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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntök 
mindenkit. Elkezdjük munkánkat. Határozatképesek vagyunk. Vincze Lászlót Lasztovicza 
Jenő helyettesíti, Hadházy képviselőtársunk Becsó Zsoltot, Törő Gábor pedig Tapolczai 
Gergelyt. De közben Becsó úr meg is érkezett, Horváth Andrást pedig Pál Béla 
képviselőtársunk helyettesíti.  

A mai napon egy napirendet tárgyalunk, a 2013-as év költségvetését, az ÁSZ-
véleményt hozzá és a Költségvetési Tanács véleményét. Erről mindenki megkapta a 
napirendet. Akinek van kiegészítenivalója, az tegye meg. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Csak kérdezném, hogy az eredeti napirendben szereplő 

második napirendi pontot nem tárgyaljuk?  

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

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

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

 
ELNÖK: Bocsánat. Dehogynem, a megalapozó törvényeket is. Akinek van 

hozzáfűznivalója, kérem, jelezze. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzuk meg a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) Mindenki egyetértett vele. Elfogadtuk. Köszöntöm Somogyi Andrea 
osztályvezető asszonyt, Fodor Olivér osztályvezető urat és Szabó Attila urat és Molnár Bálint 
urat is. Átadom a szót Somogyi Andrea asszonynak. Tessék!  

Somogyi Andrea előterjesztése 

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Egy nagyon rövid összefoglalót tartanék, hiszen most először az új államháztartási 
törvény alapján egy időben kerültek benyújtásra a fejezeti kötetek és az általános kötet és a 
megalapozó törvényjavaslat.  

Tehát a kormány kötelezettsége az alaptörvény alapján az, hogy a költségvetési 
törvényt előterjessze az Országgyűlés számára, de ez nemcsak kötelezettsége, hanem joga is. 
Ennek megfelelően került előterjesztésre a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat. Az 
államháztartás törvény csak véghatáridőket állapít meg a költségvetési törvény benyújtására, 
viszont annak semmi akadálya nincsen, hogy a parlament már korábban megtárgyalja a 
törvényjavaslatot. A költségvetési törvényjavaslat fő célkitűzését már a Széll Kálmán 2. terv 
megalapozta, amelyet márciusban fogadott el a kormány.  

A célkitűzések között szerepelt az államadósság csökkentése, hiszen a stabilitási 
törvény előírása szerint is az Országgyűlés csak olyan törvényt fogadhat el, amely biztosítja 
az államadósság csökkenését. Már 2011-ben az államadósság csökkentésére sor került, 
korábban 80,6 százalékos államadósság volt, 2013-ra a tervek szerint 76,8 százalékkal 
számolunk mint államadósság-mutatóval. A 2012. év végi várható 78 százalékhoz képest ez 
viszont csökkenést jelent. A hiány tartása a másik legfontosabb célkitűzés. Az államháztartás 
uniós módszertana szerinti hiánycél a GDP 2,2 százaléka.  
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A költségvetési törvény tartalmazza az Európai Unióval való kapcsolatokat is. 
Természetesen nem tartalmaz olyan kifizetéseket, mert az uniótól közvetlenül érkeznek 
hazánkba, 464,7 milliárd forint összegű ilyen támogatásra kerül sor, amelyik nem kerül 
elszámolásra, hiszen közvetlenül érkezik meg a kedvezményezettekhez.  

A 2007 és 2013. év programozási periódus utolsó évébe érkezett a költségvetés. A 
kormány célkitűzése, hogy az uniós források minél gyorsabban és hatékonyabban kerüljenek 
felhasználásra.  

Itt részben szeretnék átkötni a turizmusra, hiszen az uniós források között találhatunk 
rengeteg turizmusfejlesztéssel összefüggő támogatásokat, a regionális operatív fejlesztési 
programok között, illetve a határ menti együttműködésnél. A központi költségvetési 
fejezetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tartalmazza a turisztikai célelőirányzatot, 
melynek összes előirányzata 12,3 milliárd forint. Ebben található a Forma-1 Magyar Nagydíj 
támogatása, a turisztikai programok támogatása, a Magyar Turizmus Zrt. támogatása, illetve a 
Hungarofest támogatása. Viszont felhívnám a figyelmet arra, hogy ezen kívül a költségvetés 
tartalmaz agrármarketing célelőirányzatot is, amely szintén hatással van a turizmusra, illetve 
az ilyen programok kerülnek belőle támogatásra. Ennek összege 1,1 milliárd forint.  

A sport támogatása nagyon kedvezően alakul 2013-ban, ugyanis 2012 eredeti 
előirányzathoz képest 9,5 milliárd forinttal több támogatás áll rendelkezésre. Az összes 
támogatási előirányzat a sportágazatban 30,7 milliárd forint. A támogatás növekedését 
jelentősen befolyásolta a Debreceni Nagyerdei Stadionra juttatott növekmény. A kormány 
már tervezett, de még sikeres pályázatunkat elfogadja majd az EUFIS, és megrendezésre 
kerülhet az ifjúsági olimpia, ehhez 1,5 milliárd forint támogatás került biztosításra.  

Évek óta húzódik a Tüske Csarnok befejezése, ehhez a kormány 2,4 milliárd forint 
többlettámogatást biztosít 2013-ban, illetve elkezdődik a Puskás Ferenc Stadion projektje, a 
megfelelő tervpályázatok kiírásával, illetőleg egyéb, a nemzeti sportközpontokhoz tartozó 
létesítmények fejlesztésére is támogatást biztosít a költségvetés.  

Többlettámogatást biztosítottunk még a diák- és szabadidősport-előirányzatra is. 
Köszönöm szépen. Ezek röviden a főbb célkitűzések, kérem, hogy a bizottság támogassa az 
általános vitára való alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kiegészítenivalójuk esetleg? Molnár úr?  

Molnár Bálint (ÁSZ) kiegészítése 

MOLNÁR BÁLINT (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági 
Tagok! Az ÁSZ a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a tervezéshez igazodva elkészítette 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló véleményét. Véleményünk 
kialakítása során azt vizsgáltuk, hogy a törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatait 
jogilag, közgazdaságilag, számszakilag megalapozták-e. Továbbá vizsgáltuk, hogy 
megalkották-e a tervezéshez kapcsolódó új jogszabályokat, illetve a tervezett módosításokat a 
háttérszámításokkal együtt, valamint, hogy az államadósság tervezett alakulása megfelel-e a 
stabilitási és az alaptörvényben foglaltaknak.  

Értékeltük a 2012. évi makrogazdasági folyamatokat, a központi költségvetés 
közvetlen kiadásait, bevételeit, az elkülönített és társadalombiztosítási alapok 
előirányzatainak kimunkálását, az önkormányzati támogatások tervezését, valamint a 
tartalékok megalapozottságát és a fejezetek tervezőmunkáját.  

A 2013. évi költségvetés Magyarország számára kedvezőtlen bizonytalan nemzetközi 
pénzügyi, gazdasági környezetben készült, az eurózóna néhány tagállamának pénzügyi 
nehézségei erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát, ami Magyarország számára külső 
kockázatot jelent. Az államadósság után fizetendő kamatok előirányzatát a törvényjavaslat az 
átlagos hozamszint 80 bázispontos csökkenésének feltételezésével állapította meg, ehhez 
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hozzá kell tenni, hogy ennél nagyobb javulás is elérhető az IMF-megállapodás létrejöttével, 
amivel a tervezésnél nem számoltak, így az egyfajta implicit tartalékot jelent a 
költségvetésben.  

Az NGM a 2013. évi költségvetési előirányzatok meghatározásánál számolt a 2012. 
évi makrogazdasági kockázatokkal, a felvázolt makrogazdasági pálya számunkra kiindulási 
alapként szolgált az egyes előirányzatok megalapozottságának értékelésénél.  

Megállapítottuk, hogy a törvényjavaslat összeállítása, szerkezete megfelel az 
alaptörvényben és a stabilitási törvényben foglaltaknak, az államadósság csökkentésére 
vonatkozó szabályoknak, valamint az államháztartásról szóló szabályok előírásainak, 
rendelkezik a tartalékokról, és azon belül az Országvédelmi Alapról is.  

Az államadósság-mutató várható értéke 2012 végére 78 százalékos adósságrátához 
képest 2013 végére 76,8 százalékra csökken, azonban az államadósság csökkentése 
fegyelmezett pénzügypolitikát és jelentős tartalékképzést követel meg. Ennek megfelelően a 
tartalékok szerepe, súlya, a makrogazdasági pálya külső és belső kockázatai miatt megnő. 
Megítélésünk szerint a központi tartalékoknak a fejezeti tartalékokkal kiegészítve nyújtanak 
kellő fedezetet a nem tervezett, de szükségképpen teljesítendő kiadásokra.  

A fejezetek közül a kockázatok csökkentése érdekében csak négy fejezet képzett 
tartalékot. A törvényjavaslat központi költségvetési tartalékainak rendkívüli kormányzati 
intézkedések, céltartalékok, illetve az Országvédelmi Alap összege összesen 300 milliárd 
forint, ami a 2012. évi előirányzat 83 százaléka, a 2012. évi várható felhasználás 149 
százaléka.  

A Költségvetési Tanács a törvényjavaslat tervezetéről készített véleményében 
javasolta az Országvédelmi Alap emelését, aminek következtében már ez a megemelt, 
megduplázott százmilliárd forintos összeggel került be a törvényjavaslatba.  

A törvényjavaslatban az államháztartás központi alrendszerének tervezett hiánya 677,3 
milliárd forint, amely 18 százalékkal magasabb a 2012. évinél. A kockázatok ellenére, 
amennyiben a tervezett 1,6 százalékos GDP-növekedés teljesül, akkor a 2,2 százalékos 
hiánycél tartható az ÁSZ véleménye szerint. 

Kockázatot jelent ebben a témában, hogy sikerül-e a gazdaságot a stagnálás közeli 
állapotban tartani, ami szorosan összefügg az export növekedési ütemének tartásával.  

A kincstári egységes számla 2013. évi finanszírozási elképzelései a tervezett hiánnyal 
összefüggésben a folyamatos likviditás biztosítására vonatkozólag számszakilag kimunkáltak 
és alátámasztottak voltak.  

Az előirányzatok tervezésénél a bevételi oldalon jelentkeznek a főbb bizonytalansági 
tényezők, megállapításunk szerint az adóbevételek 58 százaléka megalapozott, 12 százaléka 
részben megalapozott, illetve 30 százaléka nem megalapozott. Az adóbevételek tervezett 
előirányzatai nem voltak teljes körűen részletes számításokkal alátámasztva, továbbá egyes 
jogszabályok hiányoztak, illetve a törvényjavaslatok egy részét az Országgyűlés még nem 
fogadta el.  

A központi költségvetés közvetlen kiadásainak 56 százaléka megalapozott volt, 37 
százaléka részben, és csupán 7 százaléka nem volt megalapozott az ÁSZ véleménye szerint.  

A költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódó ellenőrzésünk során 11 fejezetet 
érintett az ellenőrzésünk, az ellenőrzött bevételekből megalapozottnak minősítettünk 48,8 
százalékot, részben megalapozottnak 51,2 százalékot, általában hiányzott a 2012. évi várható 
teljesítés, illetve nincsenek mellékelve mögötte számítások.  

Az ellenőrzött kiadási főösszegnél ez az arány: megalapozottnak minősítettünk 85,4 
százalékot, részben megalapozottnak pedig 14,6 százalékot. A jogszabályok itt is részben nem 
készültek el, illetve a köznevelési előirányzatoknál a 2011. évi adatokon alapulnak csak. 

Az uniós források felhasználásánál megállapítottuk, hogy a felhasználás elmarad a 
2012. évi időarányos teljesítéstől, kockázatot jelent, hogy a 2007-2013-as tervezési időszakra 
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vonatkozóan a száz százalékos kihasználás érdekében legkésőbb 2013 év végéig 
kötelezettségvállalással kell lekötni az EU-s forrásokat.  

Az alapok bevételei és kiadásai megalapozottak voltak, az alapok bevételeinek 88,7 
százalékát minősítettük megalapozottnak, 11,3 százalékát részben megalapozottnak, míg a 
kiadásoknál csak 20,4 százalék volt megalapozott, ebben 79,6 százalék csak részben.  

A Nyugdíj-biztosítási Alapnál csak kisebb kockázatot hordoz az inflációkövető 
emelés, azaz, ha az infláció alakulása a számított értéktől bármilyen irányban eltér, az 
kockázatot jelent.  

Az E-Alap ellátásait érintették a Széll Kálmán-terv 2.0 intézkedései, különösen a 
gyógyszerkassza megtakarításai. A gyógyszertámogatás a 2012. évi előirányzathoz képesti 29 
százalékos csökkentése, az azt megalapozó intézkedések kidolgozatlansága, valamint a 
gyógyszerfelírási és fogyasztói magatartás változásainak kiszámíthatatlansága, illetve a 
lakossági térítés összegének kidolgozatlansága miatt bizonytalan. A helyi önkormányzatoknál 
az államhoz történő feladatátadás következtében az alrendszert érintően 647 milliárd forint 
központi támogatás, az előző évi 61 százaléka maradt csak a rendszerben, a háttérszámítások 
logikája nem volt zárt, több esetben becslésen alapult csupán, ezért kockázatos, hogy a 
feladatátadás, forrásszükséglet és a finanszírozás nem kerül összhangba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések. Alelnök Úr!  

Kérdések 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azzal is 
kezdhetném, hogyha az Állami Számvevőszék osztályvezetője, számvevője (Moraj. – 
Közbeszólások: Mindegy!) … mindegy, ugye? Értem. A kormánypárti képviselők már előre 
mondják, hogy mindegy, hogy mit mondunk, úgyis meg fogják szavazni.  

Szeretném jelezni, tisztelt bizottság, hogy azokat az észrevételeket, amelyeket az 
imént hallottam, ha csak azokat vesszük figyelembe, már akkor nem kellene általános vitára 
alkalmasnak tartani a jövő évi költségvetést. Szeretném jelezni szintén, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem fogja támogatni, és nemcsak ellenzéki szerepköréből 
fakadóan, hanem amiatt a sok seb miatt, ami miatt ez a költségvetés menthetetlen.  

Én még emlékszem rá, amikor az első Orbán-kormány úgy gondolta, hogy elég 
háromhetente ülésezni, meg arra is emlékszem, amikor kétéves költségvetést fogadott el, mert 
úgy gondolták akkor, hogy ez kielégíti az ország igényeit, miközben a háttérben még az a 
sokszor hetente szükséges határozatképesség is veszélyben forgott, és hát ilyen módszereket 
alkalmazott ennek áthidalására.  

Azonban most, pár év elteltével már nem a koalíciós partner létszáma befolyásolja a 
költségvetés alakulását, meg annak elfogadását, hanem az EU, az IMF és a Világbank 
szentháromságának követelményrendszere, és innentől kezdve nem is beszélhetünk magyar 
érdekekről, csak nemzetközi érdekekről.  

A költségvetés nem a gazdasági bázisra, a gazdasági megalapozottságra épít, hanem az 
emberek tűrőképességére. Ez a költségvetés a nyomor perspektíváját rajzolja elénk, és nem 
fogjuk tudni támogatni. Az, hogy ismételten olyan költségvetést vehettünk a kezünkbe, ami 
semmilyen összehasonlítási alapot nem biztosít az előző évekkel összefüggésben, azt már 
lassan megszokhattuk, de azt azért konkrétan állapítsuk meg, hogy semmilyen indok nem 
magyarázza azt, hogy miért kell most június végén elfogadni egy olyan jövő évi költségvetést, 
amelynek az alakulását erősen befolyásolják majd azok a még meg sem tárgyalt törvények, 
amelyek majd az év második felében kerülnek elénk. Egy fogyatkozó népességű országban 
építeni azokra az emberekre, akiknek az egyharmada már a létminimum alatt él, meglehetős 
bátorságra vall.  
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A hiánycél, amit ránk szabva 3 százalékban állapítanak meg, 3 százalékban 
maximalizálják azt, mi magunktól majdnem a kétharmadára akarjuk levinni, ismét 
túlteljesítve a velünk szemben támasztott elvárásokat. Ez megint csak az a HACCP-effektus, 
amivel jól lehet jellemezni azt a magatartásformát, ami oly jellemző Magyarország politikai 
vezetésére, hogy még annál is jobban akarnak megfelelni a külföldnek, mint amennyire azt 
elvárják tőlünk. Pápábbak akarunk lenni a pápánál. 

A Költségvetési Tanács szakvéleményét is olvashattuk az előterjesztésben. Hát tele 
van kétségekkel a Költségvetési Tanács, a végén azért illendően támogatásra javasolja az 
előterjesztést, ugyanúgy az Állami Számvevőszék is.  

Az, hogy a fejezeti indoklások esetlenek, egyediek, a szaktárcák aktivitásának 
függvénye, hogy mit tudunk meg, az adott ágazat számai mögött mit érthetünk, az sem a jól 
tájékozottságot segíti elő.  

Az egységesség és teljesség elve is sérül. Nem tudunk meg arról sem semmit, hogy 
különböző szaktárcák milyen létszámmal kívánják a feladatokat teljesíteni. Egy kumulált 
bérköltséget látunk, abból azért nehezen tudnánk javaslatot tenni a hatékonyságuk javítására.  

Túl sok szót nem szeretnék vesztegetni erre a költségvetésre, mert a végeredményt 
tekintve tisztában vagyok vele, hogy mi születik, de egy olyan morális válságban van már 
Magyarország, amely már az emberek fejében a tudati szintjük, az ország sorsához való 
viszonyulásuk is önmagában megkérdőjelezi, hogy képesek-e azokat a számokat hozni azok 
az emberek, akik egyre kevesebben vannak, még egyszer mondom, egyre több eltartott van, 
egyre fogyatkozó népesség mellett, akikre végül is számítani kell. 

És befogadó országként egyre több olyan külföldivel gazdagodunk – idézőjelben -, 
akik, ahogy jöttek, úgy tudnak menni, és úgy tudják ezeket a számokat még kedvezőtlenebb 
irányba fordítani.  

Befejezésképpen: nem támogatjuk, és már most mondom előre, a következő napirendi 
pontban az ennek megalapozottságát tárgyaló törvényeknél is ugyanez lesz a véleményünk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pál Béla képviselő úr!  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Kérdezni szeretnék. A turisztikai célelőirányzatnál 

főosztályvezető asszony pontosan ismertette, illetve majdnem pontosan a belső szerkezetét. 
Kérdezném, hogy a Forma-1 jogdíjaira mennyi fordítódik a tervezetből, mennyi lesz a 
Turizmus Zrt. költségvetése és még két területet említett, a turisztikai programok támogatását 
és a rendezvények támogatását. Tehát milyen lesz a legfőbb vonalakban a TC belső 
szerkezete? Mi mennyi ebből a 12 milliárd 348 millió forintos összegből?  

A másik nem a TC-hez kapcsolódik, de nyilván a turisztikai szektort jelentős 
mértékben érinti, hogy a korábbi költségvetésekben szerepelt mindenütt az önkormányzatok 
által beszedett idegenforgalmi adóhoz az állami költségvetésből juttatott, most már egy forint 
ötven fillér, ezt most már az idei tervezetben nem láttam. Kérdezném, hogy ez megmarad 
jövőre is vagy sem, vagy az én figyelmetlenségem ez, hogy elkerülte a figyelmemet, és ez 
mégis benne van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés? Szilágyi úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem is kérdéseim lennének. 

Ugye látjuk azt, hogy a szabadidősport támogatása drasztikusan csökkent, a tíz százalékot 
elég drasztikusnak veszem, tehát 41,3 millió forintot levettek belőle. A diák- és hallgatói sport 
támogatását megnövelték 166 millió forinttal, ennek örülünk, hiszen tavaly is mondtuk, hogy 
az elmúlt hét évben, ami 335 millió forint volt, az kevés, és így most felemelték 501 millió 
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forintra. Tavaly is azt mondtuk, hogy 600-700 millió forintra lenne szükség, akkor nem vették 
figyelembe a javaslatunkat, és így fordulhatott elő egyébként a magyar sporttörténetben talán 
először, hogy a területi és megyei diákolimpiákon a kézfogás mellé nem társult érem a 
gyerekeknek. Tehát örülünk annak, hogy magasabb lett az összeg, de azért arra felhívnám a 
figyelmet, hogy majd figyelemmel kellene kísérni, hogy ez az előirányzott pénzt meg is 
érkezik-e a címzettekhez, és hogy milyen ennek a pénznek a felhasználása. 

A másik kérdésem, ami még lenne az MLSZ Sportlétesítmények biztonságtechnikai 
fejlesztésével kapcsolatos, ahol 2013-ban 864 millió forint az előirányzott, de igazából az 
érdekelne, hogy amit nem látunk soha a költségvetésnél, pedig jó lenne, mert így tudnánk 
összehasonlítani, hogy mik történtek az előző években. Ugye 2011-ben és 2012-ben is 
előirányzott volt 960 millió forint, a kérdés az, hogy ez megérkezett-e akkor az MLSZ-hez, 
vajon hogy használták fel az MLSZ-nél ezt a pénzt. Azt tudjuk, hogy egyetlen egy stadionban 
sem történt meg ez a biztonságtechnikai fejlesztés, pedig két évben is előirányzott volt, most 
ugye 864 millió forint lett, tehát az a kérdésem, hogy megkapta-e az MLSZ ebben a két évben 
a 960 millió forintot, mit csinált ezzel a 960 millió forinttal, vagy pedig nem kapta meg, és 
akkor miért kap most 864 millió forintot.  

2011-ben még arról volt szó, hogy két ütemben fog ez a fejlesztés megvalósulni, most 
akkor ez már a harmadik ütemnek tűnik. Tehát erről szeretnék valamit bővebben hallani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még esetleg kérdés? Pál Béla képviselő úr! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Bocsánat, elnök úr, az előbb egy kérdést nem tettem fel, amelyet 

szerettem volna, köszönöm, hogy lehetőséget ad rá. Szeretném megkérdezni, hogy az ÁSZ 
véleményében szerepelt, hogy az uniós források felhasználása elmarad a tervezettől, hogy mi 
ennek az oka. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha nincs több kérdés, tessék parancsolni. 
 
SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Először 

egy reakciót szeretnék mondani alelnök úr felvetéséhez, hogy nem látszanak a létszámadatok. 
Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a fejezeti kötetekben valamennyi intézményi címnél van 
létszámelőirányzat-lebontás is. Mindegyik fejezet esetében. Az egymilliárd az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetében van, hiszen kifejezetten van egy rendelkezés másfél 
oldalon keresztül, ami az intézmények létszámadatait tartalmazza. Tehát mindenhol megvan a 
létszámadat lebontása.  

Pál Béla képviselő úr kérdésére válaszolva a Forma-1 Magyar Nagydíj jogdíjának 
támogatása a kormány határozata alapján került megszervezésre. Ez 2013-ban 6,3 milliárd 
forintot jelent a turisztikai célelőirányzatból. Ez a rendezési jogdíj támogatása. Ezen felül a 
közvetítői jogdíj 50 százaléka is biztosításra kerül a tervek szerint.  

A Turizmus Zrt. működési támogatásával kapcsolatban nehéz helyzetben vagyok, 
hiszen a kormány döntött arról, hogy az állami gazdasági társaságok működésének 
felülvizsgálatára is sor kerül. Ez a felülvizsgálat jelenleg folyamatban van. A cél az, hogy 
mind a költségvetési szervek, mind pedig a gazdasági társaságok a feladataikat 
hatékonyabban lássák el adott költségvetési keretek között, úgyhogy egész pontosan, hogy a 
működési támogatása hogyan alakul, sajnos nem tudok beleszólni, de a következő alkalomra 
megpróbálunk ennek is utánanézni. (Pál Béla közbeszól.) A működési támogatása magával 
hozza, hiszen amennyit sikerül a működési támogatásból adott esetben csökkenteni, azt ugye 
egyéb célokra tudja felhasználni, tehát így függ össze a turisztikai célelőirányzat további 
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alakítása. Tehát reméljük, hogy ez a hatékonyságvizsgálat fogja azt tudni jelenteni, hogy a 
megtakarításokat viszont fel tudják használni további turizmusfejlesztési célra.  

Az önkormányzati fejezettel kapcsolatos kérdésére válaszolva, valóban az 
önkormányzati finanszírozásban egy jelentős struktúraátalakításra kerül sor. Megszűnik az 
eddigi normatív támogatások rendszere, teljesen más finanszírozásban történik, úgyhogy 
külön nem találja meg a képviselő úr a korábbi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 
támogatást. Azonban a 2-es számú melléklet 1. pontja, amely a települési önkormányzatok 
működésének támogatására szolgál, tehát egy ilyen nagy központi előirányzatba került, 
változatlan összeggel 9,5 milliárd forintos összeggel beolvasztásra ez az előirányzat. Ez a 
települési önkormányzatok működésének támogatása, ez 107 ezer 897,3 millió forint. Tehát 
ez tartalmazza a korábbi idegenforgalmi támogatást is.  

Az MLSZ-szel kapcsolatos kérdésre válaszolva. Igen, az elmúlt két évben 960 millió 
forint támogatás állt rendelkezésre. Az MLSZ-nek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, ez 
folyamatban van. A 2011-es előirányzat az MLSZ rendelkezésére áll. 2012-ben zárolásra 
került sor, ez okozza az előirányzat csökkentését is 2013-ra. Jelenleg úgy tudom, hogy a 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Az előző évi elszámolás is ennek a 
függvénye. Én nem tudok róla, hogy ez csak kétéves program lett volna, cél az, hogy a 
nézőtéri erőszak visszaszorításra kerüljön, és ennek megfelelően kell a forrásoknak 
rendelkezésre állniuk. 

 
ELNÖK: Osztályvezető asszony van-e még? Nincs. Véleményekre kerül sor. Most 

lehet mondani.  
 
MOLNÁR BÁLINT (Állami Számvevőszék): Még a hozzám intézett kérdésre 

reagálnék. Ugye kérdezték, hogy az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az uniós 
források felhasználása elmarad a 2012. évi időarányos teljesítéstől. Ennek okai nem nálunk 
keresendők egyrészt, másrészt pedig megállapította az Állami Számvevőszék, hogy a 
rendelkezésre álló európai uniós források 2013. év végéig történő teljes körű lekötésére a 
kifizetések jelentős elmaradása miatt több intézkedés is született. Ezeknek a felsorolása is 
megtalálható a jelentésünk részletes megállapítások részében.  

 
ELNÖK: Vélemények. Szilágyi úr!  

Vélemények 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért nem mindegy, hogy mit 
csinál mondjuk a Magyar Labdarúgó Szövetség ezzel a pénzzel, mert véleményem szerint az 
nem elfogadott, hogy megkap egy szövetség mondjuk közpénzeket, ezt a kétszer 960 millió 
forintot nézzük, közel kétmilliárd forintot, majd az éves, csak 8 százalékos kamattal számítva 
160 millió forintról beszélünk, hogy csak a bankban tartotta. Azt 160 millió forintot valahol 
figyelembe kellene venni, hogy mit csinált vele az MLSZ. 

A másik, hogyha azt nézzük, és valóban, hogyha csak a főszámokat nézzük, akkor úgy 
néz ki, hogy sokkal több jutott a sportra. De nézzük meg, hogy a működésre, arra, hogy 
normálisan tudjon működni a magyar sport, arra vajon emelkedett-e a szám. Ha csak egyetlen 
egy dolgot emelünk ki ebből a részből, mondjuk az NSK működése kapott összegét, amire 
tavaly is azt mondta már a Jobbik, hogy körülbelül ötmilliárd forinttal kellene többet kapni 
arra, hogy az olimpiai központok normálisan tudjanak működni, hogy ott fejlesztéseket 
lehessen végrehajtani és hasonlókat, akkor a fő számokból azt látjuk, hogy ugyan most 
emelkedett hárommilliárd forinttal az NSK-nak az előirányzott pénze, de hogyha mögé 
nézünk a számoknak, akkor azt lehet észrevenni, hogy ez a hárommilliárd forint a Puskás 
Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos dolgokat jelenti, több mint hárommillió forintot. Ha 
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nem nézünk a számok mögé, akkor ez azt jelenti, hogy 700 millió forinttal csökkent az NSK-
nak a többi sportközpontra fordítható pénze vagy a működésre fordítható pénze en bloc, és 
pluszban egy közel 340 millió forintos bevételnövekedést is kellene ehhez nekik teljesítenie.  

Tehát összességében az a véleményünk, amit azért a Költségvetési Tanács is leírt 
kicsit szolidabban, hogy szép számok, túl optimista gazdasági becslésekkel, de nincs B) terv. 
Hogyha nem jönnek a gazdasági eredmények, akkor újabb kurtításokra lesz szükség minden 
valószínűség szerint a költségvetésben, nagy valószínűséggel a sporthoz is elég keményen 
hozzá fognak nyúlni akkor, tehát ezek a tervek, számok most, és mindig azt szeretnénk látni, 
azt kellene elemezni, hogy ehhez kellene egyébként a 2011-es költségvetésnél megnézni, meg 
ezt kellett volna 2012-nél is, hogy ebből mi valósult meg, azokból a számokból, amit önök 
benyújtanak, vagyis amit a kormány benyújt a tisztelt ház elé. Mert a számok, mondom 
szépek, de úgy érezzük, hogy irreálisan várnak gazdasági eredményeket, és akkor ismételten 
kurtításokra és zárolásokra lesz szükség. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vélemények még? Hadházy képviselő úr. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  
Először is szeretnék egy kicsit pontosítani Szilágyi képviselőtársam megállapításain, 

hiszen például a Nemzeti Sportközpontok költségvetése nem hárommilliárd, hanem 3668,3 
millió forinttal, tehát több mint 3,5 milliárd forinttal bővül. Másrészt pedig a Puskás Stadion 
program nem ennyibe kerül mint a bővülés, hanem az 1,2 milliárd forint előirányzattal 
szerepel a költségvetésben. Tehát azt lehet mondani, hogy igenis jelentős tétellel bővült az 
NSK költségvetése és ezen túlmenően még egyéb helyeken is van létesítményfenntartással,  -
fejlesztéssel kapcsolatos költség. 

Igazából én a sportterületre szeretnék rámutatni. Igen jelentősen, körülbelül 40 
százalékkal bővült a sport költségvetése, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
költségvetésben szereplő számokon túlmenően még van egy olyan tétel, amely igen jelentős. 
Ez pedig a társasági adó nyújtotta kedvezmény, amely ebben az esztendőben 25 milliárd 
forint, a jövő évben pedig várhatóan ennek a kétszerese, duplája lesz elérhető és lehívható, 
amely igen jelentős mértékben egyrészt fejlesztés, másrészt utánpótlás-nevelés területén lesz 
felhasználható.  

Tisztelt Bizottság! Szeretnék rámutatni a társasági adó nyújtotta kedvezmény 
előnyeire. Mindenekelőtt szeretném kiemelni azt, hogy egy olyan örökséget vettünk át, amely 
a sportot gyakorlatilag beszennyezte, hiszen a sport finanszírozása kesze-kusza, átláthatatlan, 
követhetetlen, és hát valljuk be, hogy a sporthoz egyáltalán nem méltó körülmények között 
történt. Feketepénzektől kezdve minden, adó be nem fizetése, zsebbe fizetés, a járulékok 
kikerülése, tehát minden jellemezte ezt a területet, amely a sport szellemiségétől nagyon 
messze van.  

A kormányzatnak – szerintem nagyon helyesen – az egyik stratégiai célja az volt, hogy 
ezt kitisztítsa. És az egész sportfinanszírozást átláthatóvá tegye. Éppen ezért a társasági adó 
nyújtotta kedvezménynek a legfontosabb feladata az, hogy ezt a célt teljesítsük. Nem győzzük 
felhívni egyébként a sportegyesületek, a TAO-támogatást igénybe vevő szervezetek figyelmét 
arra, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a forrással, hiszen könnyen elérhető, nagyon 
fontos célok támogatását segíti elő, viszont rendkívül szigorú lesz ennek a felhasználásnak az 
ellenőrzése, és aki gyakorlatilag megbukik, az egyrészt a sportnak fog ártani, hiszen a média 
fel fogja karolni ezeket a híreket, remélhetőleg nem lesz ilyen hír, másrészt gyakorlatilag 
bűncselekményt követ el. Érezhető az, hogy igen, partnerek az egyesületek, a TAO-
támogatást igénybe vevők ebben, ők sem érezték jól magukat ezekben a feketekifizetési 
körülményekben, és partnerek ebben.  
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Szeretném elmondani azt, hogy a TAO-támogatás másik fő pozitívuma az 
együttműködések kialakítása. Hiszen korábban például az egyesület és az iskola között egy 
ilyen esetleges együttműködés volt. Gyakorlatilag a testnevelő tanárok döntő többsége 
szívességi alapon foglalkozott szakmai munkával, és most lehetőség van arra, hogy ezek a 
kapcsolatok teljesen korrektté váljanak, és a testnevelő tanárok is részesüljenek ennek a 
finanszírozásából.  

Az iskolákkal való kapcsolat sokat javult. A másik az önkormányzati világ, hiszen 
korábban meg most is az önkormányzatok jelentős mértékben hozzájárulnak a sport 
finanszírozásához, és a sportegyesületek a szakmai munkához nagyon sok esetben ingyen 
igényelték meg az önkormányzati iskolai intézményi létesítményeket, szívességi alapon, az 
önkormányzati vezetés mindenkori hangulatán, szándékán múló módon használhatta ezeket a 
létesítményeket, most viszont bérleti díjat tud fizetni a TAO-támogatás következtében.  

A bírói költségek, a szakmai képzések, edzőképzések, szakemberképzések, ezek mind 
nagyon fontos mértékben hozzájárultak a sport fejlesztéséhez.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani. Nagyon fontos az, hogy hosszú távon stabil 
alapok álljanak elő. Az egyesületek és a vállalkozások közötti együttműködés is ki fog 
tisztulni. Már most nagyon pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk. Összességében tehát a 
TAO-támogatást mindenki pozitívan fogadta, de nyilvánvaló, hogy figyelemmel kell 
kísérnünk, hogy ez hogy fog megvalósulni a jövőben, és hogy a pozitív hatása tovább is 
megmaradjon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Béla képviselőtársam! 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt gondolom, hogy 

főosztályvezető asszony és főosztályvezető úr tájékoztatója is önmagáért beszélt. Mint ahogy 
kormánypárti képviselőtársaim hozzászólása is, hiszen vagy nyilván nem beszéltek arról, 
amiről érdemes lenne szólnunk, és én ezt ebből a szempontból meg is értem, hiszen mivel a 
bizottságban kormánypárti és ellenzéki oldalon olyan képviselők ülnek, akiknek a sport, 
illetve a turizmus iránti elkötelezettsége nem megkérdőjelezhető, így most sajnos ők kerültek 
abba a helyzetbe, mint amelyet mi is megtapasztaltunk kormánypárti mivoltunkban, hogy 
gyakran bizony minden jó szándékuk ellenére például a turizmus területén, mert a sport nem 
tartozik ide, már e jelző alá, amit most mondok, de a turizmus területén bizony-bizony nem 
sikerült megfelelőképpen érvényesíteni a turisztika ágazat érdekeit. És ezért is ez a beszédes 
hallgatás vagy éppen azok a válaszok, amelyeket az előbb kaptam. Én most nem kívánok 
ezzel a helyzettel visszaélni, lévén én is kormányzati időszakban egy pár alkalommal ezt 
megtapasztaltam, inkább néhány olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, amelyet a 
költségvetés szempontjából, tartalmi szempontból fontosnak tartok.  

Kezdeném a sporttal, amit Hadházy képviselő úr elmondott, az kétségtelen tény, hogy 
sportra több fordítódik, több fordítódik a társasági adókedvezménnyel is, és láthatóan, hogyha 
a korábbi kormányzati ciklushoz hasonlítjuk, akkor is többet fordítanak erre.  

Ha az elmúlt évhez hasonlítjuk, akkor nyilván igazak azok a számok, amelyeket 
láthatunk, hogy például a szabadidősport támogatására kevesebb fordítódott, az is igaz, hogy 
néhány területen kismértékű csökkenés tapasztalható, de ez nem vonja kétségbe azt a tényt, 
hogy így is nagyságrendekkel több támogatás jut akár az előirányzatból, akár a társasági 
adókedvezményből a sportra.  

Azt ellenzéki képviselőként nyilván elmondhatjuk, hogy ebben a gazdasági 
helyzetben, amikor nagyon sokan magyar családok és emberek ellehetetlenülnek, akkor 
valóban fontos-e több tízmilliárdos stadionrekonstrukcióba kezdeni, vagy inkább ezt érdemes 
lenne későbbre halasztani, de hát ez nyilván a kormány megítélése a kormány dönt erről a 
területről felelőssége teljes tudatában. Mi ilyen időszakban nem indítanánk 
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stadionrekonstrukciót, de hogyha elindítják, hát természetesen szíve joguk legyen ez, és azt 
nem lehet mondani, hogy kevesebb a pénz ezen a területen, hanem több. 

Azt nem jó szívvel hallgattam, engedje meg Hadházy Sándor képviselőtársam, amikor 
arról beszélt, hogy a sport finanszírozása korábban kesze-kusza, átláthatatlan, következetlen 
volt, mert hogyha ez akkor az volt, akkor ezt azért még nem sikerült olyan mértékben oldani, 
mint ahogy most erről beszél, sőt még egy jelzővel akkor hadd egészítsem ki én is. Most még 
aránytalan is, mert igaz, hogy a sport költségvetési célelőirányzatban legalábbis a tavalyihoz 
képest azonos összeg, néhány területen növekedés, más területen csökkenés szerepel, és igaz 
az is, hogy ezt a TAO-kedvezmény ellensúlyozza a maga több mint 25 milliárd forintjával, 
akkor azt azért világosan kell látnunk, hogy ez az öt látvány-csapatsportágnak jár, és itt azért 
az az aránytalanság, amelyre korábban már felhívtuk a figyelmet, nevezetesen az, hogy itt lesz 
egy nagyon jó anyagi kondícióval működő öt látvány-csapatsportág, és ehhez képest más 
sportágak háttérbe szorulnak, ezt továbbra is aggályosnak tartjuk, és azt gondolom, hogy a 
kormánypárti képviselőtársaimnak vagy a TAO-kedvezmény kiterjesztésével vagy más 
módon figyelnie kell, hogy ebből ne alakuljon ki aránytalanság. Ne alakuljon ki 
aránytalanság, mert hogyha ennek a belső szerkezetét nézzük, akkor is azt tapasztaljuk, hogy 
a futball felé és Felcsút felé lejt egy kicsit a pálya, hiszen ebből több mint húszmilliárd forint 
a futball területére jut. Ezen belül, ha jól emlékszem, talán négymilliárd Felcsútra, tehát ezek 
az aránytalanságok – azt gondolom, hogy – mindenkinek érdekében állnak, hogy ne csak öt 
látvány-csapatsportág területén legyen az elosztás jobb anyagi kondíciójú, és ne legyen 
aránytalan, hanem azt gondolom, hogy minden sportszerető ember érdeke. Ezzel együtt a 
sport költségvetése ebben a tekintetben ezekkel az egyezésekkel, amelyeket elmondtam, 
megállapítható, hogy több jut sportra, főleg a TAO-kedvezményből. Itt az aránytalanságra 
érdemes majd figyelni. 

A turizmus területén már kicsit differenciáltabb a helyzet, mert hogyha egy 
összefogott összehasonlítást szeretnék tenni vagy egy mondatban szeretném jellemezni, akkor 
ezt úgy lehetne elmondani, hogy kormánypárti képviselőtársaink minden törekvése ellenére, 
mert biztos vagyok, hogy ebben sűrűn és erőszakosan lobbiztak, de minden törekvése ellenére 
nem sikerült azt elérni, hogy turisztika célelőirányzat nőjön, hogy a turisztikai marketingre 
több fordítódjon. Ez némiképp azt is befolyásolja természetesen, hogy szétaprózódott jelenleg 
a turisztika terület irányítása. És hogyha most valaki azt mondja, hogy összegszerűen nőtt, 
mert majd elmondja, hogy most 12 milliárd forint a terület költségvetése, ami a számok 
nyelvén természetesen tudjuk, hogy igaz, de hogyha ebből levonjuk a Forma-1 jogdíját, a 
közvetítői díjat, amelyre utalás történt, akkor ez sajnos jóval kevesebb, mint amelyet 2008-
ban, 2009-ben, 2010-ben, hogyha már visszamegyünk a korábbi ciklusra, fordítottak erre a 
területre, és kevesebb annál is, amit egyébként majd oda is adok Lasztovicza Jenő 
képviselőtársamnak, hogyha érdeklődik iránta, és kevesebb annál is, amelyet 2011-ben és 
2012-ben erre a területre fordítottak. Ez természetesen nem jó, és ezt tudják képviselőtársaim 
is. Hiszen itt Somogyi Andrea két tételt emelt ki a kérdésemből, a Forma-1 költségeit, és 
nyilván a Turizmus Zrt.-re nem válaszolt főosztályvezető asszony, de itt még nem beszéltünk 
a programokról meg rendezvények támogatásáról és arról a költségről sem, amelyet például a 
turisztikai államtitkárság fenntartása jelent. Itt meg kell állapítani, hogy sajnos ez csökkent, és 
ez azért különösen sajnálatos, mert a turisztikai ágazatot különösen sújtja a válság, a 
turisztikai marketing alapvető jelentőségű abban, hogy hogy tudjuk megállni a helyet 
versenytársainkkal. Sajnos az tapasztalható, hogy marketing területén egyre inkább ránk 
előznek. És a magam részéről azt is sajnálatosnak tartom, hogy nem sikerült a fejlesztési 
források területén azt az ütemet biztosítani, amely a korábbi időszakra jellemző volt. Ezt 
kormányzat ciklustól függetlenül mondom, mert mindannyiunk érdeke az, hogy a turisztikai 
szektor lendületesebben fejlődjön.  
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Az önkormányzati finanszírozásra azért kérdeztem rá, mert persze el lehet fogadni ezt 
a választ, hogy az önkormányzati finanszírozás átalakul, és a 2. melléklet 1-es pontjában a 
települési önkormányzat működési támogatásába tették be azt a 9 egész nem tudom hány 
milliárd forintot, amelyet nyilván 2011-ben kaptak az önkormányzatok a befolyt 
idegenforgalmi adó után. De először is ez az összeg nem állandó, ez vélhetően a jövőben nőni 
fog, másrészt meg mi azért tudjuk, akik az asztal körül ülünk, hogy ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy még kevesebb az esély arra, hogy az önkormányzatok ebből ténylegesen és 
valóban turizmusra fordítsák azt az összeget, amelyet a befolyt idegenforgalmi adóból 
kapnak. Kivéve, és ez ebben az esetben sajnos személyfüggő rendszer, azokat az 
önkormányzatokat, amelynek az élén olyan polgármester áll, aki maga is fontosnak tartja, 
hogy a települése turisztikai szempontból is fejlődjön, és azok a pénzek, amelyek 
idegenforgalmi adókból befolynak, azok most a turisztikai desztinációs 
menedzsmentszervezet közreműködésével valóban az idegenforgalomra fordítódjanak.  

Ez nem mostani vita, ezt éveken át próbáltuk, nyilván itt az önkormányzati lobbi 
mindig erősebb volt, már az, hogy ennek valami normatív rendszerét kialakítsuk, tehát, hogy 
mindenképpen turisztikai célra fordítódjon. Csak most jelezném, hogy ettől egy kicsit 
távolabb kerültünk azzal, hogy bekerült a települési önkormányzatok működésének 
támogatása címszó alá a teljes összeg.  

Nem is szeretném szaporítani a szót, én azt gondolom, hogy a turizmus területén 
mindenképpen bizonytalanabb helyzetet teremt ez a költségvetés, és más bizonytalanságokkal 
együtt, amelyre az Állami Számvevőszék képviselője is utalt, tehát, hogy makrogazdasági 
szempontból megalapozatlan, jó néhány adat még nem ismert ahhoz, hogy kellően 
megalapozott legyen a költségvetés. Azaz, erre már nem ő utalt, hanem én mondanám csak a 
pontosság kedvéért, és az a tény, hogy itt adóemelésekből, aminek még nem pontosan ismert a 
háttere, de a jelenlegi ismeretek alapján 760 milliárd forintot jelent majd a következő 
esztendőben, amely 46 ezer forinttal terhel meg minden magyar állampolgárt, valamint az, 
hogy drágább lesz az állam, drágább a bürokrácia, a gazdasági növekedés helyett is inkább 
stagnálás tapasztalható, valamint az a tény, hogy a költségvetés elsősorban az 
adótörvényekkel, a költségvetés tartalmával szintén a magasabb jövedelműeknek kedvez. 
Ezért mindezek alapján a Magyar Szocialista Párt nem támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lasztovicza képviselő úr! 
 
LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Megdöbbenéssel hallgattam Zakó képviselő úr hozzászólását és 
véleményét. Nekem úgy tűnt, mint hogyha ’98-tól nem lett volna országgyűlési képviselő, és 
nem emlékezne azokra az időszakokra, amikor szintén egy nagyon nehéz helyzetben lévő 
ország gazdaságát örökölte meg az Orbán-kormány, és nem emlékezne azokra az időszakokra, 
amikor a Millennium évében elkezdődtek nagyon komoly fejlesztések, mert az ország 
gazdaságilag annyira stabilizálta a gazdaságát, és a makrogazdasági mutatók is folyamatosan 
javultak. Mint hogyha ez kitörlődött volna az ön emlékezetéből.  

Pál Béla képviselő úr hozzászólására meg azt szeretném mondani, hogy azért nyolc 
évig előttünk önök kormányoztak, és hogyha megnézzük a makrogazdasági mutatókat, 
amelyeket önök is terveztek, nyolc éven keresztül, és kritizálják a tervezést, akkor el lehet 
mondani, hogy annak a nyolc évnek minden költségvetési tervezete botrányos volt. És ez 
juttatta ide Magyarországot, ahol vagyunk. Azért annyira nem kell vaknak lenni, hogy az 
önök kormányzása alatt a nemzetközi gazdasági környezet valamivel jobb volt. Nem is 
valamivel, hanem sokkal jobb volt, és az volt a baj, hogy önök nemcsak az országot, az 
államot adósították el, hanem hagyták, hogy a magyar lakosok is eladósodjanak annak 
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ellenére, hogy 2007-ben figyelmeztette önöket az Európai Unió, hogy fogják vissza a 
lakossági hitelfelvételeket. Önök ezt nem tették. Emlékezzenek vissza, hogy a 
tévéreklámokban folyamatosan ment például a Providentnél, a THM 400 nem tudom, mennyi, 
és önök ezt büntetlenül hagyták, hogy ezt csinálhassák, és a magyar lakosság oda jusson, 
ahová jutott. És ezt kéri számon rajtunk Zakó képviselő úr.  

Most nem tudom, hogyha azt a sok devizahitelest, akinek már próbáltunk segíteni, és 
sikerült is ennek a kormánynak ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amiben négy éve az 
ország van nemzetközi környezetben, akkor mi lett volna. Hány százezer ember vagy hány 
tízezer család lenne most az utcán? Ezekről önök mind elfeledkeznek akkor, amikor a 
költségvetés tervezéséről van szó. (Pál Béla: Beszéljünk a turisztika célelőirányzatról!) Arról 
is fogok majd, ott is lesznek érdekes számok, arra fog emlékezni a képviselő úr, egész biztos.  

Zakó képviselő úrnak azért azt el szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy 
egy költségvetésnek, egy ország költségvetésének a tervezésének olyannak kell lenni mint egy 
családi kassza megtervezése. Biztonságosnak és megbízhatónak. És én azt gondolom, hogy ez 
a költségvetés azért olyan szigorú, amit önök kritizálnak, hogy elvonunk az emberektől. Ez 
így nem igaz, hogy elvonunk az emberektől. Más struktúrában épül fel a költségvetés, mint 
ami eddig volt. És én biztos vagyok abban, hogy ez most nyáron elkészül, ennek mindenki 
örülni fog a vállalkozásoktól kezdve mindenki, mert tud előre tervezni.  

És az, amit ön kritizált, hogy kétéves költségvetés volt 2000-ben. Kérdezze meg a 
vállalkozókat, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Én számtalanszor azt a véleményt hallom, hogy 
akkor volt jó, mert két évre előre lehetett tervezni. Nem volt az, hogy az adókat egyik évről a 
másikra vagy félévenként változtattuk, és tudtak tervezni. 

Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és akkor jó úton jártunk. Csak 
most ezt nem lehet megtenni a mai gazdasági helyzetben.  

Most visszatérve egy picit a turisztikai célelőirányzatra, de előtte, még pillanat, Pál 
Béla képviselő úr, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kormány behozta most a jövő 
évi költségvetés tervezetét, mert ezzel, hogyha a parlament elfogadja, biztonságot és bizalmat 
fog sugározni Magyarország a külföldi tőke felé. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, 
hogy azt a biztonságot és azt a bizalmat visszanyerjük a nemzetközi pénzpiacon, amit önök 
miatt vesztettünk el. Az önök kormányzása miatt vesztettünk el, és anélkül nincs bizalom, 
hogyha a makromutatók, amelyeket vizsgál az összes nagy pénzintézet, hogy azok ne 
lennének pozitívak.  

Hát most is, ha hallotta a híreket, nagyon jól hallotta, hogy Spanyolországban 30 vagy 
50 valahány bankot minősítettek vissza. Ciprus? Komoly hiteleket kér. És akkor itt van 
Magyarország, akiről mindenki azt gondolta, hogy be fog dőlni már egy évvel ezelőtt vagy 
másfél évvel ezelőtt, mi azért még nem dőltünk be. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a nagy 
eredmények, ezeket nem szabad elvitatni a mostani kormánytól, és az a költségvetés, ami 
most készül, amit most általános vitára alkalmasnak szeretnénk, hogyha önök is 
megszavaznák, pedig tudjuk, hogy nem fogják, mert ezt már mondták, ez is a bizalmat 
erősítheti Magyarország iránt.  

Amúgy meg emlékezzen vissza képviselő úr, hogy amikor ’98-ban a kormányzást 
átvettük, mekkora volt a turisztikai célelőirányzat. Alig érte el az ötmilliárd forintot. Annyival 
vettük át, és akkor utána két év alatt érdekes módon, 2001-ben, 2002-ben 27 és 28 milliárd 
forintra ugrott fel a turisztikai célelőirányzat, amelynek a marketingköltségei is drasztikusan 
nőttek, épp ezért, hogy minél több külföldi jöjjön ide, de ami még jelentősebb, hogy az 
attrakciók fejlesztésére, gyógyfürdők, gyógyszállók építésére rengeteg forrást biztosított az 
akkori kormány. És ezt önöknek sikerült nyolc év alatt több mint az egyharmadára 
lecsökkenteni. Ez volt az önök nagy eredménye nyolcéves kormányzás alatt.  

És amikor átvettük a kormányzást, most 2010-ben, alig érte el a 9 milliárd forintot a 
turisztikai célelőirányzat, igaz, hogy azt mondták, ami teljesen jogos, hogy az uniós forrásokat 
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már lehet használni, és majd abból fogunk attrakciókat építeni, csak amikor önök mindig 
beszéltek a turizmusba forgatott forrásokról, akkor az autópálya-építések százmilliárdjait is 
belevették a turizmusba fordított összegeknek. Amelyek, mondhatjuk, hogy részben igaz is, 
mert a turisták szívesebben mennek autópályán mint földutakon. Ez igaz is, ezzel nagyjából 
egyetértünk. De azt nem vitathatja el a képviselő úr, hogyha a számokat nézi, hogy a jövő 
évben nőtt a turisztikai célelőirányzat, és ha már az uniós forrásoknál járunk, akkor is több 
mint 50 milliárd forint van még uniós forrás, amelyek a következő évben turisztikai 
fejlesztésekre fordíthatók.  

A sportról nem nagyon szeretnék beszélni, mert itt beszélt előttem Hadházy képviselő 
úr, de azt gondolom Szilágyi képviselő úrra reagálva, hogy a számok önmagukért beszélnek. 
Hogyha le van írva, hogy mekkora volt a tavalyi forrás, és mekkora lesz a jövő évi, azért 40 
százalék differencia csak 40 százalék differencia. A számok ugye számok. 

A másik, ami furcsa a jobbikos képviselőtársaimtól, hogyha a kormányzat valamit 
csinál, akkor az a baj, hogy miért csináljuk. Miért fejlesztünk stadiont, hogyha az emberek 
éheznek? Ha csupán csak szociális juttatásokra fordítanánk vissza pénzt, akkor meg a másik 
oldalról az lenne a probléma, hogy mert a kormány nem csinál semmit, nincsenek állami 
beruházások, nincsenek állami fejlesztések, és akkor mi lesz majd a jövővel. Nem 
foglalkozunk a jövővel, nem fektetünk be a jövőbe. Nekem meggyőződésem, hogy a jövőbe 
való befektetés igenis nagyon fontos. 

És amikor itt a stadionépítésekről beszélünk, néhány héttel ezelőtt tárgyaltuk ezeket a 
beruházásokat. Önök is tudják nagyon jól, hogy ezek nemcsak sportcélokat szolgálnak. A 
TAO-s beruházások sem csak sportcélt szolgálnak. Ha már felépül egy csarnok vagy egy 
tornaterem, ott kulturális rendezvényektől kezdve idegenforgalmi rendezvényeket is lehet 
tartani, nemcsak sportról szól ez a dolog, és ha már megépül egy kézilabdacsarnok, azt 
használhatják nemcsak a kézilabdások, hanem iskolák tarthatnak ott sportnapokat, 
tornaórákat, lehet ragozni, hogy hányféle módon lehet kihasználni egy ilyen létesítményt.  

Tehát én azt gondolom, hogy önöknek ez a demagóg beszéde, ami a TAO-ról is szól 
meg a költségvetésről, ezt eléggé megszoktuk már, de legalább néha mondanának építő 
szándékú gondolatot. Önöktől nem lehet hallani mást, csak mindig a negatívumot, de nincs 
egy építő gondolatuk sem. 

Tehát én azt mondom, hogy önök, hogyha ehhez a költségvetéshez hozzá tudnának 
járulni turisztikai irányban vagy sportirányban építő gondolatokkal, akkor szerintem azt 
nagyra értékelnénk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Aki még nem szólt, Kovács Ferenc képviselőtársam! 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, képviselő úr. Mindennel 

maximálisan egyetértek, amit Lasztovicza Jenő alelnök úr mondott, csak azzal szeretném 
kiegészíteni az ő beszédét, hogy nagyfokú ismerethiányra vall Szilágyi képviselő úrnak azon 
kinyilatkozása, hogy kevesebb pénz jut majd bizonyos területen a beléptető rendszerek 
finanszírozására. Képviselő úr, lezajlottak a közbeszerzések és a közbeszerzések eredménye 
az, hogy közel százmillióval olcsóbba kerülnek majd a beléptető rendszerek, mint amit a 
kormány erre szánt. És ennek megvan a rendje, hogy hogyan kell közbeszerzést kiírni, 
bonyolítani, és ennek az eredménye az, hogy majd két héttel előbb eldől, és kevesebbe fog 
kerülni a beléptető rendszer. De ez nem azt jelenti, hogy önnek van igaza, hanem hogy 
nagyon nincs tisztában az egész eljárási renddel, nem ismeri, a hírekből mondom, legalább 
onnan ismeri kellene, hogy mi történik a közpénzek felhasználásával. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Zakó képviselőtársunk! 
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ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Többszörösen megszólíttattam, ezért is 
kértem szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alelnöktársam! Önök az országot egy ilyen vak 
néninek tekintik, akit állandóan át akarnak kísérni a túloldalra, de ő meg nem akar átmenni. A 
’98-2002 közötti időszakra vonatkozóan én csak annyit mondtam, hogy akkor a 
határozatképtelenség bizonytalansága miatt, ha úgy gondolták, akkor háromhetente volt 
ülésezés, hogy háromhetente legyenek ott, és kétévente fogadták el a költségvetést.  

És most azt mondom, hogy önöket 2002-ben értékelték a választók, és elvesztették a 
választásokat. Nem szívesen hozok elő családi példát, de a saját lányom, aki 28 éves, nincs 
férjnél, egy bankban dolgozik, nem keres annyit, hogy az egykulcsos adórendszer alapján 
jobban járjon, ő tavaly január óta nettó nyolcezerrel kevesebbet visz haza. És nagyon sok 
ilyen fiatal van az országban, illetve egyre kevesebb, mert mennek ki külföldre dolgozni, akik 
nem tehetnek arról, hogy úgy élik az életüket, ahogy az előbb ezt leírtam, és kevesebb pénzt 
visznek haza. Na most, ilyen fiatal pályakezdő emberekkel olyan jövőképet festeni, amit itt 
sugallni kívánnak a költségvetés soraiban, az több mint merészség.  

A háromgyerekes családokat preferálják, nagyon helyes, csak elfelejtik, hogy a három 
gyerekhez az egy gyereken, meg a két gyereken keresztül vezet az út, és aki már az első 
gyereknél beletöri a bicskáját a gyermeknevelés nehézségeibe, hiába lebegtetik előtte a 
háromgyerekes családmodellel járó kedvezőbb adófeltételeket, nem fogja tudni elérni, mert 
belerokkan. A szüleit is el kell tartani egyre nagyobb mértékben, és a gyerekének is még a 
hóna alá kell nyúlni.  

Higgye el Lasztovicza képviselő úr, hogy amikor azt mondja, hogy tennénk már hozzá 
valamit a költségvetési javaslathoz, akkor megköszönné. Tavaly gyártottuk a költségvetési 
módosító javaslatokat, most nem feltétlenül mindig a sport és turizmus területére kell 
gondolni. Lesöpörték. Az összest lesöpörték. Érvelhettünk bármivel, lesöpörték. Most ez sem 
a nagy ügybuzgalom irányában mozdítja el az ellenzéki képviselőket, de miért is ne tegyük 
meg, mert fel nem adjuk soha. A családi költségvetéshez hasonlította az ország költségvetését. 
Vegyünk tízmilliós országot egy tízgyerekes családnak. Gondolja el, hogy az egyik gyerek 
nyomorék, még kilátásba helyezzük, hogy még örökbe fogadunk újabb gyerekeket, akiket 
befogadunk, jöjjenek csak, és ebbe a családba még bedolgoznak olyanok, akik nem is a mi 
családunkhoz tartoznak. Mondjuk a német ipar fejlettségi állapotától és a …  

 
ELNÖK: Térjünk vissza a költségvetésre, jó? Már elég messze ment.  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Jó. A költségvetés elfogadása vagy elutasítása nem a 

turisztika és a sport területére vonatkozik, még hogyha szakbizottság vagyunk is, hanem az 
egészre. Nem megyek át végig az érveken, de fogadja el képviselő úr, alelnök úr, hogy a jó 
szándék benne van az emberekben. Még a képviselőkben is. Mi lojálisan közelítenénk a 
kérdéshez, egyszerűen nem érvényesül a mi szavazótáborunk igényének egyetlen egy eleme 
sem. Az önállóság, a nemzeti önrendelkezés megtartása és a kiszolgáltatottság csökkentése. 
Ezért nem támogatjuk ezt a javaslatot. Olyat meg ne adjon a szánkba, az enyémbe sem, amit 
nem mondtam. A mindenkori MSZP-kormányzatnak a bűneit, vétkeit látjuk, tisztában 
vagyunk vele, de ez nem jelenti azt, hogy ennek a korszaknak a hibáival takarózva 
magyarázzanak meg mindent évekkel később is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Pál Béla!  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Szóljon előttem olyan, elnök úr, aki még nem szólt, mert én már 

szóltam.  
 
ELNÖK: Horváth Zoltán! 
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HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Röviden néhány 

dologra reflektálnék. A korai benyújtás mint kritika hangzott el. Megyei önkormányzat 
alelnökekét és elnökeként sok-sok költségvetést próbáltunk összeállítani, azonban mindig 
nagy nehézség volt, hogy a karácsony és a szilveszter volt az az időpont, amikor a parlament 
zárószavazással elfogadta a költségvetést, éppen ezért az önkormányzatoknak, vélhetően a 
gazdálkodó szervezeteknek is átmeneti költségvetéssel kellett elindítani az évet, és csak 
február végén tudtuk elfogadni a költségvetést. Jó, pozitív változás, hogy most már a nyár 
közepén tárgyalni tudjuk ezt a költségvetést. Vélhetően az elkövetkező időszakban sok-sok 
olyan jogszabályt kell majd megváltoztatni, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalt 
stabilizálja ebben a költségvetésben.  

Az európai uniós források egy fontos fejlesztési lehetőség, hiszen a 2007-2013-as 
időszak utolsó etapjába kerülünk a turizmus tekintetében, de a sportnál is, igaz, hogy a 
sportnál infrastruktúrafejlesztést az európai közösség nem támogat, azonban a társadalmi 
megújulás operatív programból rengeteg egészségfejlesztő program sok-sok milliárd forintja 
segíteni fogja ezt az ágazatot is. 

Beruházás tekintetében a költségvetésből láthatjuk, hogy több mint 50 milliárd forint 
az, amely attrakciófejlesztésre, szállásfejlesztésre, turisztikai infrastruktúrafejlesztésre 
rendelkezésre fog állni, és az elkövetkező évben gazdagítani fogja Magyarország turisztikai 
kínálatát. Reméljük, hogy az előző ülésen is tárgyalt SZÉP kártya rendszere hozzá tud járulni 
ahhoz, hogy ezek a megépült infrastruktúrák, legyenek azok szállások, fürdők, ökoturisztikai 
intézmények, magyar családok a belföldi turizmust erősítve a gazdaság motorjaivá tudnak 
válni.  

A Forma-1-ről is beszélt képviselő úr. Azt gondolom, hogy a Forma-1 egy fontos 
beruházás, hiszen minden évben, így az elkövetkező időszakban is külföldi turisták tízezreit 
vonzza Magyarországra, és egy fontos és meghatározó eseménye az augusztus végi turisztikai 
szezonnak. 

Azt gondolom tehát, hogy a turisztika tekintetében talán nem túlságosan 
elrugaszkodott az a véleményem, hogy az elkövetkező időszakban, 2013-ban a turizmus egy 
sikerágazat lesz, és a turizmust a kormány sikerágazatként támogatja. Több mint kétmilliárd 
forint az az előirányzat-növekedés, amely csak a turisztikai célelőirányzatban megjelenik. 
Nem beszéltünk arról, hogy az Agrármarketing Centrum borturisztikai támogatásával sok-sok 
milliárd forinttal egészíti ki. Úgyhogy a magam részéről azt gondolom, hogy jó, hogy most 
tárgyaljuk, a beltartalmát szerintem, aki a számokat látja, vitathatatlanul támogatnia kell, és 
mindenképp azt kérem a bizottságtól, hogy az általános vitára való alkalmasságát állapítsa 
meg az előterjesztésnek. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Becsó képviselő úr! 
 
BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tekintettel 

az idő előrehaladtára, megpróbálom röviden összefoglalni mindazt, amit el akartam mondani 
kicsit hosszabban.  

Pál Béla képviselő úr, akinek szakmai felkészültségét én nagyra értékelem, találta azt 
mondani, hogy a turisztikai ágazat érdekeit nem sikerült képviselni. Ezt működés oldaláról én 
árnyalnám, a fejlesztés oldaláról meg mindenképpen cáfolnám. A működés oldaláról talán 
annyit, hogy ezt mindenféleképpen előremutató lépésnek kell tekinteni, hogy a turisztikai 
célelőirányzat 2013-ban mégiscsak valamivel több mint kétmilliárd forinttal meghaladja a 
2012-es TC támogatási összegét.  

Ami a fejlesztést érinti, itt én az észak-magyarországi operatív program keretein belül 
néhány felvillantó észrevételt tennék. Csak ebben az évben, ami meghirdetésre került, és 
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miután a pályázat majd lezárásra kerül, a közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek, ezt 
követően a fejlesztések, beruházások nyilvánvalóan áttolódnak majd 2013-ra, ilyen 
aspektusból csak attrakciófejlesztéshez mintegy 6,3 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Szállásfejlesztés hárommilliárd forinttal került meghirdetésre, kiemelt turisztikai 
fejlesztésekhez több mint 12 milliárd forintot tudunk majd átcsoportosítani, hozzáteszem, 
hogy a beérkezett igények meghaladták a 40 milliárd forintot, egészségturisztikai 
fejlesztésekhez, amelynek a társadalmasítása még folyamatban van, hárommilliárd forintos 
pályázati keret áll rendelkezésre, és még a TDM-szervezet fejlesztéséhez is közel egymilliárd 
forint, csak az észak-magyarországi régióban. Nyilvánvalóan, ha ezt a hét régióra kivetítjük, 
ez az összeg még az itt jelzett ötvenmilliárd forintot is jóval meghaladja. Ezt egészíti ki a 
vidékfejlesztést érintő turizmusfejlesztési, meghirdetés előtt álló pályázatok, gondolok itt 
agroturizmushoz, bor-pálinka-turizmushoz vagy akár a falusi turizmushoz kapcsolódóan a 
határon átnyúló operatív programokra, melyek számtalan turisztikai fejlesztést lehetővé tevő 
pályázati lehetőséget hordoztak magukban.  

Az ÁSZ megjegyzésére szeretnék reagálni, sajnálatosan a 2009-2010-es döntésekhez 
kapcsolódóan számtalan olyan esettel találtuk szembe magunkat, amikor egy adott fejlesztés, 
egy adott beruházás mondjuk finanszírozási okokból kifolyólag nem tudott megvalósulni, 
vagy még el sem kezdődött. Ez csak az észak-magyarországi régióban a turizmust érintően, 
szállodafejlesztésekhez kapcsolódóan meghaladja az ötmilliárd forintot. Valószínűleg 
ezeknek a felülvizsgálata is folyamatban van, és bízom benne, hogy minél hamarabb ez a 
kérdés is nyugvópontra kerül, és hogyha kell, akkor a források visszavonásra kerülnek, és újra 
meghirdetésre kerülhetnek a szállodafejlesztés területén. 

Még egy dolgot szeretnék kiemelni, amely megint ehhez kapcsolódik, hogy a pályázati 
feltételrendszerben is jelentős mértékű pozitív változtatást tudtunk eszközölni, ellentétben a 
2006-os vagy 2007-10 közötti időszakkal, például sikerült elérni azt, hogy önkormányzati, 
állami például erdőgazdaságok vagy egyházak részéről a pályázat intenzitása száz százalékos. 
Sikerült azt is elérni, hogy mikro-kisvállalkozások esetében például attrakciófejlesztéshez, 
szállásfejlesztéshez a 70 százalékos vissza nem térítendő támogatást el lehet érni. 
Középvállalkozások esetében pedig ez elérheti a 60 százalékot.  

Még egyetlen egy gondolat, ami a jövőhöz kapcsolódik, de a ’13-as évünket már 
nagymértékben befolyásolni fogja. Ez a ’14-20 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódó 
előkészítő munkálatok. Én bízom benne, miután ennek az egész koordinációját a Nemzeti 
Tervezési Hivatal, illetve a megyei önkormányzatok végzik, hogy sokkal felkészültebben 
tudunk nekivágni az új tervezési időszaknak, és kevésbé kerülünk olyan problémák 
kereszttüzébe, mint amit most meg kell élni az uniós források felhasználását illetően.  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérni, hogyha 

megengedik, csak egyetlen egy kritikát mondanék: nem nagyon volt eddig szokás, de 
mostanában mintha elharapózott volna a sportbizottságon belül, akár itt a bizottsági üléseken, 
akár a parlamentben, hogy nem vitatkozunk, és köszönöm szépen Becsó képviselő úrnak, 
hiszen ő abszolút szakmai érvekkel vitatkozott az ellenzékkel. Lehet, hogy másként látunk 
dolgokat, szakmailag vitatkozunk is ezeken a dolgokon, de én csak azt szeretném kérni, hogy 
ne minősítgessük egymást folyamatosan, sokszor személyeskedve, hanem próbáljunk meg 
arról beszélni, amiről szó volt. Itt is elhangzott ma már, hogy demagóg beszéd, meg csak 
kritizálni tudunk, hát elvileg az ellenzéknek ez lenne a dolga, főleg egy kétharmados 
többségnél, próbálhatunk mi konstruktívak lenni, hogyha a kétharmados többség nem 
konstruktív, hogy meghallgassa az ellenzék véleményét.  
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Erre csak egy példát mondok: önök tudják, hány törvényt fogadtak el az elmúlt két és 
fél évben az ellenzék által benyújtott törvények(sic!) közül? Egyet sem. Na most, nem hiszem 
el, hogy az ellenzék annyira buta lenne, csak önök tudnának mindent jól.  

 
ELNÖK: Menjünk vissza a napirendre.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Értem, elnök úr, csak hát Lasztovicza képviselő úr is 

végig, amit mondott, eléggé eltért ettől, hiszen kilakoltatásokról és minden egyéb másról 
beszélt, hogy mennyi devizahitelest mentettek meg és hasonló. De ez is nehéz, hiszen akkor, 
amikor rendőrök lakoltatnak ki könnygáz használatával nap mint nap embereket… 

 
ELNÖK: Még egyszer mondom, menjünk vissza a napirendre, mert el fogom venni a 

szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Jó, elnök úr, hát mástól nem vette el, elveheti 

természetesen… 
 
ELNÖK: Majd most fogom!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ezen is látszik, hogy mennyire konstruktív az 

együttműködésünk ezekben a dolgokban. Más fél órán keresztül beszélhet másról, amikor 
meg erre válaszolnék, akkor elveszi a szót. 

 
ELNÖK: Szilágyi Úr! Fejezze be, legyen szíves, jó! Vagy napirend, vagy elveszem a 

szót. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, jogában áll teljes mértékben elvenni, sőt ki 

is küldhet minket, sőt meg is vonhat tőlünk bármit, ön egyszerűen most megint azt csinálja, 
hogy fél órán keresztül valaki beszélhetett dolgokról, és amikor mi reagálni akarunk, akkor ön 
el akarja venni a szót. Arra reagálok csak, ami itt elhangzott.  

 
ELNÖK: Azért engedtem meg, hogy hozzászóljon, először elmondta a napirendhez a 

véleményét, Zakó képviselő úr már válaszolt Lasztovicza képviselő úrnak, ön is ezt 
megtette… 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A 960 millióval foglalkozhatok?  
 
ELNÖK: Igen.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon megtisztel. Tehát 

egyszerű kérdést tettem fel, Kovács képviselő úr, 2011-ben és 2012-ben volt kétszer 960 
millió forint előirányzat. Azt a kérdést tettem fel, mi lett evvel a pénzzel. Akkor önök még két 
ütemről beszéltek, most jelen pillanatban itt már a harmadik ütem van. Én csak azt a kérdést 
tettem fel a 960 millió forinttal kapcsolatosan, mi lett ezzel a pénzzel. Átutalták az MLSZ-
nek, azt hogy használta fel? Én csak erre szeretnék választ kapni, semmi másra. Szerintem ez 
egy elég egyszerű dolog. 

Hadházy képviselő úr mondta, hogy mennyivel emelkedett vagy nem emelkedett, de 
nem mondtam mást, csak egy dolgot azért figyelembe kell venni képviselő úr, azt, hogy a 
Nemzeti Sportintézeteknek az egymilliárd forintját is figyelembe kell venni, a Nemzeti 
Sportintézetek egymilliárdját is idevesszük, ez akkor hárommilliárddal emelkedett, hiszen az 
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NSK-t és az NSI-t egybe lehet szinte venni, hárommilliárd forinttal emelkedett. Hogyha a 
beruházásokra előirányzott 3,7 milliárdot vesszük és kivonjuk, akkor mindjárt a következő 
számmal találkozhatunk. 700 millió forinttal kevesebből működhetnek a sportközpontok, de 
307 millió forinttal több bevételt kell majd produkálni, tehát kevesebb emberrel, kevesebb 
eszközzel kell majd a mindennapi feladatokat ellátni. Miközben jóval több bevételt vár tőlük a 
kormány. 

Aztán, amit még el szeretnék mondani, és szintén nem tudunk dolgokról, hogy az 
MLSZ utánpótlás-nevelésével összefüggő feladatainak támogatását csökkentették ugyan 190 
millió forinttal, bár ez nem tudható, hogy mennyire jogos, hiszen lehet, hogy ez teljes 
mértékben jogos, hiszen, hogyha a TAO-bevételekből ezt lehetett kompenzálni az elmúlt 
időszakban, akkor ez teljesen jogos, csak hát nem nagyon tudunk arról sok adatot, hogy vajon 
a TAO-bevételekből mennyi jött be. Tehát elképzelhető, hogy ez teljesen megfelelő. Egyetlen 
egy dolgot szeretnék még megemlíteni, amit tavaly is elmondtunk. Hogyha fontosnak tartjuk 
a sportot, akkor a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat ugyanúgy, ahogy tavaly, úgy 
az idén sem növelték. Tehát hiába mondtuk, hogy e nélkül nincs sport, nem fognak mozogni a 
fiatalok, tehát azért ez egy nevetséges összeg, 15 millió forint van előirányozva a sport 
népszerűsítésével összefüggő kiadásokra. Véleményünk szerint ez roppant kevés, tehát ennél 
sokkal többet kellene a sport népszerűsítésére költeni, főleg egy olyan világban, ahol a 
fiatalok körében a sporttal szemben nagyon sok más elfoglaltság, szabadidős elfoglaltság 
jelenik meg. Sajnos sokkal rosszabb elfoglaltságok, a számítógépes játékoktól kezdve 
beszélhetünk a plázákról, sokkal többet kellene a sport népszerűsítésére költeni a mi 
véleményünk szerint. Ezt még meg szerettem volna említeni. És még egyszer megköszönöm, 
hogy nem vették el tőlem a szót.  

 
ELNÖK: Örültünk, hogy elmondta képviselő úr, amit elmondott. Pál Béla 

képviselőtársam.  
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én maximálisan egyetértek elnök 

úr ülésvezetésével akkor is, amikor arra int minket, hogy a témával foglalkozzunk, de nagy 
tisztelettel szeretném kérni, ezt kormánypárti képviselőtársai felé is alkalmazza. Ezért csak 
egy megjegyzést hadd tegyek. Én tudatosan nem beszéltem azokról a témákról, amelyekben 
nyilvánvaló véleménykülönbség van köztünk. Csak a turizmus és a sport területéről. 
Természetesen feltüntettem, hogy miben van véleménykülönbség, de ha már Lasztovicza Jenő 
képviselő úr előhozta, azért arra hadd reagáljak, hogy nemzetközi pénzpiacon nem a mi 
kormányzásunk miatt veszítettük el a bizalmat. Tudja képviselő úr a Kósa-nyilatkozatokat 
vagy éppenséggel az IMF-megállapodás elhúzódását. A mi kormányzásunk is válságos 
időszakban történt.  

A devizaeladósodásra pedig csak egyetlen egy dolgot hadd mondjak, ha már előhozta: 
ha annyira kényszerítették, akkor szegény képviselők, akik ugyanúgy éltek, nem is kis 
összegű, hanem nagy összegű devizahitellel, azért tették, mert rájuk erőltették? A reklámpiac 
egy bonyolult piac, önöknél is, nálunk is az volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaza van, ezzel 
be is fejeztem, csak vissza szerettem volna reagálni, amelyet a hozzászólásomban kerültem.  

Köszönöm én is egyébként, bár rám hivatkoztak, de mind Horváth úrnak, mind Becsó 
képviselő úrnak a hozzászólását. Ami félreérthető volt, azt hadd pontosítsam, hogy a Forma-
1-et természetesen mi is fontosnak tartjuk, ezt abban az összefüggésben mondtam csak, hogy 
azért 12 egész nem tudom, hány milliárd forint a költségvetés, mert ebben benne van a 
Forma-1 összes költsége. Nyilván Horváth képviselő úr nem tudja, ez korábban nem szerepelt 
a TC-ben, hanem máshol szerepelt. Ha nem szerepelne benne, akkor kevesebb lenne a TC. De 
mivel új képviselő, így ezt nem tudhatta, hogy más területen szerepelt. Ezzel nagyobb most a 
turisztikai célelőirányzat összege. A fejlesztésekkel teljes mértékben egyetértek, magam is 
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regionális fejlesztési tanácsi elnök voltam, kiváló partnerem volt Lasztovicza Jenő képviselő 
úr, akivel együtt lobbiztunk a turizmusért. Azt szeretném itt csak mondani, hogy arra voltam 
kíváncsi, hogy miért marad el, erre egy korrekt választ mondott a képviselő úr, valóban itt egy 
jó néhány fejlesztés nem valósult meg. Nyilván a válság is közrejátszott ebben, hogy például a 
szállodai beruházások nem használták fel a forrásaikat. Én csupán csak erre voltam kíváncsi, 
hogy mi ennek az oka. Itt meg újra mondanám, hogy kétmilliárd forinttal meghaladja a 
tavalyit, ez a Forma-1 költségei, amelyet korábban máshol terveztek a pontosítás kedvéért.  

A turisztikai célelőirányzattal kapcsolatban pedig Lasztovicza Jenő képviselő úrnak 
mondanám, hogy ebben, abban az időszakban, amelyről beszélt, és ebben teljesen igaza van, 
tehát ez a 2001 és 2002-es időszak, ebben az időszakban bekerültek a fejlesztések nagyon 
helyesen, és nagyon örültünk neki mindannyian, utána azért csökkent ez az összeg, mert az 
uniós fejlesztések átvették ezt a területet és nem kellett állami költségvetési forrásból 
fejleszteni. Azt meg attól függetlenül, hogy most önök vannak kormányon és mi ellenzékben, 
azt rettenetesen fontosnak tartom, hogy annak idején ön is büszke volt azokra a turisztikai 
fejlesztésekre, amelyekért együtt lobbiztunk, például a közép-dunántúli régiókban, tehát 
ebben, gondolom, nem az üléspontja határozza meg az álláspontját, és hát erre büszkék 
lehetünk, mert például a régióban 76 milliárdból több mint 20 milliárd turisztikai fejlesztésre 
jutott, országos szinten pedig tényleg, ahogy képviselőtársaim is mondták, közel 300 milliárd. 
Ezt mind be kell kalkulálni természetesen, de most nem ez volt a téma, hanem a TC és a 
sportelőirányzat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Van-e még esetleg vélemény? (Nincs jelentkező.) Lezárom a vitát.  
Hadd mondjak én is néhány gondolatot. A költségvetés nem az a műfaj, amit az 

ellenzék el szokott fogadni. Ez alaphelyzet. Az is igaz, amit Szilágyi képviselő úr mondott, 
hogyha túlzottan elmegyünk politikai irányokba, akkor a szakmait fogjuk elfelejteni. 

És az is teljesen igaz, hogyha ezt mondjuk a kormánypárt kezdi, akkor az ellenzék 
reagálni fog rá. A későbbiekre nézve azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos volt 
ez a mai vita, hogy nem baj, hogyha megfelelő keretek között tartjuk a pártpolitikai 
meglátásainkat. Ettől függetlenül a jobbikos képviselőtársaimnak mondom, hogy az, higgyék 
el, kellőképpen bosszantó, és lehet, hogy ezért jött elő Lasztovicza képviselő úrból, hogy az 
eddigi bizottsági működésben a pozitívumok voltak mindig előtérbe tolva, most pedig sokszor 
a negatívumok jönnek elő. Mi lett volna akkor, hogyha ez a költségvetés sportról és 
turizmusról kevesebb pénzről szólna? Akkor miről vitatkoztunk volna? Most több pénzről 
szól, több lehetőségről szól, és ilyen viták vannak, de nem baj, ez belefér, csak bizonyos 
kereteken belül. 

Az egész költségvetésről azt gondolom, hogy amit osztályvezető asszony elmondott, 
nagyon fontos, hogy ez a költségvetés egy megfelelő hiánycélt tűzött ki maga elé, és ezt a 3 
százalékon belülit tartani akarja. Azt gondolom, hogy eredendő kérdés, erről, ha vitatkoznánk, 
akkor el lehetne mondani, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor megjelölt az akkori kormányzat 
3,2-t, majd kiderült, hogy 7 körül volt a költségvetési hiányszázalék. Ezt nem lehet, hogyha 
ezt nem tudjuk tartani, akkor nagyon komoly bajunk van. A GDP-hez mért államadósság 
pedig, hogyha be tud jönni erre a 76 egész valahány százalékra, nagyon komoly csökkenés a 
80 valahányhoz képest, ami 2010-ben volt. 82-höz. Ezt is tartalmazza ez a költségvetés. Csak 
úgy emlékeztetőül, ez 2002-ben 54-56 százaléknyi volt. Nagyon nem mindegy, hogy a GDP-
arányos hiányunk mennyi és mekkora. És ez a költségvetés és az előző évi is ehhez tartja 
magát. Ez persze hoz fájdalmakat, problémákat, gondokat, de hogyha a makro folyamatok, a 
makroszámok nem állnak helyre, akkor utána nem tudjuk megoldani azt, hogy az emberek 
között ne éhezzenek sokan, hogy az iskolában a gyerekek normálisan tudjanak tanulni, stb. 
Ezek a dolgok összefüggenek. Nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag az emberek 
szűk, mindennapi problémáival kell foglalkozni. Persze kell, de az ország egészével kell. 
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Egy döntést hadd mondjak, 2003-ban, amikor az 50 százalékos közalkalmazotti 
bérfejlesztés bejött, és ezt végre is hajtotta az akkori kormány, az több mint ezermilliárd forint 
pluszt jelentett a költségvetésnek. A mai napig szenvedjük ezt az ezermilliárdot, a mai napig! 
És még mondhatunk egyébként sok minden mást is.  

A sportról. Azt gondolom, ennek a költségvetésnek az az üzenete a sport felé, amit 
miniszterelnök úr elmondott sokszor, hogy stratégiai ágazat. Ez a kormányzat felfogta, hogy a 
sport és az egészséges életmód nélkül lehet persze utat építeni, hogy aktuális legyek, 
szállodát, fürdőt, de amíg nem egészségesek az emberek, és nem vesszük rá őket arra, hogy 
rendszeresen figyeljenek arra, hogy egészségesen éljenek, akkor nem tettünk semmit. Ennek 
az országnak, ha van baja, az egészségi állapota az egyik legnagyobb baja. Nem mondom a 
mérőszámokat, mindenki pontosan tudja, hogy ebben hol tartunk. A mentális állapota 
borzasztó ennek az országnak. Itt se mondanék számokat, hiszen erről is sokat beszéltünk. És 
a közösség mint olyan ebben az országban szétesőben van. És ez a három tétel, hogyha egy 
eszközzel lehet kezelni, akkor a sport eszközével lehet kezelni. És hogyha a stadionokra 
térünk vissza, vagy a labdarúgásra térünk vissza, a labdarúgásnál jobb közösségépítő nincs. 
Szerte a világban lehet tapasztalni, mit tud hozni a labdarúgás egyedül egy-egy nemzet 
életében.  

A számokat hadd ne mondjam el, hogy mi mindennel emelkedett a dolog, de a 
szabadidősportnál igen. A szabadidősport költségvetésének csökkenését ellensúlyozza a diák- 
és hallgatói sportfeladatokra szánt forrás, hiszen a diák- és hallgatói feladatok jelentős része 
nem élsport, nem versenysport, hanem szabadidősport. Eddig is, gondolom, aki benne volt 
egy kicsit, tudhatta, hogy a diákok, a tanulók körében a szabadidősport mértéke kell hogy a 
legnagyobb legyen. Erről szól egyébként a sport mint stratégiai gondolat megfogalmazása. 
Minél többet sportoljon az ország! Nem olimpiai bajnokokat akarunk nevelni, bár ez sem 
feltétlen utolsó. 

Az olimpiára. A rioi olimpiára készülést is tartalmazza már ez a költségvetés, és azt 
gondolom, ez egy komoly dolog. A stadionokról többen beszéltek. Én azt gondolom, hogy ezt 
a stadionkérdést lehet kezelni mondjuk úgy, hogy sok-sok kormányzat is letette az asztalra a 
jövő építését. Mondjuk szállodaépítés, fürdőépítés kérdését. Pedig akkor sem volt sok pénz, 
temérdek fürdő és szálloda épült, igaz, hogy nehezen lehet őket fenntartani, de a jövőnek 
épültek fel. A stadionok is a jövőnek épülnek, egész biztos vagyok benne, hogy jó.  

Ez a költségvetés nem tartalmaz néhány dolgot, nem tartalmazza a TAO-t, erről nem 
szeretnék beszélni, Hadházy úr elmondta, a költségvetés tartalmazza, csak a sportrészében 
nem jelent meg a Belügyminisztérium 700 millió forintos költségkerete, ami tornatermek, 
sportpályák, szabadtéri sportlétesítmények építésére, felújítására szól. Elindítva ezzel azt a 
programot, amivel a mindennapos testnevelés létesítményigényét szeretné segíteni a kormány, 
és nem tartalmazza a mindennapos testnevelés bevezetésének költségét, ami elsőtől az ötödik 
osztályban felmenő rendszerben kell hogy elinduljon szeptembertől, és egy jelentős tétel. Ha 
ezt így összerakjuk, sportra és egészséges életmódra soha ennyit még nem költött az ország, 
és ez nem megy veszendőben azt gondolom. Ez a pénz nagyon is a jövőnek szól, nagyon is a 
jövőbe való befektetés. 

A turisztikáról azt gondolom, hogy az az időszak, amit Lasztovicza képviselő úr, Pál 
Béla képviselő úr említett, a huszonvalahány milliárd forintos turisztikai költségvetés, előbb-
utóbb vissza kell, hogy jöjjön, előbb-utóbb újra arra a helyre kell, hogy kerüljön a turisztika, 
mint ahová való az országban. Sajnos nem tudta elérni azt az eredményességet, amiről oly sok 
éven keresztül beszéltünk, és ez igaz, hogy a marketingköltségek szűkösek a turisztikai 
vonalon, de egymilliárd kétszázvalahány millió forinttal több, ami most a turisztikai 
célelőirányzatban van, és meg van fogalmazva a törvényben. Elsősorban a 
marketingfeladatokra kell fordítani, és azt hiszem, hogy ezzel már megint egy komoly lépést 
tettünk a jövő érdekében.  
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Azt hiszem, hogy ennyi így elég a végére, kérem képviselőtársaimat, az ellenzéki 
képviselőtársakat is, hogy ezt a két területet mondják el a saját frakciójukban, hogy lehet 
olyan terület ebben a költségvetésben, ami pozitívummal zár, ami valóban a jövőről szól, nem 
feltétlen kell megszavazniuk, bár egyszer már mondtam, hogy életcélként 
megfogalmazhatnám, hogyha ellenzéki képviselőtársainkkal elfogadtatunk ilyet… (Zakó 
László: Te szavaztál már meg, elnök úr?)  

A végén pedig kérem osztályvezető asszonyt, hogy mondja el a véleményét.  

Somogyi Andrea reagálása 

SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen az 
elhangzottakat is. Én is kiemeltem az általános vitára való alkalmasság felvezetésében az EU-
források rendkívüli fontosságát, és a kormány valóban elkötelezett arra, hogy ezek a források 
ki is használhatódhassanak. Ezért a kormány folyamatosan napirenden tartja az EU-s források 
felgyorsítására vonatkozó intézkedéseket, ez folyamatosan a kormányülés napirendi témája. 
Közben tájékoztatást kértünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a turisztikai 
célelőirányzattal kapcsolatos tervükről, ötmilliárd forint áll rendelkezésre a Turizmus Zrt. 
által megvalósított forrásokra, és a tárca számítása szerint 500 millió forint állna 
rendelkezésre a Forma-1 közvetítői jogdíj támogatására. Bár Pál Béla képviselő úr csak az 
önkormányzati fejezettel kapcsolatos idegenforgalmi adóra kérdezett rá, viszont azt szeretném 
megemlíteni, hogy az NGM-fejezet az idei évhez hasonlóan szintén tartalmaz 400 millió 
forint támogatást, amelyet az önkormányzatok vehetnek majd igénybe.  

A sport népszerűsítésével kapcsolatban szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni 
arra, hogy évek óta az állami sportcélú támogatásról szóló rendelet tartalmazza azt, hogy 
valamennyi fejezeti kezelésű előirányzat 3 százaléka kommunikációs és sportnépszerűsítési 
feladatokra is felhasználható, tehát nemcsak a 15 millió forint címzett támogatás áll 
rendelkezésre sportnépszerűsítésre. 

Az NSK-val kapcsolatban a fejezeti kötet 493 oldala tartalmazza részletesen lebontva 
a Nemzeti Sportközpontok előirányzatának alakulását, a 2012-es zároláson mindössze csak 
55,7 millió forint csökkentésre került sor.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Rendben van. Köszönjük szépen. Szavaznunk kell az általános vitára való 
alkalmasságról. Azért szóltam közbe, osztályvezető asszony, mert körülbelül háromnegyedre 
át kell érnünk a parlamentbe. Tessék velünk jönni, az egy nagyon fontos dolog, és akkor 
útközben is sokat tudunk beszélni. Annyira jól tetszett felvezetni és annyira jó volt, hogy 
mindenki pontosan tudta, hogy miről van szó.  

Aki általános vitára alkalmasnak tartja, emelje fel a kezét, legyen szíves. (Szavazás.) 
12 igen, 5 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak tartottuk. Bizottsági előadót nem 
tudunk most állítani, írásban kell a többségi és a kisebbségi véleményt megfogalmazni 12 
óráig. Nem tudom, kérhetem-e azt, hogy az ellenzéki frakciók együtt fogalmazzák meg a 
kisebbségi véleményüket. Kérem leadni, és abból csinálunk egy egységes kisebbségi 
véleményt. Köszönöm szépen.  

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

A második napirendi pontunkra térünk át. Vígh Gyula urat köszöntöm. Tessék 
parancsolni!  
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Vígh Gyula előterjesztése 

VÍGH GYULA osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen.  

Engedjék meg, hogy egy rövid szóbeli tájékoztatást adjak a költségvetést megalapozó 
törvényjavaslatról. A költségvetési törvény sajátos jellege és elfogadására vonatkozó 
garanciális eljárási szabályok miatt a költségvetési törvényhez nem kapcsolódhat más törvény 
módosítása, emiatt az államháztartásról szóló törvény 22. szakasza értelmében a kormány a 
költségvetési törvénnyel egyidejűleg előterjeszti a költségvetést megalapozó törvények 
módosítását is.  

Az Országgyűlés előtt álló javaslat kilenc törvény módosítását tartalmazza. Ez a 
korábbi években tapasztalható törvénymódosítás terjedelmét tekintve kisebb terjedelmű 
törvény. Ennek oka, hogy kizárólag azok a javaslatok kerülhettek ebbe a javaslatba, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak a költségvetéshez, és nem kapcsolódnak más, az Országgyűlés előtt 
álló vagy az Országgyűlés elé kerülő önálló törvényjavaslathoz annak érdekében, hogy 
különböző törvények párhuzamos módosítása ne történjen meg.  

A javaslat kilenc törvényéből a sportról szóló törvény módosítását emelném ki, amely 
tartalmi, érdemi változtatást nem fog eredményezni. Egyrészről az 56. szakasz (2) 
bekezdésében egy szövegcserés módosításra kerülne sor, ami azt biztosítja, hogy a játékadó-
bevételeket a költségvetésben ne kelljen párhuzamosan, duplikáltan, két helyen is 
megtervezni. De ez tartalmilag nem eredményez változást, hiszen a sportra fordítható összeg 
mértéke ezáltal nem változik. 

A másik változás pedig szintén egy jogtechnikai változásnak tudható be. Az 
államháztartásról szóló törvény is tartalmaz egy felhatalmazást a támogatási végrehajtási 
rendeletek megalkotására, a sportról szóló törvény felhatalmazásának hatályon kívül 
helyezésével ez az indokolatlan párhuzam szűnne meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések merültek-e fel? (Nincs jelentkező.) Vélemények 

születtek-e? Pál Béla képviselő úr. 

Vélemények 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Mivel rövid az idő, nyilván csak egy 
mondatot. A költségvetés megalapozását célzó törvényjavaslatok is osztják azt a 
véleményünket, amelyet a költségvetéssel kapcsolatban megfogalmaztunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Más vélemény? Zakó úr elmondta az előbb.  

Határozathozatal 

Aki elfogadja az előterjesztést, emelje fel a kezét. (Szavazás.) 12 igen, 4 nem, 1 
tartózkodással elfogadtuk. Bizottsági előadót nem állítunk. Köszönöm szépen az aktív és 
hasznos részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc) 

 

Szalay Ferenc  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


