elsőként Varga László képviselő úr kért szót. Öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid általános 
gondolatok után elsősorban az előterjesztés sportot érintő részére szeretnék koncentrálni. 
Nyilvánvalóan általánosságban el kell azt mondanom, hogy nem tartjuk megalapozottnak az 
előterjesztést - ezt tegnap egy másik bizottsági ülésen is elmondtam -, és azt gondolom, hogy 
ezt valamilyen formában újra kell majd gondolni a következő hetekben. Nyilván ennek részint 
objektív, az országon és a kormányon kívül álló okai vannak, tehát vannak olyan nemzetközi 
gazdasági folyamatok, amikre azt gondolom, hogy nem reagál megfelelően az előterjesztés, 
például túl nagy növekedéssel számol, ami nem várható egyébként a mértékadó gazdasági 
elemzők szerint sem. Azt hiszem, hogy ez sajnos további intézkedéseket fog kívánni, még 
akkor is, ha a kormány ezzel nem kíván szembesülni, és azt hiszem, hogy a 
megalapozottságban - vagy a megalapozottság hiányában - azért benne van a kormány 
felelőssége is. Ebben az ÁSZ-nak egy komolyabb őszinte pillanata volt: itt az elmúlt néhány 
napban hallhattunk, olvashattunk egy olyan véleményt, ami komolyabb aggályokat 
fogalmazott meg. Nyilván ebből valamelyest vissza kellett venni, gondolom, „objektív” 
okokból. Nem is mondanék erről lényegesen többet. Azt gondolom, hogy sajnos erről még 
kell beszélnünk a következő hetekben; nyilván én is örülnék, ha ez nem így lenne, ha erre 
nem lenne szükség. Remélem, hogy azokat a fejezeteket, azokat a szakterületeket, amikkel a 
bizottság foglalkozik, nem fogja nagyon drasztikusan érinteni majd a következő hetek 
folyamata.  

Még talán annyit általánosságban, hogy nyilván értem én ezt az „országvédelem” 
jelzőt - valahogy elkeresztelték a költségvetést, amire egy marketingkampányt fel lehet 
építeni - meg az euróválságot is értem, azt azonban végképp nem értem, hogy ha az euróban 
válság van, akkor egyébként a forint árfolyama miért romlik drasztikusan az euróhoz képest 
is. Nem tudom. Lehetne ebből is egy hosszú távú vitát csinálni, hiszen azért egy közel 
40 forintos árfolyamromlás következett be; valószínűleg ezt a költségvetési bizottságban 
megteszik, és ott még kiélezettebb viták vannak ezen a területen, én inkább csak a margóra 
tettem volna oda ezt a kérdést. 

Ami pedig a sportfejezetet, vagyis az ezzel kapcsolatos előirányzatokat érinti, 
nyilvánvalóan ezt kizárólag önmagában nem lehet vizsgálni, hiszen - itt az elnök úrral pont 
szót váltottunk egy pár gondolat erejéig a bizottsági ülés előtt - a társaságiadó-kedvezmény 
rendszere, kérdése, tehát adójogszabályok is befolyásolják már összességében a sportra jutó 
forrásokat, legalábbis az öt látvány-csapatsport tekintetében mindenképpen, mégis azonban 
egy-két sorról el kell mondanunk a véleményünket.  

Először is: talán itt tavaly indult a debreceni stadion építésének a kérdése, vagy tavaly 
szerepelt először nagyobb forrás ebben a tekintetben a költségvetésben, és látjuk, hogy igaz, 
hogy más elosztásban, de idén folytatódik ennek a támogatása. Ennek kapcsán egy kérdést 
tennék fel, hogy most pontosan milyen ütemezés várható ebben - nem tudom, hogy a 
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költségnél kell-e ezt megkérdezni igazából -, milyen határidőket látunk ebben, mikorra 
valósul meg ez a beruházás. Egyben aggódnék - cáfoljanak meg, remélem, meg fognak 
cáfolni -, hogy itt a működés és a rekonstrukció már külön van szedve, tehát itt egy 
208 milliós tétel van az állami büdzsében tulajdonképpen, a központi költségvetésben a 
működésre. Ma nincs itt Vígh László úr, gondolom, még ősszel lesz vele egy napirendi 
pontunk, amikor áttekintjük az állami sportlétesítmények egyéb kérdéseit, Népstadiont, sok 
mindent végigbeszélhetünk majd. Ha most megint létesítünk akár vidéken, akárhol egy olyan 
állami létesítményt, amiben aztán be kell szállni kőkeményen a működésbe - egyébként helyi 
klubérdekből -, akkor az szerintem nem egy jó út. Ez a 208 millió körüli nagyságrend most 
csak a rekonstrukció vagy az építkezés lebonyolítása környékén egyfajta támogatás, vagy úgy 
tűnik, hogy ez stabilan benne ragad a költségvetésben, és akkor innentől az államnak kell 
dotálni egy olyan feladatot, amit sem a klub, sem a helyi önkormányzat nem képes egyedül 
megoldani? 

A következő kérdésem a mindennapos testnevelés kapcsán lenne. Látszólag nem itt 
kellene tárgyalni ezt a kérdést. Forrásokat erre nem látunk, és szerintem ez egy közös 
törekvésünk lenne - ebben a bizottság elég egységesen foglalt állást -, hogy ez egy jó irány, jó 
út; szerintem ebben a kormánynak a szándéka támogatható. Ugyanakkor, mondom még 
egyszer, a forrásokat nem látom ebben a tekintetben, illetve vidéki önkormányzatoknál 
mindenképpen - nem tudom, Budapest hogyan áll ebben a tekintetben - ellentétes 
folyamatokat is látok. Zárolások és – szerintem - szakmai hibák miatt is például Miskolcon 
már középiskolai szinten is összevont foglalkozásokat tartanak, tehát nincsenek még a fiú-, 
lánycsoportok se külön. 40 gyereknek egy testnevelési órát nagyon nehéz sportszakmailag is 
rendben lévő módon megtartani. Bizonyos helyeken tehát forráshiány miatt éppen ellentétes 
folyamat van, én ezt látom. Ha ebben kell valamit tennünk, akkor tegyünk, csak ennyit 
mondanék; nézzük meg, hogy mi a dolgunk ezzel. 

Jól látom-e, hogy például utánpótlás-nevelési feladatoknál csökkenés tapasztalható? 
Nyilván ez kompenzálhatja a TAO-bevételt - ezért mondom, hogy nem lehet önmagában 
nézni a dolgot -, nyilván itt látható egy csökkenés, lehet, hogy itt egy átrendeződés van, de 
azért azt is elmondanám, hogy az olimpiai versenysport-felkészülésnél is egy csökkenés 
tapasztalható. Lehet, hogy ezzel a MOB is egyetért, mert mondjuk, ott van az olimpia, és 
akkor utána rögtön nem kellenek akkora források erre, de azért ezt is letenném az asztalra, 
hogy ez is tendencia-e vagy egy adott évnek szól. 

MLSZ biztonságtechnikai fejlesztések. Két 960 milliós tétel van: már 2011-re 
elfogadva, és ugyanennyit látok a 2012-es tervezetben. Lehet, hogy csak nekem nincs 
információm erről - itt pénzköltésre nem került sor az MLSZ részéről -, de azt nem tudom, 
hogy a zárolások érintették-e ezt a sort. Magyarán a kérdésem arról szól, hogy a 2011. évi 
960 millió és a 2012-re tervezett 960 millió egyszerre felhasználható-e ebben a kérdésben. 
Arról van szó, hogy a 2011-es év gazdasági folyamatai miatt ezt a sort - mondjuk úgy -
 benyelte a zárolás, és erre a sportcélra ez nem fordítható, nem valósítható meg, és a 
sportlobbi szeretné, hogy ez ugyanúgy, változatlan összeggel szerepeljen 2012-ben a 
költségvetésben, vagy mind a kettő összeget fel lehessen használni. Azt hiszem, hogy 
egyelőre ennyit kérdeznék. Nyilván képviselőtársaim a turizmus tekintetében még több 
kérdést feltehetnek. Egy olyan van, ami átfedés a két szakterület között - de gondolom, erre 
kitérnek majd ők is -, hogy nem lehet látni pontosan, hogy mennyi a Forma-1-támogatás és a 
TC-be való beépülés. Meg lehet-e ezt tudni? Erről részletesebben majd még mások is fognak 
beszélni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igények? (Jelzésre:) 

Hadházy Sándor! Öné a szó, képviselő úr. 
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy 
gondolom, hogy a kiindulási pontot nagyon pontosan meg kell határozni, hogy honnan 
indulunk el, és nagyon fontos leszögezni azt, hogy a kormány és mi is nem állítjuk azt, hogy 
az Európában, sőt a világon tapasztalható pénzügyi válság Magyarországot nem fogja 
érinteni, és elkerüli. Voltak korábban ilyen típusú nyilatkozatok, akár a 2008-as pénzügyi 
válságra célzok, hogy ez Magyarországot nem fogja érinteni; de igenis érinti, és éppen ezért 
nagyon nagy felelősséggel kell felkészülni minden adott évben a következő esztendőre, és 
ennek tükrében nagyon pontosan és kellő óvatossággal kell megtervezni a költségvetést is. 
Azt gondolom, hogy ez a szemlélet ezen a költségvetésen egyértelműen tükröződik, talán 
ezért is kapta ezt az elnevezést, hogy „országvédelmi költségvetés”, amely egy üzenetet is 
hordoz magában. (Bánki Erik elhagyja az üléstermet.) 

Rendkívül fontosnak tartom azt is, hogy a legfontosabb kérdéseket gondoljuk újra, és 
ha takarékoskodni kell - és ez a költségvetés ezt helyezi előtérbe -, akkor azokon a területeken 
takarékoskodjunk, ahol érdemes. Itt példaként tudom azt mondani, hogy a kormány saját 
magán kezdje a takarékoskodást, és azt gondolom, hogy ez a költségvetés is ezt tükrözi. A 
nagy ellátórendszerek átszervezése, átalakítása nem halasztható tovább, több szempontból 
sem. Az egyik az, hogy megemészti az ország forrásait, és nem jut olyan fontos feladatokra, 
amelyek közép- vagy hosszú távon a céljai megvalósítását szolgálhatják. A másik, amiért 
fontos ez, hogy úgy a pénzvilág, mint a többi állam vezetése, meggyőződjön arról, hogy 
Magyarország hosszú távon gondolkodik, és megteszi azokat a lépéseket, amelyek a stabilitást 
szolgálják. Nagyon vegyes egyébként a kép Európa-szerte, hiszen azt látjuk, hogy néhány 
állam, néhány ország felelőtlenül gondolkodik, és olyan utat választ, ami hosszú távon nem 
járható. Nagyon kevesen vannak igazából tisztában azzal, hogy Görögországban mi történik 
és mi várható, de ami várható, az mindenki számára elrettentő, és éppen ezért mindenkinek 
azt az utat kell választania, hogy ne lépjünk a görög útra. Azt gondolom, hogy ez a 
költségvetés is ezt a célt helyezi előtérbe.  

A költségvetésnek több fontos célja van, amit szeretnénk elérni. Az egyik, hogy az 
adórendszer egyszerűsítése folytatódjon, hiszen ez egy technikai kérdés; akár a vállalkozók, 
akár a magánszemélyek számára jelentős többletterhet képez az, hogy a bonyolult 
adórendszerhez szakértőket, szakembereket kell igénybe venni, azokat megfizetni, tehát ezzel 
együtt gazdasági tényező is. Mindenképpen az a cél, hogy ezt egyszerűsítsük, és ez irányba 
hat az arányos egykulcsos adórendszer is. Ennek másik célja pedig az, hogy az adókat a 
munkavállalók számára elsősorban csökkentsük. Szeretnénk ezzel kitisztítani az egész 
gazdaságot, láthatóvá tenni azokat a jövedelmeket, amelyek keletkeznek, mert el lehet ugyan 
hinni, hogy a munkaképes korosztálynak - ami 15-60 év között van - csak az 55-56 százaléka 
vesz részt aktívan a munkában, de nagyon jól tudjuk, hogy ez nem fedi a valóságot, hanem 
ebből az következik, hogy nagyon sokan olyan jövedelemből élnek, amelyek nem láthatóak. 
Az sem igazából életszerű, hogy valaki, mondjuk, munkanélküli segélyből él, abból a néhány 
tízezer forintból, mert mondjuk ki: ebből nem lehet megélni. Ebből következik, hogy valami 
egyéb bevétele nagyon sok esetben azért feltételezhető. Az adórendszernek ezt kell szolgálnia, 
hogy kitisztítsa ezt az egész rendszert, és mindenki nyugodtan tudja szervezni az életét, tehát 
a kiskapukat szeretnénk mindenképpen bezárni, de ehhez a környezetet is át kell alakítani.  

Aztán van két nagy olyan kassza, ami teljesen összekeveredett szociális meg egyéb 
kasszákkal és kérdésekkel: az egyik a nyugdíjkassza, a másik pedig az egészségügyi kassza. A 
kormány eltökélte és elhatározta azt, hogy ezeket a kérdéseket rendbe teszi, és a 
nyugdíjkasszából csak az öregségi nyugdíjat kívánjuk finanszírozni, az egészségügyi 
kasszából meg természetesen az egészségügyi ellátást kívánjuk finanszírozni. Ez nem egy 
egyszerű átalakítás, megjegyzem, hiszen nagyon sok érdeksérelemmel jár, amely bizonyos 
körök nemtetszését váltja ki, de ha nem tesszük meg ezt a tisztítást, akkor a költségvetés -
 akár középtávon is - kezelhetetlenné fog válni. Csak egy példát szeretnék említeni: 590 ezer, 
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majdnem 600 ezer a jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgárok száma. Ez 
elképesztő. Éppen ezért az a cél, hogy a számokat jelentős mértékben csökkentsük, és őket a 
munka világába vezessük vissza. Ennek több eszköze van, és az egyik fontos eszköz a 
közmunkaprogram, amely most már teljesen kitisztult, és 2012-ben mindenképpen éreztetni 
fogja a hatását. 

Még egy fontos célt szeretnék a magam részéről kiemelni még egyszer és aláhúzottan, 
ez pedig az Országvédelmi Alap kialakítása, létesítése, amely végül is három tartalékalapból 
áll: az egyik egy általános tartalék egy 100 milliárdos összeggel, ezen kívül pedig van még 
előre nem látható kérdéseket kezelő tartaléka is.  

Az államháztartás egyenlege a 2012. évben 750 milliárd forinttal javulni fog a tervek 
szerint. Ez két tételből fog összeállni: az egyik egy 300 milliárd forintos kiadáscsökkentés, 
amely - mint említettem - elsősorban az állami szférát fogja érinteni, és egy 450 milliárd 
forintos többletbevétellel is számolunk, a többletfinanszírozásból pedig mindenképpen 
részesülnie kell a közbiztonság területének, az egészségügy átalakítására kellenek források, a 
gazdaságfejlesztésre, ami kiemelt terület természetesen, de ugyanúgy meg kell említeni az 
oktatást és a társadalmi felzárkóztatás kérdéskörét is.  

Ezek után rátérnék a bizottságunkat érintő kérdésekre: az egyik a sport területe. Miért 
tartja fontosnak a sport területét a kormányzat? Azt állítjuk, hogy a sport gazdasági tényező. 
Ennek számos oka van. Az egyik az, hogy ha megnézzük, hogy a munka világában legálisan 
részt vevő emberek teljesítménye hogyan alakul, mennyi a betegállomány, milyen mértékű a 
betegállomány, akkor egyértelműen megállapítható, hogy ha a lakosság egészségügyi 
állapotát sikerül javítani, akkor a munka világában nagyobb hatékonysággal, jobb 
eredménnyel tudnak részt venni, a másik pedig, hogy többen tudnak részt venni, hiszen 
nagyon sokan tartós betegállományban vannak, amely az egészségügyi kasszát terheli jelen 
pillanatban. A sport szoros összefüggésben van az egészség megőrzésével, és olcsóbb 
megelőzni a bajt, mint utána kezelni. Ez nyilvánvalóan rövid távon nem fog látványos 
eredményeket hozni, ez egészen biztos, de nemcsak rövid távon gondolkodunk, hanem közép- 
és hosszú távon is, ezért mindenképpen fontosnak tartjuk az „egészségmegőrzés” program 
kidolgozását és működtetését. Ehhez természetesen nemcsak szavak, hanem források is 
szükségesek, és az látható, hogy a 2012. évi költségvetésben is jelentős források láthatók a 
sport támogatására. 

Nyilvánvalóan sok szempontból is kiemelt feladat a londoni olimpiára való felkészülés 
kérdése. Az Orbán-kormány idejében a források pontosan megérkeztek a szükséges helyekre, 
felkészülési akadályokat nem képezett a forráshiány. Ez mindenképpen fontos a nyugodt 
felkészülés érdekében, és további forrásokat kell tervezni és mozgósítani a sikeres 2012. évi 
olimpiai szereplés érdekében. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a költségvetés nemcsak a 
kiemelt sportokkal foglalkozik, hanem széles körben értelmezi a sportfeladatokat, nagyon 
nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre. Ez egyrészt a költségvetésben közvetlenül is 
megjelenik, másrészt pedig a társasági adó nyújtotta lehetőséget, ezeket a forrásokat - bár az 
öt látványsportot lehet csak idesorolni - elsősorban az utánpótlás-nevelés feladataira lehet 
igénybe venni.  

Ezen túlmenően külön öröm számomra, hogy a hallgatói kör sportolási lehetőségét is 
fontosnak tartja a kormányzat, ugyanis az tapasztalható, hogy már középiskola tájékán 
kezdenek eltűnni a fiatalok a sportból, amikor főiskolára vagy egyetemre kezdenek járni, 
akkor pedig nagyon kevés százalékban maradnak meg a sportnál. Nagyon fontosnak tartjuk 
azt, hogy egyrészt a tanrendbe is kerüljön vissza a testnevelésóra, másrészt pedig a sportolási 
felületek is bővüljenek ezen a területen. Rendkívül fontos az, hogy a mindennapos 
testnevelést fokozatosan be tudjuk vezetni. Ehhez több kérdés megoldására van szükség. Az 
egyik a létesítményfejlesztési program. Nagyon sok helyen hiányoznak létesítmények, és a 
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2012. évi költségvetésben elindulhat egy tornaterem-fejlesztési program is, és természetesen 
az oktatási tárca keretében testnevelőtanár-képzés pedig külön hangsúlyt fog kapni. 

Megállapítható, hogy a 2012. évben a sportágazat jelentős forrástöbblettel fog 
rendelkezni, és nekünk az a feladatunk, hogy ez a forrás a lehető leghatékonyabban 
hasznosuljon és kerüljön felhasználásra. A sporttámogatásnak egy nagyon fontos eleme, hogy 
tisztítsuk ki ezt az ágazatot is, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a sportban mozgó pénzek igen 
jelentős része - néhányan azt mondják, hogy a többsége - nem látható, hanem zsebből zsebbe 
vándorol, vagy különféle költségelszámolások címén mozognak ezek a pénzek. Ezt 
mindenképpen ki kell tisztítani, még akkor is, ha ez nagyon sok szervezetnek nehézséget okoz 
egyrészt mentálisan - át kell állni valami újra -, másrészt pedig az óhatatlan természetesen, 
hogy ha ezek a pénzek láthatók, akkor ennek költsége is van, de pontosan ezt szolgálja a 
sporttámogatási rendszer új megoldása, hogy biztosítja azokat a forrásokat, amelyből ez a 
rendszer kitisztítható.  

Áttérnék a turizmus kérdéskörére. Elhangzott, hogy a turisztikai célelőirányzat durván 
10 milliárd forintból áll, és a működési költségek valamelyest megnövekedtek, hiszen egy 
forrásátadás történik az uniós pályázatok előkészítésére és lebonyolítására, de azt 
mindenképpen el kell mondanunk, hogy a TC korábbi felhasználásának tapasztalata azt 
mutatta, hogy a működési kiadások aránytalanul magas összeget emésztettek fel, és ez a 2010-
es évben jelentős mértékben csökkent.  

Örvendetes az, hogy a 2011-2013-as esztendőkben összességében közel 100 milliárd 
forint - én most itt összeadogattam ezeket a pénzeket, ha tévedek, akkor elnézést kérek -, 
98,7 milliárd forint áll fejlesztési alap formájában rendelkezésre a különféle régiók 
vonatkozásában, amely egy igen jelentős tétel. Nekünk meg szintén az a feladatunk, hogy ez 
jól hasznosuljon, tehát megalapozott fejlesztések legyenek támogatottak, és nemcsak egy-egy 
vállalkozás fontos számunkra, hanem az a fontos számunkra, hogy annak egy olyan 
kisugárzása, olyan hatása legyen a mikrorégióra vagy a térségre, amely a többi vállalkozást is 
kedvezőbb pozícióba hozza.  

Ezeket szerettem volna elmondani a költségvetéssel kapcsolatban, és a magam 
részéről és a Fidesz-frakció részéről természetesen támogatjuk az általános vitára való 
alkalmasságot. Köszönöm szépen. 

 
(Az elnöklést Szalay Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zakó képviselő úr!  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azzal kezdem, hogy 

nagyon sajnálom, hogy egy olyan időpontban kell most erről a költségvetésről tárgyalnunk, 
amikor plenáris ülés van. Ezúton is kérem a tisztelt bizottság vezetőjét vagy elnökét, 
kormánypárti elnökhelyettesét, hogy olyan időpontra tűzze ki a bizottság ülését, amikor nincs 
plenáris ülés, tudniillik most valamennyiünknek ott lenne a helye.  

Ott folytatnám, ahol Hadházy képviselő úr abbahagyta: ők általános vitára 
alkalmasnak találják a törvényjavaslatot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom pedig nem. A 
kisebbségi véleményünket meghatározott keretek között írásban fogjuk elmondani, leírni. 
Igaz, hogy a Sport- és turizmusbizottságban ülünk, és szakmaspecifikusan a költségvetés e 
fejezetére kellene koncentrálni, de azt kell mondanom, hogy ha a sport és a turizmus területe 
tízszer, százszor több támogatást kapna, akkor sem tudnánk támogatni a költségvetést, mert a 
mai előterjesztésünk nem a költségvetés sport- és turizmusfejezeteinek tárgyalásáról, hanem 
az egész törvényjavaslatról szól.  

Az észrevételeink a következők, és kérdéseink is vannak. Ha bázisalapú módszertan 
alapján volt a tervezés - és ezáltal összehasonlítható is az előző évivel -, mi az akadálya 
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annak, hogy régi hagyományokat felelevenítve egymás mellett lássuk a számsorokat? Egy 
kicsit tanulságos lenne, gondolom, és nem is tartjuk véletlennek, hogy ez a lehetőség már 
évek óta nem adott a képviselőknek.  

A költségvetés elnagyolt és megszorító. Szépen hangzik az, hogy az „országvédelmi 
törvény” vagy „az országvédelmi program költségvetése”, de a törvényjavaslat sorai nem 
adnak választ a nemzetgazdaság hatalmas problémáira. Hallottuk itt, hogy a görög utat el 
kellene kerülni. Most tessék megkapaszkodni: a tegnapi hírek azzal voltak tele, hogy a német 
bankok hajlandóak a Görögországnak nyújtott hiteleik felét elengedni. Lehet, hogy az Unió 
szégyenfalán volt, és lehet, hogy sokáig ott is marad Görögország, de azt az előnyt élvezi, 
amely előnyt mi is élvezhetnénk, ha egy kicsit felelősségteljesebben viszonyulnánk az 
államadóssághoz. 

A másik kérdés: 100 millió forint alatt nincsen részletezés a költségvetésben. Hogy 
lehet a képviselőknek módosító indítványt beadni, hogy ha kisebb tételre vonatkozik az 
észrevételünk, akkor a részletes indokolásban vagy a módosító javaslatunk indokolásában 
kifejthetjük, hogy amúgy mi a fő fejezeten belül mire kívánjuk összpontosítani ezt az 
átcsoportosított összeget, azonban a törvényjavaslat szavazásakor nem az indokolásról 
szavazunk, hanem a számokról, innentől kezdve tehát fából vaskarika az a lehetősége 
egyáltalán bármely képviselőnek, hogy módosító indítványt nyújtson be. Nem tudjuk 
megpántlikázni véleményem szerint 100 millió forint alatt a javaslatainkat, illetve ha 
megpántlikázzuk, a bizottsági tárgyaláskor már senkit nem fog érdekelni, hogy milyen célból 
tettük ezeket a javaslatokat. Minden a hiánycél teljesítésének van alárendelve, és gyakorlatilag 
az elmúlt hónapokban benyújtott megszorító intézkedéseknek a jövő évre vonatkoztatott 
törvénybe iktatása az egész törvényjavaslat. Az Állami Számvevőszék szerint sincs 
egyensúlyban a költségvetés, Varga László képviselő úr azt mondta, hogy az ÁSZ vissza is 
vett a véleményéből objektív okok miatt; én ezt pontosítanám, hogy szubjektív okok miatt. 
(Dr. Varga László: Én is úgy gondoltam, hogy szubjektív.) Akkor ő is így gondolta, úgyhogy 
akkor ebben egyetértünk. A költségvetés ugyanakkor óriási összegeket csoportosít 
rendőrségnek, a NATO-nak, a Terrorelhárítási Központnak. Ezeknek egy része igazából egy 
kamuindok, ez egy nagyon jó lehetőség valós problémák elfedésére, illetve olyan - amúgy 
legtöbbször szigorúan titkos - területek be nem látására, ami mögött tényleg forint 
százmilliárdok húzódnak meg. 

Az arányos egykulcsos adórendszert éltessük? Aki 290 ezer forint bruttó jövedelem 
mellett tengeti az életét - mert ez is elhangzott Hadházy Sándor képviselő úrtól, hogy most a 
jövedelmi viszonyok mellett nem lehet megélni, tehát akkor egy kormányoldali véleményt is 
hallottunk ez ügyben -, aki 290 ezer bruttó alatt keres, nem házas, azok gyakorlatilag idén 
január 1-je óta nettó 6-8 ezer forinttal kevesebbet visznek haza. (Hadházy Sándor: Ez nem 
igaz.) Ez lenne a kilábalásnak az útja? Ezzel akarjuk a szegénységet felszámolni? Ettől 
mondjuk, hogy igazságos az adórendszer? Egy szó mint száz: nem támogatjuk.  

A kisebbségi véleményt le fogjuk adni. A sportfejezetről, gondolom, Szilágyi György 
képviselőtársam néhány szót fog mondani. A turizmusról azt kell mondanom - ilyet is tudok 
mondani -, hogy méltányos és teljesen kielégítő a támogatás mértéke, de még egyszer 
mondom, ez édeskevés a hazai gazdaságunk rendbetételéhez és a szebb jövőhöz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: A szebb jövő érdekében mondanám, hogy amit elmondott képviselő úr, azt 

lehet kisebbségi véleményként megfogalmazni, tehát azt, ami itt elhangzott. (Zakó László: 
Igen.) Rendben van.  

Pál Béla képviselőtársam!  
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PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Olyan 
ellenzéki országgyűlési képviselőként, aki az elmúlt 8 évben részese volt a bizottság 
munkájának, talán még elégtételt is érezhetnék abban a vonatkozásban, hogy kevesebb volt az 
elmúlt 8 évben az a fajta felelősségteljes hozzászólás, amelyet most Hadházy Sándor 
képviselő úr is elmondott, és amiért egyébként tisztelem, azzal a megjegyzéssel - nyilván nem 
veszi személyeskedésnek -, hogy jobban örültem volna annak, ha több ilyen komoly 
hozzászólás hangzik el az elmúlt 8 évben is, és bizonyára előrébb lennénk, ha ez így történt 
volna. Őszintén mondom, hogy bár szemlélhetném ellenzéki kárörömmel a jelenlegi 
költségvetést, de nem teszem, inkább részvéttel gondolok arra is, hogy a bizottság azon tagjai 
közül, akik korábban is tagok voltak ellenzéki oldalon, most csak Szalay Ferenc, Hadházy 
Sándor és Becsó Zsolt képviselőtársunk van jelen - akiket mindnyájukat nagyra becsülök, 
hiszen általában ők szoktak itt lenni -, de talán nem ártott volna ezt a hangsúlyváltást azoknak 
is meghallani, akik korábban is bizottsági tagok voltak, mert bizony-bizony, egy ilyen 
költségvetési törvénynél mindnyájunk fülébe hangzanak még azok a hozzászólások, amelyek 
országárulásról, nemzettragédiáról, a marketingbüdzsé ellehetetlenítéséről, azonnali és sürgős 
áfacsökkentésről beszéltek főleg a szálloda és a vendéglátás területén vagy éppenséggel a 
turizmuságazat adóinak a csökkentéséről, amely mind-mind helyes volt, mint ahogy ma is 
helyes lenne, csak nem adottak a feltételek. Azért nem teszem ezt a kárörvendést, mert én azt 
gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb a felelősségünk; akkor is, ha ellenzékben vagyunk, 
nyilván gátat kell szabni az ellenzéki fantáziának, mert gátat szabnak a realitások is, és jobban 
tiszteletben kell tartani a kormánypárti felelősséget. Én most a hozzászólásomban ezt 
szeretném tenni. 

Általában a költségvetéssel kapcsolatban hadd mondjam el azt is, hogy nem irigylem 
sem az ÁSZ, sem a minisztérium képviselőjét, mert ők döntően papírról olvasták a 
véleményüket, ezt kellett nekik elmondani, közben persze pontosan tudják, hogy az ÁSZ 
véleményében is - amit írásban előzetesen megkaptunk - már az első oldalakon, pontosan a 
9. oldalon háromszor-négyszer fordul elő, hogy a 2012. évi költségvetésről törvényjavaslat 
megalapozottságáról teljes körűen nem lehetett véleményt mondani, hogy a Széll Kálmán-
tervvel kapcsolatban - alátámasztottság hiányában - megtakarításról még részben sem tudtak 
véleményt mondani, vagy az ÁSZ dokumentáció és információ hiányában a hatásvizsgálat 
meglétéről és annak tartalmáról nem tudott véleményt mondani, tehát sorjáznak ezek a 
vélemények. Nem akarom tovább kellemetlen helyzetbe hozni önöket, csak még egyet hadd 
idézzek: „A makrogazdasági mutatók tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása esetén a 
2012. évben több adóbevételi előirányzat, különösen az áfa teljesíthetősége kockázatot hordoz 
magában”, de a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatban sem megbocsátóbb az ÁSZ, 
hiszen egyrészt megállapítja, hogy „Az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat és a 
helyszíni ellenőrzéskor felvett jegyzőkönyvek számadatait áttekintve megállapítottuk, hogy 
azok eltérnek egymástól, és így az ÁSZ nem rendelkezik információkkal, ezért annak hatásait 
nem lehetett megítélni”. Nem folytatom tovább, csupán arra szerettem volna felhívni a 
figyelmet, amit már Zakó László képviselő úr is említett, hogy az írásban kiadott anyag eltér a 
most szóban elmondottaktól. 

Hogy is látjuk a költségvetést? Úgy látjuk a költségvetést, hogy ez valóban az 
elszegényedés költségvetése, gazdasági növekedés helyett itt visszaesés lesz, hiszen a 
költségvetési terv 1,5 százalékos GDP-emelkedéssel számol, amely komoly visszalépés a 
meghirdetett 4,6 százalékos és a valójában a kormány által elvárt 3,5 százalékos 
növekedéshez képest. A munkahelyteremtéssel szemben a legjobb esetben is csak a 
munkanélküliségi ráta stagnálásával számol, ami azt jelenti, hogy nem csökken a 
munkanélküliség, az adócsökkentéssel szemben pedig inkább szélesebb körű adóemeléseket 
látunk a költségvetésben. Nagyon komoly társadalmi konfliktusokat gerjeszt az a tény, amely 
az egykulcsos személyi jövedelemadóval kezdődött - ahogy az előttem szólók már 
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elmondták -, hogy gyakorlatilag a jobb jövedelmi helyzetben lévő rétegeket preferálja, a 
szegényeket pedig sújtja ez a költségvetés. Mindezt tetézi, hogy a költségvetési 
megszorításokkal 750 milliárd forintot vonnak el az államháztartástól, tehát a jövő évi 
költségvetés bevételsúlyos, mert adó- és járulékemelésekre épít, a költségvetési politika 
átláthatósága pedig a 2012. évi költségvetés előkészítése során, úgy látjuk, hogy több ponton 
sérült. Ezek az általános megjegyzéseink. 

A sporttal nem foglalkozom, mert azt Varga László képviselőtársam elég alapos és 
korrekt módon elmondta. A turizmussal kapcsolatban nagyon sajnálom szintén ellenzéki 
képviselőtársaimat, mert azzal kellett szembesülniük - nyilván nem ők tehetnek róla -, hogy az 
érdekérvényesítő képességük nem olyan, mint amit szerettek volna önmaguknak, hiszen 
egészen biztos vagyok abban, hogy ha rajtuk múlt volna, akkor magasabb a turisztikai 
célelőirányzat kerete, és abban is biztos vagyok, hogy akkor érvényt szereztek volna az 
áfacsökkentésnek, mint ahogy abban is biztos vagyok, hogy jelentős adóterheket 
csökkentettek volna a turisztikai vállalkozásoknál. Annál is inkább, mert a gazdasági válság -
 amelyet először mondott ki szintén Hadházy Sándor képviselő úr, nagyon felelősségteljes 
mondatok kíséretében, amellyel magam is egyetértek - természetesen nagyon nagymértékben 
befolyásolja a turisztikai ágazatot is, mert a turisztikai ágazat, amellett, hogy a béke iparága, 
és jó lenne, ha néha itt a bizottsági ülésen is az lenne, és az lett volna az elmúlt 8 évben is, az 
egyik legsérülékenyebb ágazat, tehát itt joggal elvárhattuk volna, hogy a kormány többet szán 
a marketingbüdzsére. Hiszen elmondhatjuk azt, hogy most több mint 10 milliárd forint a 
2012-re tervezett támogatás, de mindannyian tudjuk, hogy ebből a Forma-1 szerződés szerinti 
vállalt kötelezettsége 5,8 milliárd forint, és ha ehhez nézzük a turisztikai célelőirányzat 
nagyságrendjét, akkor az bizony már 4,2 milliárd forint. Majd megkérdezem - mert szeretném 
is megkérdezni a minisztérium jelenlévő képviselőjét -, hogy hogyan oszlik meg majd a 
turisztikai célelőirányzat összege, mennyi jut majd a nemzeti marketinges promóciós 
tevékenységre, mennyi jut esetlegesen rendezvények támogatására, tehát például Budapesti 
Tavaszi Fesztiválra, jut-e ebből szakmaspecifikus célokra - itt elsősorban arra gondolok, 
amelyek a turistafogadás feltételeinek javítását szolgáló kutatásokra vagy éppen a stratégiai 
intézkedési tervben megfogalmazott feladatokra vonatkoznak -, tehát mire számíthatunk, 
milyen lesz a belső szerkezete a turisztikai célelőirányzatnak. 

A Magyar Szocialista Párt frakciója és jelenlévő képviselői nem tudják támogatni ezt a 
költségvetést az általam elmondottak miatt sem, és azért sem, mert az a véleményünk, hogy 
ebben még csak véletlenül sem tükröződnek azok a célok és azok a felelősségteljes mondatok, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy a kormány a turizmust stratégiai ágazatnak tekinti. A 
turizmus területe az, amely az egyik legkomolyabb elszenvedője lesz a következő évi 
költségvetésnek, hiszen nemcsak a turisztikai keret, a turisztikai célelőirányzat csökkenése, 
nemcsak az adó- és a járuléknövelés, a potenciálisan kilátásba helyezett, önkormányzatok 
által kivetett ingatlanadó, hanem még a válság hatásai is olyan mértékben érintik az ágazatot, 
amelyet a döcögve bevezetendő SZÉP-kártya sem tud ellensúlyozni, így tehát nem 
támogatjuk és általános vitára alkalmatlannak tartjuk ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen a 
megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Hogy ne csigázzam a 

mondandóm végéig a kíváncsiságukat: a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem tartja 
általános vitára alkalmasnak a tervezetet... 

 
ELNÖK: Izgultunk. (Derültség a Fidesz oldalán.) 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): ..., és ebben a formában nem is tudja és nem is fogja 
elfogadni, már csak azért sem, hiszen nem volt itt semmiféle fülkeforradalom, semmiféle 
változás, ugyanarra a 21 éve tartó neoliberális gazdaságpolitikára épül ez az egész 
költségvetés, amit a Jobbik Magyarországért Mozgalom teljes mértékben elutasít, és 
megpróbál egy teljesen más gazdaságpolitikával az ország javára lenni. Ezért sem tudjuk 
semmiképpen támogatni, ráadásul azt is el kell mondani, hogy úgy van összeállítva ez a 
költségvetés-tervezet, hogy ismételten - mint ahogy ezt már tavaly is felvetettük - nincs 
összehasonlítási lehetőség, tehát nem tudjuk összehasonlítani a tavalyi számokkal, hiszen 
átalakították, és most úgy gondolták, hogy az a legjobb, ha a 100 millió alatti tételek nem 
szerepelnek a fősorokban, nincsenek részletezve, tehát ez formailag is teljes mértékben 
megváltozott.  

Először is ez a neoliberális karakterű, a költségvetés alapját képező kormányzati 
gazdaságpolitika az, ami miatt nem tudjuk támogatni, mert az adósságszolgálat és a hiánycél 
mindenáron történő teljesítése az elsődleges célja, és ennek rendelődik alá a nem létező 
életszínvonal-politika, szociálpolitika, az adópolitika, az ökológiai szempontok, sőt a 
foglalkoztatáspolitika vagy az infláció kezelése is.  

Másodszor: azért sem tudjuk támogatni, mert a költségvetési elvek, az áttekinthetőség, 
az egységesség, az összehasonlíthatóság, az ésszerű részletesség hevenyészett módon vagy 
sehol nem érvényesül, harmadszor pedig az ágazatspecifikus problémák, tehát például a 
közszféra, azon belül az igazságszolgáltatási ágazat reálbércsökkenése, a különféle 
megszorítások, az áfa 2 százalékkal való emelése mind-mind azon érvek, ami miatt ezt a 
költségvetést mi nem tartjuk általános vitára alkalmasnak. Aztán egy kérdés is felmerül, hogy 
ha figyelembe vesszük az idei év költségvetését, akkor mennyire jó az, hogy elfogadunk egy 
költségvetést, és utána meg kell nézni, hogy abból mennyi valósult meg. Lehet persze itt 
hangzatos szavakat mondani, lehet azt mondani, hogy mennyivel emelkedett például a sport 
támogatása, de azt kell megnézni, hogy a költségvetéshez viszonyítva mennyit vontak vissza 
ebből a költségvetésből, a zárolások milyen különböző összegeket vontak vissza az 
úgynevezett megemelt költségvetési tételekből. 

Rátérve a sportra, először is említette Hadházy képviselő úr is a mindennapos 
testnevelés fontosságát. Ehhez egy támpont, hogy mennyire gondolhatják ezt is komolyan -
 csak kiemelek egy részt belőle - a diák- és a hallgatói sport támogatásának tétele. Önök 
ugyan visszahozták az előző évi költségvetésben a fejkvótát, a 2006-os 2007-es tanévben 
alkalmazott 430 forintos összegben határozták meg, ehhez képest a 2012. évi költségvetés-
tervezetben a „diák- és hallgatói sport támogatása” tétel mellett ugyanúgy 336,2 millió forint 
szerepel, mint a 2011. évi költségvetésben. Ezért megállapíthatjuk, hogy 2012-ben nem fog 
növekedni a diákok sportolására szánt fejkvóta összege, és önök továbbra is ezt a 430 forintot 
szánják egy diák sportolására a 2012-es évben, pedig ezt az egyébként vegyes rendszert 2000-
ben még önök 1200 forint/fő/év fejkvótával indították meg, és hozzáteszem, hogy még a 
Medgyessy-kormány is felemelte 1300 forintra annak idején ezt az összeget. Tehát a tényeket 
ismerve erősen megkérdőjelezhető - megint a szavak és a tettek jönnek elő - Czene Attila 
sportért felelős államtitkár úr kijelentése, miszerint a Nefmi büdzséjén belül a sport 
költségvetési támogatása jövőre is tartja majd az idei szintet. Az tény, hogy a diáksport 
támogatása tartja az idei szintet, hiszen ugyanolyan alacsony összeg szerepel a 2012-es 
költségvetés-tervezetükben is a „diák- és hallgatói sport támogatása” tétel mellett, mint az idei 
költségvetésben.  

A következő, amiről beszélni kell, az a debreceni stadion kérdése: itt is egy lényeges 
kérdés, hogy mi van jelen pillanatban a debreceni stadionnal. Úgy szerepel itt egy tétel, hogy 
ezt tényként kezeljük, de azért azt figyelembe kellene venni, hogy az Alkotmánybíróságnak 
van egy határozata, és ez a határozat hatályon kívül helyezte a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyűlésének a helyi építési szabályzatról szóló 2003-as rendeletét, amiben 
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ezt a területet a MÁV-tól - élve az elővásárlási jogával - megvásárolta. Meg kellene vizsgálni, 
hogy vajon mit változtat ez a helyzet jelen pillanatban a debreceni stadionnal kapcsolatos 
helyzeten.  

Aztán megint a szavak és a tettek: ha már stadionokról beszélünk, akkor itt van a 
Puskás Stadion kérdése, aminél bárhogy néztem, én nem találtam a költségvetésben erre utaló 
semmilyen tételt, mégis ezelőtt egy hónappal is és hosszú hónapok óta azt lehetett hallani, 
hogy a finnek elleni mérkőzés után elkezdődik a bontás, és ezzel elkezdődik egy új stadion 
építése. Nem kellene ilyen mondatokat mondani, nem kellene ilyen kampányokat csinálni, ha 
erre még csak szándék sem volt eddig sem.  

Még egyetlenegy tételt engedjenek meg, hogy ezzel kapcsolatban megemlítsek. A 
debreceni stadionnál az is kérdőjeles számomra, hogy a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós 
Kft. működésére ez a 208 millió forint van nevesítve. Én ezt eléggé furcsának tartom, az 
összeget túlzónak is tartom egyébként, és azt is mondhatnám, hogy elképzelhető, hogy 
pofátlannak. Itt is meg kellene vizsgálni azt, hogy vajon milyen célokra fog ez a pénz 
elköltődni. Egyetlenegy dolgot szeretnék még megemlíteni, ez pedig az, hogy a tervezetben 
van egy olyan tétel, hogy „az MLSZ-sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 
összefüggő feladatainak támogatása”, ez 960 millió forintot jelent, tehát közel 1 milliárd 
forintról beszélünk. Ez a pénz a nemrég elfogadott, sporthuliganizmus elleni fellépésről szóló 
törvényben meghatározott azonosítási rendszer kiépítésére lett szánva, tehát az sem kizárt, 
hogy ennek a kivitelezésére valamelyik kormányközeli cég lesz jogosult, így lehet, hogy a 
pénzek egy része a háznál maradhat.  

Ennek a törvénynek a tárgyalásakor nem éltünk még csak módosító indítvánnyal sem, 
így tiltakozva az ellen, és jelezve, hogy ez a törvény úgy, ahogy van, a kukába való, hiszen 
szerintünk nem szól másról, csak a nemzeti érzelmű szurkolók nyilvántartásáról és 
listázásáról, ezért most is úgy érezzük, hogy ezt az 1 milliárd forintot sokkal fontosabb 
dolgokra is lehetne fordítani, mint egy nem létező probléma megoldására, hiszen 
meggyőződésünk - és ezt akkor is kifejtettük a vitában -, hogy jelen pillanatban nem jelent 
komoly problémát a sporthuliganizmus Magyarországon, amiben pedig problémát jelent, az 
megoldható lenne más, nem ilyen költséges módszerekkel.  

Legfőképpen azért furcsa ez, mert lepusztult, rekonstrukcióra váró 
sportlétesítményekbe kívánnak modern beléptető technikákat építeni. Ha esetleg a későbbiek 
folyamán lesz arra valamikor költségvetési keret, hogy ezeket a stadionokat felújítsuk, akkor 
újra telepíteni fognak ilyen rendszereket, mert ezeket a stadionokkal együtt le fogják bontani. 
Ez az ablakon kidobott pénz, mint ahogy kidobott pénz volt már ezelőtt jó pár évvel, amikor 
komoly összegeket költöttek beléptető rendszerekre még Deutsch Tamás sportminisztersége 
idején, amelyek azóta is egy raktárban állnak, és amelyek egyébként véleményem szerint 
szintén komoly kidobott pénzt jelentenek, hiszen megtudhattuk, hogy ezeket havi 900 ezer 
forintért őrzik és raktározzák hosszú évek óta egy raktárban. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom tehát nem tartja általános vitára alkalmasnak a 
költségvetést, és ebben a formában, mint említettem, ilyen alapelvek mellett nem fogjuk 
támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nem szeretném az MSZP 

véleményét újra elmondani, hiszen ezt előttem már két képviselőtársam is elmondta, azonban 
arra szeretném kérni a kormánypárti képviselőket - én a tavalyi évben is beadtam egy 
módosító indítványt a turisztikai célelőirányzat növelésére és főleg a nemzetközi és belföldi 
marketingkeret növelésére vonatkozóan, amit önök is beadtak, feleakkora összeggel, és 
támogatták -, azt szeretném kérni, hogy idén is emeljük meg ezt az összeget. Valahogy 
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próbáljuk meg kilobbizni közösen, hogy a turisztikai marketingre költött pénz több legyen, 
hiszen az előző bizottsági ülésen az MT Rt. vezérigazgatójának beszámolójából és itt a vitából 
is egyértelműen kiderült, hogy a turizmusba tett minden egyes forint ennek a befektetésnek a 
többszörösét hozza vissza. A magyar turistákra, belföldi marketingre is egy jelentősebb 
összeget kellene költeni, hiszen éppen múlt héten hangzott el ebben a beszámolóban, hogy a 
magyarországi üdülésre költött pénzek nagy részét külföldön költik el a magyar 
állampolgárok. Jó lenne egy olyan marketingtevékenység is az MT Rt.-n belül, egy sokkal 
nagyobb pénzeszközzel marketingeszköz, ami segítene abban, hogy ezt a pénzt itthon tudjuk 
tartani. Azt gondolom, hogy a turisztikai ágazatot azon kívül, amit elmondtunk az új 
költségvetési törvényről, az új adótörvények közül még ez a minimálbér-emelés is jelentősen 
sújtja, hiszen ez egy abszolút robotokkal nem kiváltható, élő munkát igénylő szakma. 
Rengeteg olyan, képesítéssel nem rendelkező embert foglalkoztatnak a turizmusban, akik 
minimálbér vagy ahhoz közeli állapotban dolgoznak ilyen bérért, és itt a minimálbér-emelés 
még nehezebb helyzetbe hozza a szakmát, hiszen sújtja a válság és sújtja sok minden, amiről 
itt rendszeresen beszélünk. Jó lenne pontosan látni, hogy lesz-e esetlegesen bérkompenzáció a 
turizmusban, mennyi lesz, hogyan lesz, mi lesz ennek a mértéke, hiszen ezzel is segítenénk a 
turisztikai szakma túlélését abban a válságban, amiben egyértelműen csökkennek azok a 
pénzek, amit az emberek nyaralásra, pihenésre, turisztikára tudnak költeni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

először Koleszár Katalin asszonynak adnám meg a szót a válaszadásra.  

Koleszár Katalin (NGM) válaszadása 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Próbáltam követni a kérdéseket, igyekszem válaszolni - nem feltétlenül mindegyikre, 
amelyikre tudok -, és esetleg a kollégáim még kiegészítenek. Elhangzott több kérdés is a 
debreceni stadionépítésre vonatkozóan. A költségvetési törvények természetesen a projekt 
előrehaladásával összhangban tartalmazzák a szükséges pénzeszközöket. A 208 millió 
forintos külön előirányzati sorra kérdeztek rá többen is. Ez a stadionépítéshez kapcsolódó 
projekttársaság működési költsége, tehát ez nem a működési költsége. (Szilágyi György: Azt 
láttuk.) 

A másik kérdés - ami szintén egy általánosnak nevezhető kérdés volt - az 
előirányzatok változásának mozgásának, összehasonlíthatóságának kérdésköre. Ahogy az 
Állami Számvevőszék képviselője is többször is említette, a tervezési tájékoztató tartalmaz 
előírásokat arra vonatkozóan, hogy a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatot hogyan kell 
összeállítani. Ennek egyik eleme volt az, hogy azokat a pénzeket, amelyek nem a programhoz 
kapcsolódnak, hanem a program lebonyolításával kapcsolatosak, tehát ahol felhasználják - ha 
egy intézmény használja fel ezeket az összegeket, akkor az intézménynél kell megtervezni -, 
ezek miatt csökkentek vagy változtak bizonyos fejezeti kezelésű előirányzatok. A másik ilyen 
előírás volt a 100 millió forint alatti előirányzat nem tervezése, de szeretném hangsúlyozni, 
hogy ez a tervezési tájékoztató előírása, tehát a tervezés során alkalmazandó előírás volt, 
nyilván ez a képviselők kezét nem köti.  

Kérdés hangzott még el a Forma-1-gyel kapcsolatban. A 2012. évi kiadás az 
26,1 millió dollár, ami megközelítőleg 4,9 milliárd forintot jelent.  

Szintén az összehasonlíthatóságra vonatkozó kérdés volt, hogy miért nem tartalmazza 
a költségvetési törvényjavaslat az előző évek számait. Valóban nem tartalmazza, viszont az, 
hogy önmagában bázisszemléletben készült a költségvetési törvényjavaslat, bázisból indult ki, 
ez a tervezés metodikáját jelenti, a prezentációban ezt nem feltétlenül lehet érvényesíteni, 
főleg ezek miatt az átrendezések miatt, tehát az összehasonlíthatóságot pusztán az egymás 
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mellé rendezés sem segítené. Talán ilyen szempontból egyébként pont sportágazat az, amely 
viszonylag kevés változást tükröz vagy változás tapasztalható. 

A turisztikai célelőirányzat felhasználásával vagy felhasználási céljaival kapcsolatban 
hangzott még el egy kérdés. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy a célelőirányzat milyen 
feladatokat, milyen arányban fog finanszírozni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
rendelkezése alá tartozik ez az előirányzat, egy miniszteri rendelet szól ennek felhasználási 
szabályairól.  

Elhangzott még, hogy a Puskás Stadion nem található a törvényjavaslatban. Ennek 
nyilván az az oka, hogy olyan típusú döntés erről még nem született, amit a költségvetési 
törvényben le lehetne képezni. Azt hiszem, nagyjából talán minden konkrét kérdésre 
válaszoltam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tolnai Lászlóné asszony! 

Tolnai Lászlóné (ÁSZ) reagálása 

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár 
konkrét kérdés nem hangzott el - legalábbis én úgy értékelem, hogy konkrét kérdés az ÁSZ 
részére nem hangzott el -, két dologra szeretnék reagálni a képviselő urak kérdései, illetve 
észrevételei alapján.  

Pál Béla képviselő úr idézett az ÁSZ-véleményből konkrét meghatározásokat, konkrét 
szövegrészeket. Ezt kiegészíteném azzal, amiről a szóbeli kiegészítésem nem szólt, hogy a 
törvényjavaslatban nem álltak rendelkezésre az előirányzatok megalapozásához szükséges 
törvényjavaslatok, tehát amikor a véleményt elkészítettük, akkor az ezt megalapozó 
törvényjavaslatok még nem álltak rendelkezésre, nem tudtuk azokat véleményezni, nem 
voltak meghatározva a többéves kötelezettséggel járó kiadások további évekre vonatkozó 
hatásai, a költségvetési évet követő év várható előirányzatai. Ez nem csak a tárcák tervező 
munkáját, de az ÁSZ ellenőrzését is nehezítette; adatszolgáltatás hiányában nem tudtunk 
összehasonlító elemzéseket végezni. Ezt tehát a vélemény tartalmazza. 

A másik kiegészítésem: nagyon sok szó esett a társaságiadó-kedvezményekről. Az 
ÁSZ véleménye tartalmazza, hogy 2011. július 1-től új adókedvezményt, a látvány-
csapatsportok támogatásának adókedvezményét vehetik igénybe a vállalkozások, ennek 
2012. évi hatását azonban a törvényjavaslat nem tartalmazza. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Elnöki összefoglaló 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor zárásként hadd mondjak néhány gondolatot.  
Pál Béla képviselőtársunk elmondta, hogy ez az elszegényedés költségvetése, én pedig 

azt gondolom, hogy ez egy elszegényített ország költségvetése, aki a kilábalást akarja 
megoldani. Ez a költségvetés arról szól, hogy 2002-ben több mint 8 ezer milliárd forint volt az 
államháztartási hiány - az sem volt kevés -, 2010-ben pedig 21 ezer milliárd forint. 
Gazdaságpolitikai változás történt: nem hitelből akar az ország élni, hanem meg akarja oldani 
saját erejéből a problémáit. Persze lehet mondani, ahogy a Jobbik szokta, hogy kérjük, hogy 
engedjék el a mi adósságállományunkat - milyen jó -, én azt gondolom, hogy Görögországhoz 
még nem lehet Magyarországot hasonlítani (Dr. Varga László: Lassan lehet.), ezért örüljünk 
annak, hogy nekünk még ez a kérdés nem merül fel olyan élesen, mint a görögöknél. Azt 
gondolom, hogy jó lenne ezt innen is megközelíteni és megnézni. Ez az ország most 
megpróbálja a gazdaságát erősíteni, és megpróbál munkahelyeket teremteni.  

Elmondta a minisztériumot képviselő hölgy, hogy öt prioritásban gondolkodik ez a 
költségvetés, és ezeket felsorolta. Én kettőt hadd emeljek ki, amelyek közül az egyik a 
foglalkoztatás kérdése. Azt gondolom, hogy önök is pontosan tudják, hogy honnan indult a 
munkanélküliségi probléma, hány munkanélkülivel számoltunk, mondjuk, a 2002-es évben: 
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240 ezer körüli munkanélkülivel, és 2010-re elértünk a 450 ezerhez. Azt gondolom, hogy ez is 
mutat valamit. Most ez a költségvetés azt szeretnénk, hogy a Start-munkaprogrammal... 
Önöktől vettük egyébként a kifejezést, mert a „start” kiváló volt önöknél is a 2010-es 
kampányban, és mi is úgy gondoljuk, hogy a start egy indítást is jelezhet, és ez azt jelenti, 
hogy a közfoglalkoztatás bővítése keretén belül szeretnénk többeknek munkát adni. Tudom, 
hogy az a pénz, amit ez adni fog, nem sok, de legalább többeknek nem a 28 ezer 500, hanem a 
44 ezer valahányszáz forintos lehetőséget fogja biztosítani. 

A másik az oly sokat szidott 16 százalékos egykulcsos adó. Rakjunk hozzá néhány 
adatot, hogy amióta a bevezetés megtörtént, azóta az egygyerekes családoknál 8,2 százalékkal 
nőtt a nettó kereset, a kettő gyerekeseknél 14 százalékkal, a 3 gyerekeseknél 22 százalékkal, a 
nemzetgazdasági átlag pedig 4,2 százalék. Ezt jó lett volna szintén elmondani, hogy azért ez 
valamilyen eredményt csak hozott. Azon nem vitatkozom, és egyikünk sem, hogy a 230 (Zakó 
László: 290 ezer és gyerektelen.), 290 ezer forint alattiaknak ez nem feltétlenül öröm, de 
mindenkit nem lehet egy etapban rendbe tenni egy országban, főleg 8 év, sok év problémái 
kapcsán. Ehhez azt tenném hozzá, hogy nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi van akkor, ha 
egy kicsit több jut, mondjuk, sportra, turisztikára, hogy akkor mivel tetszenek foglalkozni 
ezen a két területen, mert amit Szilágyi képviselő úr elmondott, az persze nagyon jó, csak 
igazából egy olyan értékelő mondat nem hangzott el, ami arról szólna, hogy hurrá, azért ez a 
két terület legalább rendben van.  

De menjünk vissza az országos kérdésekhez. Méltatlan Pál Béla képviselőtársunk azon 
megjegyzése Hadházy Sándor képviselő úr felszólalása kapcsán, hogy ez elvárható lett volna 
az elmúlt 8 évben. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 8 évben Hadházy képviselő úr is, 
jómagam is és többen nagyon-nagyon felelősségteljesen próbáltuk önöket segíteni ebben a 
bizottságban mindenben, ami létezik, és amikor a plenáris ülésen azzal szembesültünk, hogy 
az itt megbeszélt dolgokat önök nem tudták átvinni a kormányukon - biztos nekünk is lesz 
ilyen egyébként (Pál Béla: Így van.), biztos lesz ilyen -, akkor igazából utána mindig meg 
tudtunk egyezni abban, hogy ebben a bizottságban legalább próbáltunk korrekt módon, 
egymás szemébe nézve véleményt mondani. Azt hiszem, hogy amit most ez ügyben 
képviselőtársam mondott, az nem volt igazából méltányos. Én azt várom, amit mi tettünk 
önökkel, hogy segítsék olyan módon, ahogy csak lehet ellenzékből (Pál Béla: Meg kell nézni 
a jegyzőkönyveket, elnök úr.) ezeket az elképzeléseket, amelyeket teszünk. Azt gondolom, 
hogy mindenki szíve joga ilyen véleményeket mondani (Pál Béla: Így van.), de én pont az 
ellenkezőjét éreztem az elmúlt időszakban.  

A részdolgokról, ami a bizottságunk fő feladata. Azt gondolom, hogy legyen nagyon 
büszke magára a sport és a bizottság minden tagja, hogy egy olyan költségvetést tud most 
beterjeszteni, ami nem olyan, mint ami az elmúlt időszakban jellemző volt, amikor mindig is 
csökkent a sport költségvetése; most megint növekedésről van szó.  

A társasági adóról persze megint lehetett volna kicsit beszélni. A társaságiadó-
kedvezmény rengeteget segít, és nemcsak a látványsportágaknak, hanem azoknak az 
egyesületeknek, ahol egyéb sportágakat is működtetnek, hiszen a társasági adóból befolyó 
bevétel a többi sportágnak is segít. Ezt szerintem illik elismerni.  

Létesítményfejlesztési program, tornaterem-építési program: én a debreceni 
stadionépítést vagy a Puskás Stadion-építést nem úgy kezelném, hogy miért nem történt már 
meg, hanem úgy kezelném, hogy végre legalább elindult a dolog, és végre legalább lesz belőle 
valami. Amikor eddig önöknek meglett volna a lehetősége megtartani a stadionrekonstrukciós 
programot, akkor azt sikerült elutálni úgy, ahogy van, és 2003-tól befejeződött a 
stadionrekonstrukciós program. Most azt mondani, Szilágyi képviselő úr, hogy Fidesz-közeli 
cégek fogják majd a biztonsági rendszerekből származó bevételt lenyúlni, és ez pofátlanság, 
ezt majd egyszer bizonyítani kell, és egyszer majd szembe kell majd azzal nézni, hogy ez az 
egész arról szól, hogy szerte az országban, ahol vannak ilyen lehetőségek, megoldjuk a 
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problémát. Ha mondjuk, az lett volna a vélemény, hogy ki kellene terjeszteni a többi 
sportágra - mondjuk, a labdás sportágakra, a kézilabdára, a kosárlabdára, a vízilabdára -, ahol 
szintén esetleg lehet ilyen probléma, és ott meg kellene oldani állami pénzből, akkor még azt 
gondolom, hogy ez viszonylag kezelhető lett volna. A turisztikai költségvetésre azt mondani, 
hogy kevés, azt gondolom, hogy ez nem jó; volt, aki azt mondta, hogy jó és megfelelő 
mértékű.  

Ide sikerült áttenni a Forma-1-et, hiszen megegyeztünk abban, hogy a Forma-1 inkább 
elsősorban a turisztikai látványosságok közé tartozik, semmint a sport kérdéseihez.  

A marketinggel egyetértek, tehát a marketingre megemelendő összeget, azt gondolom, 
hogy nekünk is támogatnunk kell, hiszen ha ez nem történik meg, akkor biztos vagyok benne, 
hogy nem tudjuk eladni, nemhogy igazából, de normálisan se ezt a termékét az országnak. Én 
azt gondolom, hogy erre a költségvetésre kellőképpen büszke lehet a kormánypárt, hiszen egy 
olyan költségvetésről van szó, ami a megoldást vázolja fel, és négy év alatt meg is fogja 
oldani azokat a problémákat, amelyeket egyébként örökölt, és biztos vagyok benne, hogy van 
erő arra, hogy ezt meg lehessen tenni. 

Nem foglalkoznék a határon kívüli problémákkal, hiszen azt persze lehetne 
boncolgatni, hogy miért emelkedik, miért nem erősödik és nem tudom, mit nem csinál forint; 
nem gondolom, hogy ez bentről minden tekintetben vezérelhető. Én azt hiszem, hogy amit 
most látunk, az a költségvetés ebben az időszakban arról szól, hogy megpróbálja a bevételeket 
növelni, a kiadásokat csökkenteni, és megteremteni a forrásokat arra, amit bevállal 
feladatként. Szerintem ez tisztességes; tisztességesebb, semmint azt mondani, hogy majd ezt 
is megcsináljuk, majd azt is megcsináljuk, aztán utána nem nézünk szembe igazából a 
kérdésekkel. Köszönöm szépen. Befejeztük a vitát, ezzel én lezártam. (Szilágyi György: Tehát 
nem lehet reflektálni az elnök úr szavaira?) Reflektálni kell? Hála istennek! 

Akkor először Varga képviselő úr, mert ő jelentkezett először, utána Szilágyi 
képviselő úr. Tessék parancsolni! 

További hozzászólások 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Más hangnemben és szellemben 
közelítettem meg, hiszen az első hozzászóló voltam, és nyilván még nem láthattam, hogy 
hogyan alakul el a vita; aztán mégiscsak politikai ízű lett. Sok mindenre reagálhatnék, meg 
vihetném általános irányba a beszélgetést, de ezt most nem teszem, csak egyet mondanék, 
hogy talán elnök úr sem gondolta komolyan azt a megjegyzést, amit a stadionrekonstrukció 
kapcsán tett. Én azt hiszem, hogy azt komoly stadionrekonstrukciós programnak tartani, ami 
az első Orbán-kormány idején zajlott, azért nagyon nehezen lehet. Előhozhatnám a beléptető 
rendszerek kérdését is, vagy azt, hogy most pontosan mi újult meg. Nyilván akkor Orbán 
miniszterelnök úr éppen Újpest-szurkoló volt - néha szokta itt váltogatni a sálakat -, ezért 
megújult az Újpest Stadion, de mást nem nagyon tud elmondani. Én viszont el tudom azt 
mondani önnek, hogy például - tudják, hogy én elfogult vagyok - az elmúlt ciklusban 
1 milliárdnyi fejlesztés valósult meg Diósgyőrben, és sorolhatnánk azokat a fejlesztéseket, 
amiket részben kormányzati támogatással, részint helyi ötletekből és helyi 
kezdeményezésekből valósítottak meg akár NB I-es futballklubok, de mondhatnám akár az 
ETO Parkot is, csak azért, hogy egyébként mondjak az ország más részeiben lévő 
fejlesztéseket is, ami több százmilliós támogatást kapott, ugyanakkor nem tisztán az államra 
várva, hanem a helyi kezdeményezéseket, a helyben lévő lehetőségeket feltárva megvalósult 
projektből, és egy gyönyörű és méltán európai színvonalú létesítményt sikerült létrehozni.  

Elfogadhatatlannak tartom személyesen is - és nemcsak az elfogultságom miatt - a 
debreceni stadionrekonstrukciót, mert azt a folyamatot látom, hogy mindenféle helyi 
kezdeményezőkészség nélkül a beruházást semmilyen módon saját lábra nem állítva, helyi 
hozzáadott értéket nem hozzáadva jön létre valami, horror mennyiségű pénzből, nagyjából 
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nyolcszor akkora egy cégre eső költségből, mint amiből például Diósgyőrben fejlesztések 
megvalósultak. Ezután - ha jól olvasom a költségvetést - lassan arról lesz szó, hogy majd az 
államnak néhány százmillióval még a fenntartáshoz is hozzá kell járulnia. Ez szerintem 
elfogadhatatlan. Nem az irigység beszél belőlem, higgyék el - bár egyébként mint Diósgyőr-
szurkoló, akár még az is lehetnék, mert az is egy elfogadható emberi érzés ebben a 
szituációban, és nyilván mindenkinek megvannak ezek a preferenciái -, de szerintem ez a 
modell nem jó, ez túl sokba kerül, és egyetlenegy csapatot támogat olyan horror mennyiségű 
összeggel, ami nagyságrendekkel nagyobb szerintem, mint amennyiből ezt a beruházást le 
lehetne bonyolítani. Úgy is el lehetne költeni ezt az összeget, hogy sok helyen, sok csapaton, 
sok városon, sok klubon segítenénk; nekem ez a bajom ezzel. Most nyilván más dimenziókat 
is nyithatnánk itt általában költségvetés, a két kormány - a szocialista kormány és a Fidesz-
többségű kormány - kapcsán, de én most már nem teszem; tudják, hogy meg szoktam ezt 
tenni az általános viták során az Országgyűlésben, és akkor azzal is nyilván eltöltünk jó 
időket, de én alapvetően e tétel kapcsán szerettem volna ezt elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy reflektálhatunk 

elnök úr szavaira. Röviden megpróbálok egy-két dolgot elmondani. Ön azt mondja, hogy 
emelkedés volt. Azért amennyire tudtuk és összehasonlítottuk ezeket a számokat, közlöm 
önnel, hogy ha a Nefmi sportra vonatkozó támogatásainak összegét összeadjuk, ez alapján 
közel 2,5 milliárd forinttal kevesebbet szán a kormány a sportra 2012-ben, mint 2011-ben. Ezt 
én nem nevezném növekedésnek. 

A másik, hogy szóba került, és mondta, hogy én azt mondtam, hogy majd a 
biztonságtechnikai dolgoknál kormányközeli cégek fognak lenyúlni pénzeket, és ez 
pofátlanság. Valóban, mind a két szót használtam, tehát a „kormányközeli cégek” meg a 
„pofátlanság” kifejezést is, csak a pofátlanságot éppen a Nagyerdei Stadion rekonstrukcióját 
végző kft.-nél használtam, de ezek szerint ön nagyon jól érezte, hogy akkor valószínűleg ez is 
egy kormányközeli cég lehet, merthogy hozzákapcsolta ezeket a szavakat. (Derültség az 
MSZP oldalán.)  

A másik, hogy említette Görögország példáját: „nem lépünk a görög útra”, mondta ön, 
„szerencsére”. A Jobbik pontosan fél éve mondja azt, hogy ez a gazdaságpolitika pontosan a 
görög út felé tereli Magyarországot. Képzeljük el azt a lehetőséget - ha már Görögországnál 
tartunk -, amit a Jobbik szintén mond, hogy üljünk le és tárgyaljunk az államadósságról, hogy 
ha egy évvel ezelőtt hajlandóak lettek volna a bankok Görögországgal leülni tárgyalni arról az 
államadósságáról, amiről most hajlandóak tárgyalni, akkor Görögország nem lenne jelenleg 
abban a helyzetben, amilyen helyzetben van. Mi pontosan azt szeretnénk, hogy Magyarország 
ne kerüljön Görögország helyzetébe, és ezért üljünk le tárgyalni most ezekről a dolgokról és 
az államadósságról. 

Utolsó megjegyzésem, amit elmondok az egykulcsos adóval kapcsolatosan, hogy 
persze, természetesen lehet egykulcsosnak nevezni, el is fogadjuk, hogy önök egykulcsosnak 
nevezik ezt az adót, de ez nem egykulcsos adó, hanem mint tudjuk, már kétkulcsos adó. Ezt 
mondja az ellenzék is és mondjuk mi is régóta, hogy nem megfelelő ez az egykulcsos adó, és 
az idő el is döntötte, hogy nem megfelelő ez az egykulcsos adó. Erre önök is rájöttek, 
változtattak ezen az adózási formán, hiszen már nem beszélhetünk egykulcsos adóról, de ha 
önöknek ez megfelelő, akkor nevezzük továbbra is egykulcsos adórendszernek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pál Béla képviselőtársam! 
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PÁL BÉLA (MSZP): Három gyors megjegyzés, ha már a képviselőtársaim is 
reagáltak. Az első, hogy én tudom, hogy ezt elnök úrnak természetesen el kellett mondania az 
összefoglalóban; már a bevezető mondatokról beszélek. Pont.  

A második: Hadházy Sándor képviselőtársamat nem bíráltam, hanem dicsértem, ez 
remélhetőleg nem baj - lehet, hogy a Fideszben ezért majd nem dicsérik meg, de ha kívánják, 
akkor visszavonom, bár nem kellene -, csupán azt a hiányomat fejeztem ki, hogy jobban 
örültem volna annak, és azt gondolom, azt pedig joggal mondtam, hogy igen, jobb lett volna, 
könnyebb lett volna mindannyiunk dolga, ha az akkori ellenzék ilyen felelősségteljesen áll 
hozzá a munkánkhoz. 

A harmadik, hogy ha ezt bármilyen tekintetben kétségbe vonja elnök úr, akkor legyen 
szíves megnézni a jegyzőkönyveket, mert azok tanúskodnak arról, hogy melyikünknek volt 
megalapozott ebben a tekintetben a véleménye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) Egy rövid reakciót 

hadd tegyek, jó? (Nincs ellenvetés.)  
Pál Béla képviselőtársamat véletlen sem akarom személyében bántani - gondolom, ezt 

tudja -, de a másik oldalon azért egy olyan dicséretnek, ami úgy kezdődik, hogy „hú de jó, 
de...”, azért van egy kicsi felhangja, és nem gondolom, hogy ezt nem találtam el. Biztos, hogy 
Hadházy képviselőtársunk szólt eddig is úgy, hogy kellőképpen erősnek tűnt, de biztos 
vagyok benne, hogy ahogy ön is, ő is jobbító szándékkal tette legalább 8 éven keresztül. Azt 
mondani, hogy nem próbáltunk segíteni különféle dolgokban... Nem mondom, hogy nem 
akartunk ellene menni dolgoknak, mert ez nem igaz, mert próbáltunk más gondolatokat is 
megfogalmazni, és szerintem ez így normális - a debreceni stadion kapcsán és általában a 
stadionrekonstrukció kapcsán hadd ne vitatkozzak most hosszabban, lehet, hogy erről majd 
kell vitatkozni -, de azt gondolom, hogy ebben az országban, ha már nagyon visszamegyünk, 
akkor egyedül az Antall-kormány készített és vitt végig olyan létesítményfejlesztő programot, 
ami valóban komolyan értékelhető volt a nem tudom, hogy hány száz tornaterem-építéssel. Ez 
volt az egyetlen, az összes többi - akár tudom mondani a mi stadionrekonstrukciós 
programunkat is - ekkora átütő erővel nem tudott bírni. Egyébként a stadionrekonstrukciós 
program 70-30 százalékos támogatottságú volt, tehát 70-et kaptunk az államtól, és 30-at adtak 
bele a települések, tehát azt gondolom, hogy ott is be volt vonva akár a magántőke, mert lehet 
úgy igaz, hogy 30 önkormányzati és 20 magántőke, lehet, hogy valahogy így volt, de az is 
megmozdította egyébként a magántőkét.  

Azon nem vitatkozom, hogy persze az önök idejében is voltak ilyen programok, de 
azért emlékezzünk arra, hogy 150 tornaterem- és tanuszoda-építési programot hirdetett meg a 
kormányzat, és harmincvalahány épült meg belőle. Még meg is kérdeztük, hogy akkor ugyan 
már a kémiaszertáraknak miért nincsen valami hasonló programja, mert körülbelül hasonló 
hatásfokkal lehetett volna azt is megoldani. A lényeg az, hogy épüljenek, tehát ezen nem 
vitatkozunk, de a debreceni stadiont kiemelni egy ilyen rendszerből, át kell majd nézni, hogy 
mennyire pofátlan vagy mennyire nem megalapozott, de szerintem a lényeg az, hogy végre 
valamit indítsunk ez ügyben. Meg kell nézni, hogy jó-e, meg kell nézni, hogy normális-e, 
mert nálunk is van belőle azért vita, hogy pont így jó-e - gondolom, nem titkot árultam el -, de 
erre kihegyezni egy sportköltségvetést és erre kihegyezni egy bizottsági vitát, azt gondolom, 
hogy nem jó. 

A Puskás Stadionra viszont nem reagáltam. A Puskás Stadionnál elindultak azok a 
beszélgetések, hogy fölösleges egy gigantikus stadiont építeni, fölösleges egy akkorát építeni, 
ami igazából nem biztos, hogy ennek az országnak az érdeke, de erről is majd beszélünk, azt 
gondolom, egy kicsit később, hogy ezt a kérdést hogyan rendezzük.  

Az egészhez: a felelősség kérdését szeretném egy kicsit felerősíteni. Amit most mi 
önök elé raktunk, azt felelősséggel tettük, és nem gondolom, hogy ezt bárki 
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megkérdőjelezheti. Ha teszi, persze tegye, mert miért ne, igazából egyébként joga van hozzá, 
csak tegye hozzá, hogy „szerintem” vagy „szerintünk”, és azt gondolom, hogy akkor rendben 
van ez a kérdés.  

Nem tudom, hogy meddig fogunk még Görögországról vitatkozni. Én azt gondolom, 
hogy nem elsősorban a Jobbik felelőssége az, hogy ne kerüljön Magyarország a görög 
vonalra, mert a Fidesz-kormány nem tudom, mióta tesz is érte, hogy ne kerüljön a görög 
helyzetbe Magyarország, úgyhogy én viszont a Fidesz-frakcióval együtt általános vitára 
alkalmasnak tartom ezt a költségvetés-tervezetet.  

Azt szeretném kérdezni az ellenzéki frakcióktól, hogy külön kívánnak kisebbségi 
véleményt benyújtani, vagy együttes véleményként fogalmazzák meg. (Zakó László: Külön, 
ez szabályozva is van, elnök úr, tehát írásban.) Azt kérdeztem, hogy külön vagy együttesen. 
(Jelzésre:) Külön. Rendben van. Tehát akkor a többségi vélemény mellett két kisebbségi 
vélemény – MSZP, Jobbik – kerül benyújtásra. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Aki támogatja az általános vitára való alkalmasságát, az emelje fel a kezét, legyen 
szíves! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem.  

A bizottság a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatta.  
Az 1. napirendi pontot lezártuk. Köszönjük önöknek a segítséget; hatékony és hasznos 

volt. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/... szám) 

A következő napirendi pontunk az adótörvényekről szól. Folytatnánk akkor a 
2. napirendi ponttal: egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló napirendi pont. Nekem itt azt jelezték, hogy Laki Gábor főosztályvezető úr és dr. Nemes 
Andrea főosztályvezető asszony vannak itt körünkben. Köszöntöm önöket! 

Még mielőtt rátérnénk erre a napirendi pontra, Zakó úrnak és Pál Béla úrnak is az 
1. napirendi pontra vonatkozóan, hogy 15 óráig le kell adni a kisebbségi véleményt. (Pál Béla 
és Zakó László: Köszönjük szépen. Rendben. – Az előterjesztőkhöz:) Melyikük kívánja 
kezdeni? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Laki Gábor (NGM) szóbeli kiegészítése 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Urak! A Nemzetgazdasági Minisztérium múlt hét pénteken benyújtotta és 
elfogadásra javasolta az Országgyűlésnek az egyes adótörvényeket módosító javaslatát. Mivel 
egy hatalmas volumenű anyagról van szó, engedjék meg, hogy alapvetően az irányokat 
mutassam be, és amennyiben kérdésük van, akkor külön az egyes adónemek tekintetében 
válaszolnánk.  

Szerintem ez már elhangzott, de engedjék meg, hogy egy kicsit adószemmel is 
bemutassam az irányokat. Az új adózási rendszer fókuszában továbbra is a munka és a 
családok becsülete áll, úgy gondoljuk, hogy ezek révén lehet kitörni a munkanélküliségből, a 
gazdasági megtorpanásból és a demográfiai válságból, tehát a fókuszban az államadósság 
csökkentése és az államháztartási hiány tartása áll. A 2,5 százalékos tervezett hiányt 
mindenképpen tartani szeretnénk, és ehhez a megfelelő bevételi számokat az adó révén akár 
emelése útján is javasoljuk bevezetni. Ez az egyik szempont, ami most az adópolitikában 
érvényesül. 

A másik, amire szerintem egy gondolatot kell szánnunk, az Egészségbiztosítási Alap 
rendbetétele. Gyakorlatilag ebben a körben lehet adóbevétel-növekedéssel, adóemeléssel 
találkozni, ugyanakkor ezek az intézkedések hangsúlyozottan célzott intézkedések, az 
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egészség és az E. Alap zárását szolgálják. Idesorolnám a biztosítási járulék 1 százalékpontos 
emelését, a főállású vállalkozók járulékalapjának növelését, a korábbi minimálbér összegéről 
a másfélszeresére történő emelését, valamint idetartozik a baleseti adó bevezetése is, 
egyebekben az arányos egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer megszilárdítása irányába 
teszünk lépéseket, kisebb pontosításokat tartalmaz az anyag.  

A kormány eltökélt szándéka, hogy megfelelő befektetőbarát vállalkozói környezetet 
alakítson ki, ezért az előterjesztés számos ponton tesz javaslatot az adminisztráció 
egyszerűsítésére, ugyanakkor a feketegazdaság elleni küzdelem, az adómorál erősítése 
érdekében ellenőrzési hatékonyságot is kívánunk növelni. Ezek a főbb elemek, amilyen 
irányba az adópolitika jelenleg halad, tehát alapvetően az adóalapok szélesítésének az 
irányába halad az adópolitika, de fontos hangsúlyozni, hogy ez az előterjesztés fontos 
vívmányokat is tartalmaz. Továbbra is tartjuk a társasági adó alacsony szintjét, tehát továbbra 
is 10 százalékos adókulcsra teszünk például javaslatot. 

Szerkezetét tekintve tehát a fogyasztási, forgalmi típusú adók irányába tolódik el a 
hangsúly. Mint említettem, a baleseti adó, ami - bár a sajtóban sokat hallottunk róla - egy 
korábban nem ismert intézmény az adórendszerben, illetve elsősorban a gépjárművek 
adóztatásában lesznek jelentősebb változások. Ennyit elöljáróban. Ha az egyes adónemek 
tekintetében a képviselő uraknak kérdése van, akkor szívesen állok rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nemes Andrea asszony!  

Dr. Nemes Andrea (NGM) szóbeli kiegészítése 

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnök 
Úr! Képviselő Urak! A „béren kívüli juttatások” részhez szeretnék hozzászólni, illetve a 
javaslatainkról szeretném önöket tájékoztatni. A béren kívüli juttatások rendszerében a mi 
javaslatunk szerint változás egyrészt az, hogy ennek az együttes értéke 500 ezer forint lesz 
2012-ben, ezen belül a SZÉP-kártyára igénybe vehető keretösszeg az idei évi 300 ezer 
forintról 450 ezer forintra változik. Ez három zseb, illetve három funkció alapján oszlik meg. 
Az egyik funkció a szálláshely funkció, a másik funkció a vendéglátás funkció, a harmadik 
funkció pedig a szabadidő funkció. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben ezek a különböző funkciók 
vagy szolgáltatástípusok egymástól függetlenül is igénybe vehetők; az idei évben mind a 
vendéglátás, mind a szabadidős tevékenységek szálláshelyhez kötötten álltak rendelkezésre. 
Van még egy változtatási javaslat az anyagban, ez pedig a fogyasztásra kész étel, valamint 
annak vásárlására jogosító utalvány formájában juttatott jövedelem, amelynek a havi mértéke 
5 ezer forint a javaslat szerint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények merültek-e fel? (Jelzésre:) Pál 

Béla képviselő úr! 
 

Kérdések, hozzászólások 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Hogy ne húzzam az időt, és hogy eleget 
tegyek az érdeklődésnek, az MSZP parlamenti frakciója és jelen lévő képviselői nem 
támogatják az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot. Hadd mondjak el az indokok közül néhányat. 

Én személy szerint azt gondolom, hogy természetesen a törvényjavaslatnak vannak jó 
és rossz elemei, mert úgy van, ahogy az előbb elnök úr már említette, hogy vannak, akik az 
egykulcsos adóval jól járnak, de megítélésünk szerint többen járnak rosszul az egykulcsos 
adóval, mint ahányan jól. Természetesen ez mindenképpen kedvező azoknak, akik ki tudják 
használni az ebben rejlő lehetőséget, és kedvezőtlen az alacsony keresetűeknek.  
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A nem pénzbeni juttatásoknál nagyon fontosnak tartjuk, és ez is pozitívum - talán 
furcsa, hogy ezt is kiemelem -, hogy 450 ezer forint lett a Széchenyi-pihenőkártya 
megnövekedett kerete, és azt is, hogy 0,5 millió forint lett a kedvezményezett béren kívüli 
juttatások köre. A bevezetése azonban - itt is szeretném felhívni a figyelmet - nagyon 
döcögős, és ez természetesen a turizmus versenyképességét, főleg a belföldi turizmus 
növekedését hátráltathatja.  

Mi az, amivel nem értünk egyet? Én azt gondolom, hogy mindenféle korábbi szándék, 
javaslat és ígéret ellenére nem teljesül az adócsökkentés például az áfa növekedésével, mert 
2 százalékos áfanövekedés valósul meg. A turisztikai szektort ez azért természetesen 
áttételesen érinti, és nem kedvező a turisztikai szektor számára. Nem kedvező az sem, hogy 
adókötelessé válik a reprezentáció, hiszen főleg a turizmus területén működő vendéglátókat, 
szállodákat kedvezőtlenül érinti ez a tény.  

A jövedéki adó emelése úgyszintén ebbe az irányba hat, hiszen szállítani kell a 
szállodáknak, éttermeknek, vendéglátó egységeknek és természetesen az utazási irodáknak is, 
és mivel ezek a járművek hajtóanyaggal mennek, így a kereskedelmi gázolaj 
adókedvezményének kisebb mértékű növelése is ellene hat a turizmusszektor igénybe 
vevőinek.  

Az MSZP véleménye az, hogy csökkenteni kellett volna a munkáltatói járulékot, és ez 
segítette volna igazából a foglalkoztatást. A munkáltatói járulék csökkenése nem valósul meg 
a törvényben. Bár korábban a Fidesz 10 százalék mértékig ösztönözte - mi ebből 5 százalékot 
megvalósítottunk -, most nem látjuk annak nyomát, hogy ezt az ösztönzést, amit annak idején 
gyakran elmondtak, most komolyan vették volna, hiszen a munkáltatói járulék csökkenése 
nem következik be.  

Kedvezőtlennek tartjuk azt is, hogy a munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci járulék mértéke 1 százalékkal emelkedik, valamint azt is, hogy az 
egészségügyi szolgáltatási járulék 5100-ról 5400-ra emelkedik. Nem mondom el az összes 
ilyen tételt, de bizony-bizony, ebben vannak kedvezőtlen tételek, amely a turisztikai szektort 
vagy közvetlenül, vagy áttételesen érinti. Idetartozik a cégautóadó emelkedése is. Én a 
legveszélyesebbnek azt tartom, és egyben felhívnám kormánypárti képviselőtársaim 
figyelmét, hogy amennyiben lehetőségük van rá, figyeljenek majd oda erre, hogy itt az 
önkormányzatok által kivetett ingatlanadó nemcsak a magántulajdonosokra vonatkozhat majd 
a közeljövőben, hanem például a szállodákra is, amelyek lehetetlen helyzetbe hozhatják a 
turizmust. 

Én azt gondolom, hogy ezek az adótörvények nem szolgálják a versenyképesség 
javítását, nem szolgálják azt a célt sem, hogy bővüljön a foglalkoztatás, hiszen azt például a 
járulékok, így például a munkáltatói járulék csökkentésével lehet elérni. Úgy ítélem meg, 
hogy amit annak idején kormánypárti képviselőtársaink úgy fogalmaztak meg, hogy „irány a 
söralátét”, mármint a jövedelemadó-bevallásoknál, az most nem ebbe az irányba hat, hanem 
több adó és néhány területen inkább egy növekedő adóprés következik be az adótörvények 
módosítása által, természetesen azzal a megjegyzéssel, hogy azokon a területeken, amelyeket 
ki is emeltem, pozitív az adótörvények módosítása.  

Éppen ezért, mivel ezt nagyon ellentétes hatásúnak tartjuk, és több ebben a negatív 
elem mint a pozitív, a Szocialista Párt parlamenti frakciója általános vitára nem tartja 
alkalmasnak. Természetesen benyújtjuk a módosító javaslatainkat, amelynek támogatását 
kérjük, hogy fontolják meg, és támogassák a részletes vita során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Zakó képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szerintem a 

kormány a tűzzel játszik, amikor ezt az adótörvényt így nyújtja be. Egyszerűen nem látszik 
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szerintem a szakminisztérium függönye mögül az, hogy milyen állapotban van az ország; 
elképesztő, hogy micsoda bőröket húznak még le a magyar emberről, vállalkozásokról. 
Fussuk végig! 

Az, hogy a kötelező biztosítás emelkedik, a jövedéki adó emelkedik, - pont a gázolajé, 
és pont a 3,5 tonna alatti teherbírású szállító járműveké, ami a kiskereskedelmi forgalmak 
90 százalékát bonyolítja -, ez minden, csak nem a vállalkozások segítése. Egyszerűen az 
autó - és ezt meg kellene tanulni - ma nem luxus. A ’60-as években, még gyerekfejjel, 
Trabantunk volt, és néha elmentünk hétvégén autózni; ez volt a kikapcsolódásunk, hogy a 
szép zalai dombok között autóztunk négyen a Trabantunkkal. Ilyen már nincsen, tehát aki ezt 
úgy fogja fel, hogy aki megengedheti magának, hogy autója legyen, arról szedjünk még le 
minden bőrt, az fordítva ül a lovon. Elképesztő. 

A béren kívüli juttatások esetén a SZÉP-kártyának a szállásra fordítható összegével 
kapcsolatban is szeretném elmondani, hogy én egy nagyon szép zalai fürdőhelyen, 
idegenforgalmi helyen dolgoztam több mint 6 évig, és elmondhatom, hogy amikor üdülési 
csekkel jöttek be a vendégek, akkor akkora hűtőtáskákkal érkeztek, hogy nem tudtak szinte 
bejönni a forgóvillán, illetve az összes szállodai ablakban ott hűlt a kóla meg a kannás bor. 
Nem rendeltek semmit az étteremben, mert arra már nem volt pénzük, az üdülési csekkjüket 
kiszámolták, hogy amit foglaltak szállást félpanzióval vagy anélkül, az a távozás napján 
éppen elég legyen, és az utolsó 500 forintokat úgy vakarták össze a pénztárcáikból, hogy ki 
tudják fizetni az ott-tartózkodásukat, mert elszámolták magukat, mondjuk, 500 forinttal. Szép 
dolog ez a szállásra vonatkozó SZÉP-kártya-keret, erre nem mondok semmit, csak nagyon 
sokan nem tudnak elmenni már az üdülőhelyre sem, mert nem futja a büdzséjükből. A hónap 
végén csökkent a forgalom, mert lehetett látni, hogy egy ballagás, egy karácsony és egy hónap 
vége hogyan jelentkezik a költekezési hajlandóságban.  

A vendéglátás - amire még egyszer azt mondom, hogy a húzómotorja vagy ez lenne a 
vontatókötél az idegenforgalomban - azért még mindig káros megkülönböztetésben részesül. 
Ami az szja-t illeti, sokszor elmondtuk, hogy egy kamu ez az egykulcsos adó, ami már nem is 
egykulcsos, hanem többkulcsos. Ez a bruttó 290 ezer forint gyermekteleneknél, gondoljanak 
bele, egy fiatal orvos egyszerűen sehol nem keres ennyit. Az orvosi, egészségügyi rétegben a 
legnagyobb az elvándorlás. Ha most a sportbizottságban ülünk, akkor hadd mondjam el, hogy 
a sportorvosok helyett majd kézrátéttel ilyen felcserek fognak komoly sportversenyek előtt a 
sportolókkal foglalkozni, ha ez így megy tovább. 

A 27 százalékos áfa a legnagyobb Európában. Nem tudom, hogy mit hisznek, hogy 
ebből majd növekednek a bevételek? Mindenki a saját fogyasztásán kezdi a takarékoskodást. 
Nem tudjuk elfogadni, tehát a Jobbik persze nem fogja ezt a javaslatot támogatni, egyszerűen 
túlfeszítették a húrt; nem most, már korábban. Ennek a jövő évnek úgy megyünk neki, hogy 
meggyőződéssel mondom, hogy majd egyéni képviselői indítványokkal péntek éjjel felrakva 
számtalan módosítás fog érkezni, amit a kormány támogatni lesz kénytelen, különben komoly 
problémák lesznek akár az utcákon is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadházy képviselő úr! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdekes előrejelzést 

hallottunk az előző hozzászólásban, hogy mi várható az utcákon. Én azonban nem ezzel, 
hanem az előttünk lévő törvényjavaslattal szeretnék foglalkozni, a turizmus szempontjából 
szeretném vizsgálni. Kétségtelen, hogy vannak olyan elemei, amelyek a turizmus számára 
nehézséget jelentenek - például az áfanövelés -, de azt az elvet kell mindenképpen szem előtt 
tartanunk, hogy a nyugdíjkassza és az egészségügyi kassza még ma is kevert módon működik, 
és ez a lépés is azt szolgálja, hogy önállóvá váljanak ezek a kasszák, és az egészségügyi 
kasszából az egészségügyi feladatokat lehessen finanszírozni, ehhez a megfelelő bevételt 
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hozzá kell rendelni, illetve a szolgáltatásokat kell megfelelőképpen értelmezni, és a 
nyugdíjkasszánál szintén ugyanez a feladat.  

Ezeket nem vitatjuk, tehát ezek valóban a turizmus számára is - mint a gazdasági élet 
valamennyi szereplője számára - problémát jelentenek, azonban a kormányzatnak az az 
egyértelmű szándéka, hogy az embereknél hagyja a pénzt, és ezzel egy jelentős 
keresletnövekedés álljon elő. Az egykulcsos adó jóvoltából egyértelműen 500 milliárd forint 
marad az embereknél, a nyugdíjrendszer átalakításának következtében pedig körülbelül 
260 milliárd forint marad az embereknél. Ezek a tételek egyértelműen nagyrészt a gazdaság 
élénkítésére lesznek felhasználva, a másik jelentős része pedig nyilván azon emberek 
sokaságának ad lehetőséget és megoldást, akik például devizahitel „jóvoltából” az otthonukat 
veszélyben érzik.  

A keresletnövelés másik lehetséges módja a béren kívüli juttatások köre, ami jelentős 
mértékben bővül és emelkedik. Itt hallottuk, hogy egyrészt van egy 450 ezer forintos keret, 
amely három tételből áll: 225 ezer forintos keret a szállásférőhelyek igénybevételére, 150 ezer 
forintos keret a vendéglátásra és 75 ezer forint pedig az egyéb, turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatásokra. Én úgy gondolom, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közös érdeke, 
hogy ezt a lehetőséget minél jobban kihasználják, hiszen ez az úgymond legolcsóbb juttatási 
forma mindenki számára, és ennek következtében egy igen jelentős keresletbővülés fog 
előállni a 2012 januárjában teljes erőből beinduló Széchenyi SZÉP-kártya jóvoltából. Én azt 
gondolom, hogy ez a pozitív hatás messze kompenzálni fogja az előbb felsorolt, kétségtelenül 
a turizmus számára is nehézséget okozó kérdéseket. Összességében egyértelműen pozitív a 
szaldó, ezt számos elemzés is alátámasztja.  

A kormányzatnak az a szándéka, hogy a vállalkozásokat megerősítse, a 
feketejövedelmeket pedig háttérbe szorítsa; egyértelműen ezt az utat járta akkor, amikor ez a 
törvénytervezet, ez az előterjesztés elkészült. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Az előterjesztéssel kapcsolatban 

azt is mondhatnám, hogy fantáziadús - tényleg, én abszolút annak tartom -, bár még azt is 
mondhatnánk egyébként, hogy meglepő, sőt még talán mulatságosnak is hívhatnánk, ha nem 
az emberek bőrére menne ez a törvénytervezet. Hogy csak egyet emeljek ki - engem a 
fantáziadússága nagyon meglepett -: azt hittem, hogy az autóstársadalmat már nem lehet 
tovább adóztatni, mert egy megtett útnál már így is körülbelül 8-10 adóformát fizetnek ilyen-
olyan jogcímek alapján, a parkolástól a tankolásig, az úthasználatig, a súlyadóig, mindent 
felsorolhatnánk. Amint azonban látszik a törvénytervezetből, még mindig lehet őket tovább 
adóztatni, hiszen két újabb teher is hárul az autótulajdonosokra: az egyik az eljárási illeték 
mértéke a gépjárművek átírásánál, amit 800 forinttal megemeltek, 2200 forintról 3000 forintra 
emelkedett ez a fizetendő díj, a másik pedig a baleseti adó, amit a biztosítók egyértelműen át 
fognak hárítani majd az autótulajdonosokra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási adóban, 
és ez ismét óriási terheket fog rájuk róni.  

Ami még érdekesség - hogy csak egy-két dolgot emeljünk ki -, hogy az 
önkormányzatoknak, ha elfogadják ezt a törvényt, gyakorlatilag lehetősége nyílik majd 
bármilyen helyi adó bevezetésére. Igaz, hogy - elkerülendő a túladóztatást - vannak bizonyos 
szabályok, amiket be kell tartani ezzel kapcsolatban, tehát például nem lehet nagyobb értékű, 
mint az iparűzési adó, de ettől függetlenül az önkormányzatok előtt egy széles skála nyílt 
meg. Hogy ezt is esetleg egy kicsit próbáljuk meg viccesebben mondani: mindig azt szokták 
mondani az emberek az adóztatással kapcsolatosan, hogy már csak a levegőért nem kell 
fizetni. E szerint a tervezet szerint elképzelhető az is, hogy olyan önkormányzatok, akiknél 



- 29 – 

sokkal jobb a levegő, mint mondjuk, egyes budapesti kerületekben, már a jobb levegőért is 
kiróhatnak esetleg az állampolgárokra bizonyos helyi adókat, ami elég meglepő. 

Nekem egy kérdésem lenne igazából. Az előbb is felmerült itt - nem tudom, bent 
voltak-e esetleg az előző vitánál - az egykulcsos vagy kétkulcsos adó kérdése. Én értem, hogy 
egykulcsosnak kell nevezni, csak fel szeretném tenni a kérdést, hogy önök szerint is 
egykulcsos-e. Ha 2012-ben a havi 202 ezer forint felett a szuperbruttó nem szűnik meg, 
vagyis itt az adóalap a jövedelem 1,27-szerese, tehát az adóterhelés a jövedelemnél havi 
202 ezer forint alatt 16 százalék, az afölötti részre viszont már 20,32 százalék, akkor most ez 
egykulcsos vagy kétkulcsos. Csak azért szeretném ezt tudni, hogy felvilágosítsanak róla, de ha 
önök is azt mondják vagy bárki más, hogy ez kétkulcsos, de hívjuk egykulcsosnak, akkor mi 
természetesen nyitottak vagyunk erre a kérdésre, hiszen ne vitatkozzunk az adónak a nevén. 
Ha egyszer bebizonyosodott az, hogy az egykulcsos adórendszer, az önök elképzelése - ami 
lehet, hogy jó elképzelés volt, lehet, hogy nemzetközi példákat próbáltak ezzel követni -, 
megpróbálták, de nem jött be, és igazuk volt azoknak, akik ezt kifogásolták már a 
bevezetésnél is, akkor be kellene ismerni a hibát, és azt kell mondani, hogy igen, mert az 
országnak egyébként ez lenne az érdeke; az lenne az érdeke, hogy ne egykulcsos, hanem 
progresszív adózás legyen ebben az országban. Ezt kellene véleményünk szerint beismerni, és 
nem különböző trükkökkel kivezetjük a szuperbruttót, nem vezetjük ki; eddig kivezettük, még 
fél évvel ezelőtt is úgy volt, hogy marad az a tervezet, aztán utána most mégsem, és ezzel így 
azt mondom, hogy egy többszintes adózás felé mozdultunk el, ami - még egyszer mondom, 
amit már mondtunk az egykulcsos adó bevezetésénél is - nem a megfelelő út Magyarország 
számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth képviselő úr! 
 
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Arról szeretnék beszélni 

az előterjesztés kapcsán, hogy ez az előterjesztés jó szándékú és jóindulatú, hiszen ismerve 
képviselőtársaimat, mást fel sem tudnék tételezni, azonban a magyar kis- és közepes 
vállalkozói szektort - ami a foglalkoztatás nagy részét adja, hiszen ott dolgoznak a legtöbben -
 újabb olyan csapásokkal méri meg a következő évre, amit nem biztos, hogy ez a szektor már 
el tud viselni. Javasolnám, hogy gondoljuk át közösen, hogy esetlegesen olyan módosító 
indítványokkal lehetne-e ezeken a terheken könnyíteni, ami a költségvetésnek sem jelentene 
adott esetben nagy kiesést, és segítene ezen a szektoron. 

Itt le van írva az előterjesztésben, hogy a 3,5 tonna alatti tehergépkocsikat üzemeltető 
vállalkozások semmilyen visszaigénylést nem tehetnek a már megszavazott és november 1-
jétől érvénybe lépő fogyasztásiadó-emelésen az üzemanyagnál, azonban a kis- és közepes 
vállalkozások nagy része az építőipartól a kereskedelmen át 1,5-2 tonnás teherautókkal 
közlekedik ebben az országban, ezzel szállítja az áruját, szerszámait, felszereléseit. Nekik ez 
az emelkedés egy olyan áremelést idéz elő szolgáltatásaik és termékeik árában, amit nem 
biztos, hogy a piac már tolerál; az esetlegesen külföldről behozott ugyanilyen áruk nem 
lesznek olcsóbbak a piacon, és ezzel megölünk bizonyos szektorokat a magyar kis- és közepes 
vállalkozások között. Én ezt javasolnám, hogy elsőként ezt nézzük át.  

A különféle egyéb ügyeknél pedig eljött az idő a kisvállalkozók azon részénél, akik 
éves vagy akár többéves szerződéseket kötnek a működésükkel kapcsolatban, hogy a jövő évi 
szerződéseket előkészítsék, azonban van egy csomó olyan kérdés - leginkább a minimálbér, 
bérminimum, bérkompenzáció kérdése -, amik miatt egyelőre számolhatatlan a jövő év, tehát 
nem tudják konkrétan megmondani, hogy mennyibe fog kerülni nekik egy munkaóra, nem 
tudják az árajánlataikat úgy elkészíteni, hogy felelősen tudják vállalni a szerződésben 
vállalandó kötelezettségeiket. Vagy túláraznak, és az kiesést, megbízáselvesztést jelent, vagy 
aluláraznak, és akkor veszteségük lesz. 
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Arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy ezeket itt az adótörvények 
módosításánál és ennél a salátatörvénynél mindenképpen gondoljuk végig akár közösen is, és 
nézzék meg, hogy mik azok az esetlegesen az ellenzék részéről benyújtott olyan módosító 
indítványok, amik ezzel a céllal születtek; nem politikai céllal, hanem ilyen céllal, hogy ennek 
a rétegnek próbálnak segíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga képviselő úr!  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én úgy látom, hogy amit Hadházy képviselőtársam a hozzászólása egy 
részében elmondott, az még igazából a 2011. évvel kapcsolatos várakozásait tartalmazta. 
Eltelt egy év, és az a csodafegyver, amit legalábbis annak gondolt a Fidesz-frakció, az a 
matolcsizmus részeként bevezetett kvázi egykulcsos adó - fogalmazzunk így, hiszen most már 
hívhatnánk egytöbbkulcsosnak is, többféleképpen - nem vált be.  

Valóban, 500 milliárdot otthagyott az embereknél, de ezt csak az emberek kisebb 
részénél hagyta ott, leginkább a felső középosztálynál és a gazdagoknál hagyta ott. Az volt a 
váromány ebben a gazdaságpolitikában ebben a tekintetben, hogy ebből nőni fog a fogyasztás, 
és ez elindítja a gazdasági növekedést. Ez nem a következő évvel kapcsolatos várakozás, ez 
már a tavalyi várakozás volt ezzel az évvel kapcsolatban, és nem jött be, tehát erről már 
beszélhetünk múlt időben. Szerintem nagyon egyszerűen meg lehet nézni, hogy mi bizonyítja 
ezt. Egész egyszerűen az áfabevételek infláció alatt nőttek, tehát fogyasztanak az emberek, 
szolgáltatásokat vesznek igénybe, ezután áfabevétel van, amik alacsonyabban nőttek a 
bázishoz képest, mint amennyi az infláció volt. Lehet más mutatószámokat is figyelembe 
venni - nyilván vannak itt szakmai hozzáértők, akik ezt majd el fogják mondani -, de azt 
hiszem, hogy ez egy beszédes szám. A fogyasztás tulajdonképpen közel sem hozta azokat a 
várakozásokat, amik eredetileg voltak ebben a tekintetben. Nyilván ez azt okozta, hogy 
gyakorlatilag megállt a gazdaság; az utolsó negyedéves adatok siralmasak már ebben a 
tekintetben. Azt gondolom, hogy a Fidesz szerzett olyan legitimációt a legutolsó választáson, 
hogy egyébként ez teret engedne a belső politikai fordulatnak, a társadalom adópolitikája, 
költségvetése újragondolásának, magyarán lehetne olyat mondani, hogy ez a politika nem 
váltotta valóra a várakozásokat, ezért innentől más politikát folytat a kormány. Nyilván ennek 
kapcsán szakítani kellene Matolcsy Györggyel, ami azt látom, hogy egyelőre - mivel a 
miniszterelnök úr jobbkezének tekinti - nem fog megtörténni, és ez arra presszionálja önöket, 
hogy ezzel együtt védjék ezt a politikát, az adópolitikát meg a költségvetési politikát. Lehet, 
hogy ezt nem jó szívvel teszik minden esetben, mert helyben, ahonnan önök jöttek, vagy ahol 
a mindennapjaikat élik, nyilván önök is szembesülnek azzal, hogy bizony, itt problémák 
vannak. Én azt gondolom, hogy már idén is komoly problémák vannak; hogy ez még nem 
vezetett társadalmi boomhoz, az egy komoly szerencséje még egyelőre a kormánynak, de a 
felszín alatt, azt gondolom, hogy nagyon komoly egzisztenciális problémák és indulatok 
vannak.  

A magyar társadalom 37 százaléka létminimum alatt él, ami jóval 30 százalék alatt 
volt a kormányváltás idején, tehát drasztikus elszegényedés tapasztalható. Igaz azonban, hogy 
persze egyes rétegek gazdagodnak, ugyanakkor az ő gazdagodásaik inkább megtakarításba 
mint fogyasztásba, tehát ez sem segíti a gazdasági növekedést. Ehhez a bázishoz képest, úgy, 
hogy a reformokban, kiadási szerkezetben semmi nem változott érdemben a költségvetésben, 
tehát a nagy siker, az államadósság-csökkentő program az államadósság-növelő program, 
tehát Magyarország államadóssága nő nominál értelemben is. Nyilván ennek a 
devizaállomány az egyik oka meg a devizaállomány és az árfolyamromlás, amiről már 
beszéltem az előző időszakban, tehát ott nyilván tetten érhető egy kormányzati felelősség is a 
nemzetközi folyamatokon túl. Azt kell mondanom, hogy az államadósság növelése, tehát 
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hogy az implicit államadósság is nőtt, egy komoly probléma, tehát azon kívül, hogy eltépték 
azokat az államkötvényeket, amik a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások részét képezték, 
nem sok minden történt, viszont az emberek várománya 10-20-30 év múlva, amikor majd ők 
nyugdíjba mennek, jóval nagyobb az állammal szemben. 2013-tól már ez a rendszer elkezdett 
volna dolgozni, tehát az egyik lábat a három pillérből már adta volna jó pár embernél, tehát 
lassan az az egyenleg beállt volna. Mindegy, ezt a vitát is lefolytattuk, nem akarom nagyon 
kinyitni, ideraktam az asztalra. Nyilván önök meghozták ezt a döntést, olyan módon, ahogyan, 
ezen túli államadósság-csökkentést én nem látok, és ezt világrekordnak tartani, hogy az 
erőszakkal visszavett államkötvényeket eltépjük... Mindegy, hagyjuk is.  

Ehhez a bázishoz képest én tragédiának érzem, ami a következő évben történik. 
Nyilván részint kiadáscsökkentésekkel próbál a kormány operálni - aminek a realitása is 
megkérdőjelezhető, de még pontosan nem is látható ennek a mértéke -, másrészt 
bevételnöveléssel. Több mint 30 módosítás nagyságrendileg itt ez a salátatörvény és 
440,5 milliárdos (sic!) bevételi növelés, ennyi a nagyságrendje. Ezt a www.portfolio.hu-n, 
most nem tudom, hogy baj-e, hogy bemondtam itt a bizottsági ülésen, onnan szedtem ezt az 
információt, 445,5 milliárd. A teljesség kedvéért: a 2 százalékpontos áfaemelés 150 milliárdos 
költségvetési kihatású, a munkavállalói járulék 83, a baleseti adó 27 - a baleseti adót, 
megjegyzem, nem is értik a szakmában, hogy az ott most mi meg hogyan, milyen jogon, de 
ezt csak most mondom -, a minimálbér másfélszeres után fizetendő járulék 29, a cégautóadó 
tekintetében amilyen lépések vannak, az 20, a jövedéki adó 42, a társasági adó kérdésében 31, 
a játékadó 42. Megjegyzem, hogy itt azért egy komoly aggály - szintén szakmai -, hogy most 
persze lehet azon elvi kérdéseket nyitni, hogy jó-e, hogy játékgép van egy falusi kocsmában, 
mert ez egy komoly társadalompolitikai kérdés egyébként, de tízezreket fognak elbocsátani a 
vendéglátók, a szakmában lévők, akik ezeket üzemeltetik. Mindegy, idetettem ezt is az 
asztalra; ez biztosan nem fog a gazdasági növekedés irányába hatni. Az üzleti ajándék, 
reprezentációs költség 15 és a gépjárműilleték 6,5. Nyilván ezek kerekített számok, de 
összességében ez a majdnem 450 milliárdos nagyságrend, amit látunk. Ráadásul ezek közül 
ismételten megszorító jellegű adóemelésekre kerül sor; nem tudom máshogyan mondani. 
Tudom, hogy az önök terminológiája ebben a tekintetben más, hiszen egy kommunikációs 
csata zajlik ebben a tekintetben, hogy ezt a kifejezést ne lehessen önökre rásütni - oly sokszor 
mondták el, hogy ez elfogadhatatlan az önök számára, még nehéz gazdasági helyzetben is, 
hogy nyilván ezzel nem kívánnak azonosulni -, de nyilván ezek alapvetően mik lennének, ha 
nem megszorítások. A 2 százalékos áfaemelés gyakorlatilag a fogyasztáson keresztül 
mindenkit érint, és nyilván az alacsony keresetűek azok, akik a jövedelmüket vagy túlnyomó 
részben vagy teljes mértékben közvetlenül elfogyasztják, és nyilván az ottani bércsökkenés 
vagy nominális meg reálbércsökkenés pedig közvetlenül a fogyasztások csökkenésében 
nyilvánul meg, tehát hogy effektíve valamit megvonnak maguktól.  

Megjegyzem, hogy ez a másik társadalompolitikai kérdés, hogy ezzel nem értek egyet, 
mert szerintem oda kellene adni, és az segítené a fogyasztás növelését, ami a gazdasági 
növekedést indukálná. Ez persze nyilván egy boldogabb sorsú országban jó vita lenne egy 
konzervatív meg egy szociáldemokrata között, de mi nem vagyunk ilyen ország; remélem, 5-
10 év múlva leszünk, mert ez egy jó vita tud majd lenni közöttünk. Ezek közvetlenül 
kihatnak - munkavállalói járulék növelése - ezekre a rétegekre.  

Csináltunk ilyen kigyűjtéseket, számításokat. Gyakorlatilag most már az van, hogy az 
eredeti, egyébként méltányolható céljuk a gyermekek után járó adókedvezményben, hogy 
azon a tragikus demográfiai folyamaton, ami van - és azért 25-30 éve tart, tehát kormányokon 
átívelően sajnos ezen nem sikerült érdemben fordítani, hogy kevesebb gyerek születik -, ezen 
fordítsanak. Most már az van, hogy bizonyos sávokban akkor is majd 10 ezer forinttal 
csökken a nettó jövedelem, ha egyébként van gyerek - egy gyerek, két gyerek, de még a 
háromgyermekesekre is nagyon komoly csökkenések vannak egészen komoly fizetésekig is, 
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tehát a jó néhány százezres tételekig is, de addig végig csökkenés -, és ez nyilván persze 
megint a gyermekteleneket egy drasztikusabban sújtó dolog.  

Ez nem egészen tartozik ide, csak nagyon gyorsan elmondom; talán mások is 
beszéltek általánosságokról. Én persze azt mondtam akkor az adókedvezmény kapcsán, hogy 
mivel a népesedéspolitikában ismert ez az „u” alakú görbe, hogy az egészen szegény rétegek 
eleve sok gyereket vállalnak, nagyjából függetlenül attól, hogy milyen a jövedelmi helyzetük, 
és az egészen gazdagok - függetlenül az adórendszertől - sok gyereket vállalnak, középen 
kellene megtolni ezt az „u” alakú görbét felfelé. Ezt nem szolgálta ez a politika. Abban 
szívesen lennék abszolút konstruktív, hogy találjuk ki azt, hogy hogyan lehet ezen úgy 
változtatni, hogy ez szolgálja a görbe aktívabb megtolását, mert a helyzet az, hogy 
10 százalékkal csökkent a születések száma, és most már azért kifutott annyit ez a dolog, hogy 
már lehetne folyamatokat látni. A létbizonytalanság, jogbizonytalanság sosem jó egy fiatal 
családnak családtervezési szempontból. 

Sok minden elhangzott. Abban reménykedem, azt gondolom, hogy nyilván itt is lesz 
még előterjesztés, tehát hogy még valahonnan bevételeket kell szedni, de most már tényleg 
olyan ötletek vannak, hogy horror. De legalább a kávénak nem lesz külön adója ebben a 
tekintetben, amely azért még 3-4 kávéig - nem tudom, hogy tudják-e – stresszoldó. 
Megnyugodtam, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen akkor nem baj, hogy ennyire sok 
kávét iszom. Mindegy, nem akarom elviccelni a dolgot. Azt akarom mondani, hogy már 
tényleg az utolsó tartalékokat is kezdi kimeríteni az államtitkárság, a minisztérium ebben a 
tekintetben, amihez hozzá lehet nyúlni, pedig nagyon tág területet igyekeznek ebben a 
tekintetben lefedni. Nem tudom, hova lehetne még ebben a tekintetben nyúlni, de még 
egyszer nézzük meg. Minden mértékadó elemző már recesszióval számol a jövő évre, és önök 
1,5 százalékos növekedéssel kalkulálnak, az infláció sem ekkora lesz, hanem várhatóan 
nagyobb. Persze az segíthetne áfabevételeken, sok mindenen keresztül, tehát lehet ennek 
jelképes hatása is - persze a nép nyomorúságosan éli meg -, de azt kell mondanom, hogy 
ebben a formában nem megalapozott, és fogalmam nincs, hogy mihez lehetne a későbbiekben 
hozzányúlni, hacsak nem további kiadási oldalról lehet megközelíteni majd kérdéseket, ami 
nyilvánvalóan személyes tragédiákhoz fog vezetni ebben az országban. 

Még egyszer mondom: nem támogatjuk az előterjesztést, és rendszerszerű problémánk 
van vele, ráadásul ez már a második olyan költségvetési és adójogszabály lesz, ami az önálló, 
Fidesz-KDNP-kormány által megszavazott időszaknak és az önálló kormányzásuknak a 
terméke. Lehet persze korábbi kormányokra, 8, 10, 20 évekre visszatekinteni, de az mégiscsak 
igaz, hogy az adott GDP keretein belül az adott kormány dönti el, hogy milyen ideológiai, 
társadalmi gyakorlati szempontok alapján szed be összegeket, és ezeket hogy osztja újra. 
Szerintem ennek a szerkezete nem szolgálja azt, hogy ez az ország gyarapodjon.  

Komolyan mondom - próbálok ma empatikus lenni -, én azt gondolom, hogy ezzel az 
emberrel szakítást kell kezdeményezniük, kell egy váltás itt pénzügyi-gazdasági fronton. 
Azért mondom ezt, mert ahogy Pál Béla mondta - és akkor ezzel zárnám is -, most 
ellenzékből lehetne itt keresztbe tett kézzel akár még mosolyogni is ezen, csak hogy 
mindannyian itt élünk, tehát én itt akarok gyereket nevelni meg sok mindent, komoly terveim 
vannak ebben az országban a következő évtizedekre meg a környezetem, a lakóhelyem, a 
családom, sok mindenki kíván boldogulni. Ez így nem jó irány szerintem, és van lehetőségük 
jobban csinálni, én erre biztatom önöket, és ehhez szerintem gazdaságpolitikai irányváltás 
kell; a matolcsizmus szerintem megbukott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Én is hadd tegyek hozzá néhány 

gondolatot. Ez a „boldogabb sorsú ország” megragadott, ez kellőképpen jó mondat volt. Egy 
boldogabb sorsú országban valóban sokkal könnyebb viták vannak, hogy merre menjünk 
előre, a lényeg, azt gondolom, hogy előre.  
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A „hátra” vonatkozását azért hadd mondjam el néhány gondolatban. Nagyon utálok 
visszamutogatni - szerintem ezt érzik rajtam képviselőtársaim -, azonban nem tudom, hogy 
mennyire tudják beidézni maguk elé a 2010-es költségvetést, amikor 3,4,-3,5,-3,8 százalékos 
hiányt mutatott ki az a költségvetés. Varga Mihály képviselőtársunk akkor kiállt a 
nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy szerinte 7 százalék körül van, nem az igazságot 
tartalmazza az a költségvetés - emlékeznek erre az időszakra -, aztán kiderült, hogy valóban 
igaza volt, hogy nem 7, hanem még több volt annak a költségvetésnek a hiánya. Persze még 
messzebb mehetnénk; nem gondolom, hogy ez ügyben még nagyon-nagyon vissza kellene 
menni, de ez egy eredendő dolog, tehát sikerült egy olyan helyzetet teremteni az akkori 
időszakban, amit a mai napig hordozunk magunkkal. 

A másik gondolat ez ügyben: én azt gondolom, hogy ha egy költségvetés tervezésekor 
mondjuk azt mondja, hogy a 72 százalékos GDP-arányos államadósság a cél, akkor egy 
tiszteletreméltó valami a 80 fölöttiből visszajönni. Muszáj. A makrofolyamatokat lehet 
elbagatellizálni, de ha azokat nem tesszük helyre, akkor nem tudjuk megtermelni azokat az 
összegeket, amiket szét lehet osztani. Erről szól a mai világ. Én azt gondolom, hogy persze 
lehet mondani, hogy „boldogabb sorsú”, remélem, el is érünk odáig. Mondhatunk történelmi 
példákat: ha jól emlékszem, akkor 1938-ig, Trianon után az ország olyan szinten állt talpra, az 
a pici ország, ami maradt, a háromnegyed részét elcsatolt ország olyan gazdasági erővé vált, 
aki a partnere volt az akkori fél Európának. Így volt? Így volt. Trianon után. A világháború 
előtti időszakokig. Nehezebb időszak volt, mint ez a mostani. Egy dolog viszont teljesen 
tiszta, hogy akkor nem szembesültek a 46 év szocialista-kommunista időszakkal, ez az előtt 
volt - ez egy nagyon-nagyon komoly tézis -, és a balliberális gazdaságpolitika és az egyéb 
ilyen közgazdasági fogalmak akkor nem csatáztak ennyit, mint most, ráadásul nem is tudták 
kipróbálni; hála az istennek. Akkor fogta magát egy ország, így összeállt, és akkor elindult 
előre; érdekes módon, akkor konzervatív gazdaságpolitika mentén haladt az ország, és felállt, 
a lábára állt az ország, pedig sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben volt. Azt gondolom, hogy 
ez is kellőképpen fontos.  

Hadd mondjam azért el a mostani időszak néhány alapelvét. A demográfiai 
problémáinknál nagyobb probléma nincs, ezzel egyetértek. Biztosan önök is tudják a 
reprodukciós képességünk számát: 1,3. 1,3! Gyakorlatilag ma Magyarország nem tud annyi 
gyermeket produkálni, amivel reprodukálnánk magukat. Európa fejlettebb részén még 
rosszabb a dolog. A franciák kicsit előrébb vannak, mert az arab bevándorlók ez ügyben sokat 
segítenek, de Németország 1,1-gyel kínlódik, és még mondhatnék néhány példát. Ezt nem 
lehet tovább tartani, és ezért a gazdaságpolitika alapeleme az, hogy a gyermekvállalást 
segítse. Biztos olvasták önök is, hogy az alacsony kamatozású vagy kamattámogatásos 
lakásépítési, lakásvásárlási gondolat be fog indulni ennek kapcsán. Azt gondolom, hogy ez is 
egy jó vonal. Lehet mondani, hogy miért csak a gyermekes családokat támogatja a mostani 
gazdaságpolitika, de azt gondolom, hogy a „csak” szót ilyenkor idézőjelbe kellene tenni. 
Azért, mert ezt tartja fontosabbnak, a prioritásokban ez az első. Lehet mondani, hogy akik ide 
nem jutnak el, azok rosszabbul járnak, és biztos van is benne igazság, de ezt is fel kell tudni 
vállalni, hogy igen, ennek tudunk, annak pedig nem tudunk vagy kevésbé tudunk segíteni. 
Szerintem ez nagyon-nagyon fontos.  

A másik alapelv, és szerintem ebben a Jobbikkal egyetértünk, hogy a magyar tragédia 
egyik jelentős része az, hogy a középréteg olyan szinten szűkült és olyan kevéssé vált, hogy 
ha ez a középréteg, aki normális országban vagy boldogabb sorsú országokban fenntartja a 
gazdasági növekedést, munkahelyeket teremt, civil szervezeteket hoz létre, nemzetet alkot, ha 
nem jön létre Magyarországon újra komoly erővel, akkor bármiről beszélgethetünk a 
későbbiekben, nem fogunk tudni előremenni. Nem feltétlenül az önök, inkább a liberális 
politika, de azt gondolom, hogy a szocliberális politika nem ezt célozta meg, nem a 
középréteg erősítését célozta meg, hanem más volt a prioritás: azt mondta, hogy azoknak 
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segítsünk többet, akik a leszakadó szférában vannak, akiknek a lehetőségei kevesebbek. Ez is 
egy elfogadható gondolat, de ez nem hoz, ez csak visz, mert ennek adni kell, és ő nem tudja 
ezt megtermelni. Lehet mondani erre, hogy a gazdagokat segíti a Fidesz, de ez nem igaz, 
hanem a Fidesz közvetett módon szeretné segíteni az egész társadalmat, megtermelt 
forrásokkal. Lehet mondani, hogy ez nem látszik ebből, mert igaz, hogy a 3,5 tonnánál kisebb 
autók tulajdonosai nem igényelhetik vissza az adómennyiséget a gázolajból, lehet mondani, 
hogy nem jut temérdek pénz a közép- és kisvállalatokra, de elindult egy vonal, ami igenis, ezt 
a gondolatot erősíti. Lehet mondani, hogy eltelt 1,5 év, és miért nem változott már meg a 
világ, de én azt gondolom, hogy 1,5 év nem igazából sok idő. Nekem van egy rémálmom, 
hogy az elrontott dolgokat kétszer annyi idő alatt lehet helyre tenni; kettőször annyi idő alatt 
lehet helyre tenni, mint szétrombolni. Ne legyen igazam! Én azt gondolom, hogy ezek a 
stratégiai célok megkérdőjelezhetetlenek, legalábbis a konzervatív politika szerint, és azt 
gondolom, hogy ez ügyben nem kellene Matolcsy urat bántani; sok egyéb dologban nem 
feltétlenül kell vele egyetérteni, nem gondolom, hogy mindenkinek mindenkivel egyet kellene 
értenie ezekben a kérdésekben. 

Az adótörvényekkel kapcsolatban sok minden elhangzott, de néhány dolgot én is hadd 
mondjak hozzá. Én azt gondolom, hogy ha már a sportbizottságban vagyunk, akkor ez a 
népegészségügyi termékadó - ez a chipsadó néven elhíresült valami - kimondottan előnyös: az 
egészséges életmódra nevel. Azt gondolom, szükséges belátni, hogy a túl cukros, túl sós, mit 
tudom én, milyen káros hatású ételek nem feltétlenül kell, hogy ilyen mértékben 
hozzáférhetőek legyenek. Szerintem ez kiváló. Tessék végigmenni az iskolák büféin! Az 
iskolák büféiben elsősorban chips és Coca Cola fogy. Ma Magyarországon az elhízott 
gyerekek aránya - Szilágyi képviselő úrra nézek, múltkor te mondtad ezt nekünk - szerintem 
60 százalék fölött van az általános iskolákban vagy valami hasonló nagyságrend. Ez 
borzasztó, és ez nagyon nagymértékben ennek köszönhető. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló 
gondolat. 

A baleseti adót én sem értem pontosan, bevallom, majd önök elmagyarázzák nekem, 
hogy ez pontosan miről szól. Azt gondolom, hogy ha belegondolunk néhány többi adóba, a 
helyi adóknál hadd mondjam, mert szóba került az önkormányzatok kérdése, hogy az 
önkormányzatok valóban eléggé komoly helyzetbe kerülhetnek, ha ők vetnek ki adókat, mely 
adók beszedési hajlandóságánál - mert a beszedési hajlandóság a fene tudja még, hogy 
pontosan milyen szintre tud jutni - végig kell gondolni, hogy az önkormányzatok saját lábra 
állásának egy nagyon-nagyon komoly tétele az, hogy helyi adókat vethessenek ki. Benne van, 
hogy „az iparűzési adó mértékéig”, ha jól emlékszem a szövegre, tehát ezt azért vegye 
mindenki úgy, hogy ha egy önkormányzatnak saját bevételt kell tudni termelni, másféle 
módon nem tud. Nyilván egy önkormányzat nem fogja kivetni azokat az építményadókat, 
amelyek tönkretehetik az ott élőket, pontosan fogja tudni, hogy mi az a szint, amit ez ügyben 
megtehet, ez viszont komolyan megteremti az önkormányzatok túlélésének a lehetőségét.  

Főosztályvezető úr beszélt a társaságiadó-kedvezményről. Ezt előhoznám én is 
mindig, hogy azért az 500 millió forint árbevétel alatti cégek 10 százalékot kaphatnak a 
társasági adóból, és nagyon-nagyon komoly tétel ez az adókedvezmény. Lehet mondani a 
járulékokat is, persze, hogy a járulékokat is csökkenteni kellene, lehet; remélem, hogy előbb-
utóbb eljutunk odáig - egy boldogabb sorsú országot céloztunk meg -, hogy ezt is meg 
lehessen tenni, az nyilván még többet tudna segíteni a gazdaság erősítésében. Hadd ne 
soroljak fel mindent ezen a területen. Azt gondolom, hogy adótörvényekről beszélni sosem 
boldogság, nem hiszem, hogy bárki nagyon örülne, ha adóznia kell, ellenben azt látni kell, 
hogy egy ország az adóin keresztül tud egyéb területekre hatni. Hogy ezek az adók mennyire 
találják el meg mennyire nem találják el az átlagot, ez valóban lehet vitakérdés; szerintem ez 
eltalálja, és ez az adótörvény-módosítás és -javaslat segít az országon. Persze lehet, hogy 
jobbat is ki lehet találni, lehet, hogy rosszabbat is lehet alkotni, de aki ezt csinálja, az biztos 
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vagyok benne, hogy a legjobbat akarja. Horváth képviselő úrra reagálva: ez egy nagyon 
komoly mondat, úgy látszik, neveljük egymást, hogy úgy kezdjük, hogy nem tételezzük fel a 
rossz szándékot, és ez egy fontos dolog. 

Önök következnek! (Jelzésre:) Zakó képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Elnök úr nagyon sok fontos dolgot érintett, és 

elnézést kérek, de muszáj reagálni. A három gyerekhez a házasságkötésen keresztül vezet az 
út klasszikus értelemben, de minimum az együttéléssel kezdődik az út, és ehhez a pillanatig el 
kell jutniuk a fiataloknak. Itt jön az a probléma, ami az önök legnagyobb problémája az én 
szememben, hogy nem komplexen tekintenek erre a népesedéspolitikára. Ezekben a 
percekben, most az ülésteremben „a nők helye a politikai szerepvállalásban” témakörben 
fejtik ki frakciótársaim a véleményüket. Egész nap erről beszéltünk itt a bizottságban: ha egy 
fiatal szeretné megalapozni a jövőjét, a három gyerekének szeretné megalapozni a jövőjét, 
akkor szeretne munkát találni, jövedelemre szert tenni, gyermektelenként a 16 százalékos 
adókulccsal most kevesebbet visz haza, gépkocsit nem tud venni, mert az átíratást már nem 
tudja kifizetni, nem tudja teletankolni, nem tudja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 
fizetni, és akkor büntetjük azzal, hogy te csak egy gyermektelen szingli vagy, ezért nem 
hozunk helyzetbe. Itt kezdődik a probléma.  

Kóla, chips, egyéb? Az önök kezében van a teljes médiafelügyelet; akkor legyenek 
szívesek megtiltani az összes televíziós csatornán fő műsoridőben meg azon kívül az amúgy 
bevételként hatalmas pénzeket eredményező multik termékeinek hirdetését, a Fanta-érzést, a 
chipset meg a mindenféle elképesztő, amúgy egészségre káros élelmiszeripari terméknek tűnő 
anyagnak a reklámozását! Ha nem hirdetik, akkor nem nagyon fogják venni. Az egykulcsos 
adórendszert pedig úgy alakítsák, hogy a fiatal szinglik kedvet kapjanak ahhoz, hogy családot 
alapítsanak, mert ennek van folytatása; minden mindennel összefügg. Önök kiragadták a 
háromgyerekes családmodellt, mintha azok a semmiből most megjelentek volna, és 
támogassuk; támogassuk természetesen, de a három gyerekhez az egy gyereken, a két 
gyereken keresztül vezet az út, sőt az ismerkedéstől, a pályakezdéstől kezdődik ez az út, és 
ilyen rendszerben gondolkodva kellene az adórendszert kialakítani. Ezt muszáj volt 
elmondanom, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban rendszerben kell gondolkodni, és én azt 

gondolom, hogy rendszerben is gondolkodunk. Nyilván ennek a rendszernek a lépcsőfokai 
egymásra épülnek: ezzel indultunk, és nyilván amikor lehet, ezt bővítjük. Én egészen biztos 
vagyok benne, hogy azon mi nem fogunk nagyon vitatkozni, hogy a családon keresztül vezet 
az út. Szerintem a mostani gondolatok, amelyek megfogalmazódtak, a családokat erősítik, 
egyben az egészet. Én azt gondolom, hogy persze lehet ezen vitatkozni és jogos is, hogy 
lássunk mást is, de azt gondolom, vissza fogunk térni erre 3 év múlva, amikor kiderül, hogy 
hova jutott el ez a gondolatmenet. Azt gondolom, hogy ennek egy hosszabb távú beszélgetést 
kell megélnie.  

A 16 százalékos adókulcsra hadd ne reagáljak még egyszer, szerintem ezt kiveséztük 
végül is; nem kell vele egyetértenünk, de abban feltétlenül szeretném, ha közösen 
gondolkodnánk, hogy ez az egyik módszere annak, hogy az említett erős középréteg 
kialakulhasson. Nem gondolom, hogy ezt ne tudnánk mindannyian belátni. Lehet ennek 
persze rossz üzenete is, lehet, hogy két év múlva ezen majd még erősíteni kell, lehet, hogy 
másféle gondolatokat is meg kellene fogalmazni, indításként viszont azt gondolom, hogy jó, 
hogy ez így elindult. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor most lezárom a vitát, 
mármint a mi vitánkat, a minisztérium pedig hozzáteszi, amit még szeretne. Tessék 
parancsolni! 
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Laki Gábor reagálása 

LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tényleg csak nagyon röviden, egy mondattal reagálnék én is az egykulcsos adóval 
kapcsolatos dilemmára. Úgy gondolom, hogy az egykulcsos adó azt a fontos 
társadalompolitikai üzenetet továbbítja, hogy magasabb teljesítménnyel magasabb bér jár. Az 
egykulcsos adó soha nem jelenti azt, hogy a különböző fizetési, jövedelemkategóriákban 
azonos nettó jövedelmet eredményezne. Ha azt állítjuk, hogy azért, mert az adóalap szintjén 
különböző módosítások történnek ebben a rendszerben, emiatt ne lenne egykulcsos adó, akkor 
a kétkulcsos adó sem lenne kétkulcsos, hiszen az adójóváírás is torzít, illetve a nyugdíjplafon 
is torzít, úgy gondolom tehát, hogy sokkal fontosabb ennek az üzenetértéke. Egyébként azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány javaslatot fog tenni egy kompenzációs rendszer 
kialakítására is, tehát ez bizonyos jövedelemkategóriákban a jelen előterjesztéshez képest más 
nettó jövedelmet eredményezhet. 

Az áfanövekedésre reagálva azt nagyon fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy az áfa 
kulcsának 25-ről 27 százalékra történő növelése nem érinti a kereskedelmi vendéglátó, 
szálláshely áfakulcsát, tehát a kedvezményes 18 százalékos áfakulcs továbbra is ugyanúgy 
megmarad. Egyebekben pedig ismételni tudom, hogy az áfanövekedésből származó bevétel 
egy külön Országvédelmi Alapba fog kerülni, annak érdekében, hogy képessé tegye a 
gazdaságot arra, hogy a világgazdasági folyamatokra reagáljon. 

Azt gondolom, való igaz, hogy a reprezentáció adóteher-növeléssel jár, de alapvetően 
egy elhibázott konstrukcióról beszélünk. A reprezentáció társaságiadó-törvény szerinti 
adóztatása nem megfelelő, valójában visszaélésekre ad okot, és meggyőződésem, hogy egy 
óriási hiba volt korábban ezt társasági adó szintjén adóztatni. Mondom ezt azért, mert a 
társaságok rendre elköltségelik az adóalapjukat, és gyakorlatilag 25 millió forintig akár egy 
személygépjárművet is ki tudnak venni a cégből ingyenesen, tehát szükséges ezt oly módon 
átalakítani, hogy a személyi jövedelemadó szintjén adózzon a reprezentáció és az üzleti 
ajándék. Itt tehát alapvetően egy visszaélés-ellenes szabálymódosításról van szó. 

A járulékemeléssel kapcsolatban csak ismételném magamat, hogy az 
Egészségbiztosítási Alap rendbetétele miatt van szükség a járulékok változtatására. Itt azért 
egy szerkezeti jellegű változtatás is bekövetkezik. A cégautóadó egy vagyoni típusú adó a 
hatályos szabályozás alapján. A jelenlegi mérték 1600 köbcentiig 7 ezer forint, 1600 köbcenti 
felett 15 ezer forint. Ezzel a fajta szabályozással alapvetően két gond van: ahhoz képest, hogy 
vagyoni típusú adó, a gépjármű tényleges értékét nem fejezi ki, másrészt a környezetvédelmi 
hatásokra sincs figyelemmel. Ennek megfelelően a kormány javaslata egy differenciált 
adótábla bevezetése. Ez gyakorlatilag a regisztrációs adónál már ismert metodika. A 
környezetvédelmi besorolás és a kilowatt, a teljesítmény, ami leginkább kifejezi egy 
személygépjármű vagyoni értékét, e kettő kombinációja határozza meg a tényleges 
adóterhelést. Egyébként itt a bevallási gyakoriság is változik: korábbi negyedévesről éves 
bevallásra állunk át.  

Ami a helyi iparűzési adót illeti, itt alapelvi szintű változás, hogy a kormány azt 
keresi, hogyan lehet az önkormányzatok számára az adóztatás jogát hangsúlyosabban 
biztosítani. Ennek a megvalósulása lenne ez a települési adó. Itt alapvetően nem a 
vállalkozásokat terhelő adó bevezethetőségére tesz javaslatot a kormány, ugyanis ezt a 
települési adót le kell vonni az iparűzési adóból. A központi költségvetésnek az alapvető 
érdeke, hogy a központi bevételek biztosítva legyenek, és mivel ezek a bevételek társasági 
adó szintjén rontják az eredményt, ezért ezt valahogy mindenképpen szabályozni kell, de 
egyebekben az építményadó és a telekadó, valamint egy új települési adó vonatkozásában, 
amely elsősorban a magánszemélyeket célozza, bővül a forrásbővítés lehetősége.  

Ami a biztosítási adót illeti, itt alapvetően azért szeretném tisztázni, hogy ez egy 
beszedéses típusú adó, tehát ez nem a biztosítókat terheli, hanem a magánszemélyeket, 
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pontosabban az üzemben tartót fogja terhelni, a biztosító mintegy adóhatósági jogkörben 
eljárva beszedi ezt az adót. Ez tehát nem a biztosítókat, hanem gyakorlatilag a 
magánszemélyeket, a társas vállalkozásokat terheli, aki gépjárművet tart a tulajdonában, és 
balesetet okoz. Mivel nagyon fontos adópolitikai cél az is, hogy bármilyen új adó egyszerű 
legyen, és ne okozzon túlzott adminisztrációt - jelen esetben a biztosítók számára -, ezért azt 
kerestük, hogy az adó egyrészt kifejezze a biztosítási kockázatot, tehát hogy káreseményt 
okoz-e az adózó, másrészt, hogy ez ténylegesen ne járjon túlzott fejlesztési igényekkel a 
biztosítók számára. Ennek megfelelően ennek a biztosítási adónak az alanya a kötelező 
felelősségbiztosításra kötelezett személy, a biztosítás tárgya pedig ez a kötelezettség, amelyre 
egy 30 százalékos adó hárul. (Közbeszólás: Minek a 30 százaléka?) A biztosítási díj 
30 százalékára lesz vetítve, ami értelemszerűen kifejezi a bonus-malus besorolás révén, hogy 
az egyes adózók mennyire óvatosan járnak az utakon. 

A társasági adóban itt is egy korábban, azt gondolom, hogy elrontott szabályozást 
szeretnénk helyre tenni. Beszéltünk a veszteségelhatárolás kérdésköréről. A magyar társasági 
adó kulcsa Európában az egyik legversenyképesebb, tehát 500 millió forintig 10 százalék, 
afölött 19 százalék, ugyanakkor azt látni kell, hogy nem lehet cél a veszteséges cégek 
támogatása, mert ilyen alacsony adókulcs mellett újra kell értékelni a veszteség szerepét. A 
korábbi szabályozás túlságosan liberális volt, korlátlanul engedte elhatárolni az egyes 
társaságok veszteségét, ami azt eredményezte, hogy részben emiatt, részben a gazdasági 
válság miatt óriási, ezermilliárdos tételű veszteségelhatárolás van kint. Annak érdekében, 
hogy a társaságiadó-bevételeket - ami hatalmas mértékben visszaesett - biztosítva lássuk, erre 
vonatkozóan teszünk egy javaslatot a veszteségelhatárolás felhasználásának időbeli 
korlátozására, tehát ténylegesen nem vész el az elhatárolt veszteség, ugyanakkor azt 
javasoljuk, hogy ezt adóévenként csak 50 százalékos mértékben lehessen felhasználni. Ez 
egyébként összhangban van a nemzetközi számviteli standardokkal is: nem jár egy összegű 
veszteségleírással. Európában számos ország járja ezt az utat még a korábbi szabályok 
engedékenysége miatt: Ausztriában is van ilyen szabály, Spanyolországban, Olaszországban 
is. Német, angol, holland minta alapján tervezzük a cégfelvásárlásokat korlátozni.  

Önök előtt is bizonyára ismert, hogy a cégekkel kereskednek: veszteséges céget 
veszek, felhasználom a veszteségét. Ez a jövőben a javaslat szerint nem lesz lehetséges. 
Ugyanígy az átalakulások vonatkozásában is azt keressük, hogy megakadályozzuk, hogy 
amikor tönkremegy egy cég - vagy csak ezért alapították -, és nem szüntetik meg, 
kereskednek vele, akkor ezeket a kiskapukat be akarjuk zárni. Sőt egyébként ebbe a 
folyamatba ennél lényegesen markánsabban is be akarunk avatkozni az Art. módosítása 
révén: egy preregisztrációs eljárás kerül majd bevezetésre. Ennek az lenne a lényege, hogy az 
adóhatóság objektív kritériumok mentén tulajdonképpen értékeli a céget a cég 
tulajdonosainak a múltja alapján, és adott esetben meg is tilthatja az adószám kibocsátását, 
tehát egy jóval hatékonyabb szűrőrendszert akarunk kialakítani a hatályos szabályozásnál. 

A kollégámat kérném meg, hogy még a béren kívüli juttatáshoz szóljon hozzá, ha 
kíván. 

Dr. Nemes Andrea reagálása 

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem is ahhoz, még az áfa 
kérdésköréhez egy dologgal kiegészíteném a Gábor által elmondottat. A szálláshelyek 
esetében a 18 százalékos áfa a továbbiakban is életben marad, amit nagyon fontosnak tartunk, 
másrészt viszont említésre került, hogy a vendéglátóipar is mennyire fontos a magyar 
gazdaság számára. A vendéglátóipar is számtalan olyan terméket felhasznál akkor, amikor az 
élelmiszereit, illetve az ételeit előállítja, ami az 5 százalékos áfakörbe tartozik, ami szintén 
meg fog maradni, tehát ebben a kérdéskörben a turizmus, vendéglátás esetében mind 
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5 százalékos áfáról, mind 18 százalékos áfáról beszélhetünk, és bizonyos rész esetében a 
25 százalék az 27 százalékra emelkedik. Köszönöm, ennyi lett volna a kiegészítésem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e, aki nem kapott választ a kérdéseire. (Nincs 

jelzés.) Lezárom a vitát és szavazunk. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Aki egyetért azzal, hogy általános vitára alkalmas ez a törvénytervezet, az emelje fel a 
kezét, legyen szíves! (Szavazás.) Tíz igen. Aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) Öt nem. 

Ezek szerint általános vitára alkalmasnak tartjuk a törvényjavaslatot.  
Bizottságunk előadója Hadházy Sándor úr. (Jelzésre:) Varga úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Kisebbségi előadót lehet állítani?  
 
ELNÖK: Természetesen lehet, igen. (Dr. Varga László: De nem úgy van, mint a 

költségvetésnél, ugye?) Nem, itt most be kell jelenteni, hogy kisebbségi előadót kíván állítani. 
(Dr. Varga László: Mikor lesz az adótörvények vitája?) Kedden, 10 óra körül. Akkor Varga 
úr a kisebbségi előadó. Köszönjük szépen a segítségüket.  

Egyebek? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönjük a hatékony együttműködést. Az ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc)  

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Szalay Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


