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Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/420. szám – Lázár János (Fidesz) és Harrach

Péter (KDNP) képviselők önálló indítványa - módosító javaslatok megvitatása első

helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Arnóth Sándor (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Domokos László (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) Herman István Ervin (Fidesz),

Dr. Puskás Imre (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Dr. Molnár András, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 09 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív
szerint a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Mai ülésünk napirendjére egy 4 pontból álló javaslatot terjesztettem elő. Ezek
időszerűsége annyiban módosult, hogy az 1. pontban lévő törvényjavaslathoz nem érkezett
módosító indítvány, így ennek tárgyalása nem indokolt. Továbbá a 3. napirendi pontban
szereplő törvényjavaslat ügyében sem történt fejlemény ahhoz képest, amit Bánki Erik elnök
úr közölt, miszerint ezt a változatot vissza kívánják vonni, pontosabban még valamiféle
munkájuk van vele. Végül is a módosított napirendi javaslat a 2. és a 4. pontot tartalmazza,
utóbbiban egy bejelentésem lesz.

Ezek után kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezt a korrigált napirendi javaslatot
elfogadják-e. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy tűnik,
ez rendben van, a bizottság egyetért azzal, hogy ezt a két napirendi pontot vitassuk meg.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló,
önálló képviselői indítványhoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása

A 2. pontban szerepelő, a költségvetési törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
előterjesztői közül a két frakcióvezető úr egyike sincs itt, ezért megkérdezem, hogy a
kormánytöbbség részéről kíván-e valaki helytállni. (Nincs jelentkező.) Akkor megadom a szót
a kormány képviselőjének. Parancsoljon!

DR. MOLNÁR ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a
bizottságot. Dr. Molnár András vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Babák képviselő
úr módosító javaslatát a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. Az előterjesztő Babák képviselő
úr kíván-e szólni esetleg?

BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztő: Mivel az általános vitában felmerültek olyan
kérdések, hogy mi mennyi, hány százalék, és hová kerül a pénz, úgy gondoltam, ezt pótolom.
Gyakorlatilag a parlamenti vitában kérték tisztelt képviselőtársaim. Köszönöm.

ELNÖK: Értem. Ezek szerint ez tekinthető indokolásnak, köszönöm szépen. Akkor
tisztelettel megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése vagy észrevétele. Vágó
Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak szeretnék gratulálni Babák képviselő úrnak, hogy
sikerült az államháztartási hiányt csökkenteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Két megjegyzésem lenne. Az általános vitában elhangzottakkal szemben képviselő úr most
egy olyan indítványt tett, ami nem támasztja alá a vitában elhangzottakat, sőt, azzal ellentétes.
Hiszen elmondta, hogy ezt a pénzt mire lenne célszerű felhasználni, mivel összemérhető,
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indítványa szerint viszont a hiány csökkentésére fordítják ezt az összeget. Ezzel persze
egyetértek, nehogy félreértés legyen, ez egy helyes döntés.

Ugyanakkor van egy probléma ezzel az indítvánnyal. A Házszabály szerint ilyen
indítványt képviselő úr nem tehet, a hiányra és a főösszegekre vonatkozó indítványt képviselő

nem fogalmazhat meg, azt a bizottság nem is tárgyalhatja. Ebből következően úgy gondolom,
hogy a módosító javaslat házszabályszerűtlen, így bizottsági tárgyalásra alkalmatlan, éppen
ezért ezt nem lehet a Ház elé vinni. Azonban meg lehet ezt tenni az új 1. § nélkül, mert az
valóban pontosít, az 1. számú melléklet kifejezést hozza be, ezzel semmi gond nincs, ezzel
egyetértünk. Ugyanakkor az indítványban megfogalmazott új 1. § nem fogadható el, még
egyszer mondom, házszabályszerűtlen, ezért javaslom, hogy a bizottság ezt a részét ne is
tárgyalja, hacsak nincs más javaslata elnök úrnak. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Először Babák képviselő úrnak adom meg a szót.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Veres képviselő úrnak megint szelektív a memóriája,
ugyanis kétszer elmondtam, de úgy látszik, mind a kétszer elengedte a füle mellett, talán
hallásvizsgálatot is kéne alkalmasint tartani, hogy ez a pénz mire lenne elegendő. A
hétköznapi ember szempontjából nem kevés az, ami a pártfinanszírozás csökkentése kapcsán
megmarad a költségvetésben, viszont a főösszegeket tekintve elhanyagolható. Ugyanakkor
akár száz lakás helyreállítására is szolgálhatna, mondjuk Észak-Alföldön. Ez csak egy példa
volt, de elmondom harmadszor is, hátha végre megjegyzi kedves képviselő úr. Köszönöm
szépen, elnök úr, a lehetőséget, remélem, Veres képviselő úr megértette, és nem fogja
hamisan idézni. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Hargitai János alelnök úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Veres képviselő úrnak az az okfejtése, ami arra
vonatkozik, hogy csak a bizottság nyújthat be a főösszegeket érintő előterjesztést,
természetesen tudomásul vesszük, ez így van, a Házszabály így rendelkezik. Kérem a
képviselő hölgyek és urak türelmét, amennyiben a bizottsági ülés olyan gyors tempóban
haladna, már most jelzem, hogy néhány perc tárgyalási szünetet kérek, amit a Házszabály
szerint megtehetek azért, hogy bizottsági indítványként nyújthassuk be ezt a módosító
javaslatot. Így tudjuk házszabályszerűvé tenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd tegyek most magam föl egy kérdést. Őszintén
szólva, nem tudom, hogy érdemes-e ágyúval verébre lőni. Itt a költségvetési főösszegek
módosításáról van szó, hogy is mondjam, egy ezrednyi összeget sem kitevő, egyébként
önmagában jelentős módosítással. Nem ágyúval lövünk verébre? Tisztelettel kérdezem a
kormány képviselőjét, Molnár urat is, hogy miként vélekedik erről.

DR. MOLNÁR ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bathó Ferenc helyettes
államtitkár úr helyett vagyok most itt, az ő megbízásából, és a felhatalmazásom csak annyira
szól, hogy a módosító javaslat tartalmát támogassam. Természetesen azzal a megjegyzéssel én
is egyetértek, ami az előbb elhangzott, hogy ezt bizottsági módosító indítványként kell
benyújtani, formailag akkor fog megfelelni a Házszabálynak, de tartalmilag mást nem tudok
mondani, hogy ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetéssel foglalkozó főosztálya
megnézte, és támogathatónak ítélte. Tehát veréb vagy nem veréb, ágyú vagy nem ágyú, de ezt
támogatjuk.
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ELNÖK: Ez egy tisztességes válasz volt, köszönöm szépen. A helyettes államtitkár
helyettese így vélekedik, értem én ezt a diplomatikus választ. Nem szakmai konferencián
vagyunk, hanem bizottsági ülést vezetek, jobb híján. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen, elnök úr. Nem konferenciát vezet, hanem a
bizottság ülését. Ha emlékezetem nem csal, a pártok finanszírozását a költségvetési törvény
regulázza és szabályozza. E tekintetben a változást is csak a költségvetési törvény módosítása
generálhatja. Ebből kifolyólag javasoltam a költségvetési törvény módosítását, akár ágyú,
akár veréb, teljesen mindegy. Passz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Értettem. Hargitai képviselő úr kért szót?

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Csak azt a megjegyzést fűztem volna még az előző
gondolataimhoz, hogy az összeget illetően, hogy ez mennyire szimbolikus, lehet vitatkozni,
de tudva, hogy mi miért csökken, magyarán, hogy a pártok itt miért önmagukon kezdenek
spórolni, ennek nagy jelentősége van. Persze az abszolút számokat nézve én is tudom,
mennyiről szól a dolog, de sok kis szimbolikus döntésnek, főleg egy ilyen területen,
üzenetértéke is van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek, megjegyzések? (Nincs jelentkező.)
Nincsenek. Akkor most tárgyalási szünetet tartunk, türelmet kérek mindenkitől. (Rövid
szünet.)

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülést azzal, hogy Babák képviselő úr kért szót.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel bejelentem, hogy
módosító indítványomat visszavonom azzal a feltétellel, hogy bizottsági indítványként a
bizottság benyújtja. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy formai problémák
vannak csupán, tartalmi jellegű gondot nem okoz a kérdés megoldása, ezért az a javaslatom,
hogy bizottsági módosító indítványként kezeljük képviselő úr módosító indítványát azzal,
hogy a bizottság nevében én mint a bizottság elnöke ezt a javaslatot benyújthassam.

Először megkérdezem a kormány képviselőjét.

DR. MOLNÁR ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen a
kormány támogatja a most már a Házszabálynak megfelelő bizottsági módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságnak módja van arra, amire egyéni
képviselőként külön-külön nincs módunk. Ezért megkérdezem most képviselőtársaimat…
Bocsánat, Vágó Gábor úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Van egy tartalmi pont, konkrétan az országos listán
mandátumot nem szerzett pártok támogatására vonatkozó 3. pont. Nekem nem tisztem védeni
a Magyar Demokrata Fórum neoliberális politikáját, ám az 1 százalékot elért pártok
támogatása törvényi szinten szabályozott, és nem tudom, hogy itt ez a 116,2 millió forint
benne van-e a második hét hónapra járó támogatásban. Ha Babák képviselő úr erre
válaszolna, illetve bármelyik kormánypárti képviselő, az megnyugtató volna. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hargitai képviselő úr!
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DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Ez az általános vitában is elhangzott. Tehát a most
mandátumot nem szerzett pártok összegei úgy szerepelnek, hogy tisztában vagyunk azzal,
hogy a továbbiakban nem jár nekik támogatás, illetve azoknál, akik az 1 százalékot átlépték,
az az összeg szerepel, ennek tudatában készült ez a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs?

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Bocsánat, csak pontosításként: elvileg a
választásokig járt az a támogatás az SZDSZ-nek, mert ők nem indultak.

ELNÖK: Kihez szól a kérdés?

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Hargitai képviselő úrhoz, hogy az SZDSZ
támogatása április 11-ig vagy 25-ig járt. Ennek a módszertanát kérdezem.

ELNÖK: Hargitai képviselő úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): A jogérzékem azt sejteti, és valószínűleg így is
van, hogy az új parlament megalakulásáig járt, hiszen addig az SZDSZ parlamenti párt volt,
és nyilvánvalóan járt neki a támogatás, függetlenül attól, hogy indult-e a választásokon.

ELNÖK: Nem vagyok jogász, de az én jogérzékem is ezt súgja, úgyhogy ilyen
értelemben engem ez a válasz megnyugtat. Van-e további észrevétel, kérdés? (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Akkor következik az a kérdés, hogy támogatjuk-e ezt a bizottsági módosító indítványt.
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. Bocsánat. Kinek
volt ellenvéleménye? Tartózkodott valaki? Igen, egy. Tehát 1 tartózkodással a bizottság saját
módosító indítványaként benyújtja a parlament elé. Köszönöm.

A napirendi pont lezárása

Az elsőként tárgyalt napirendi ponttal végeztünk.

Egyebek

Egy ügyben két bejelentésem van. Az egyik az, hogy hétfőn fél 10-re összehívtam a
bizottság ülését. Két napirendi pont megtárgyalását fogom javasolni. Az egyik, hogy
meghallgassa a bizottság a Számvevőszék elnökének, alelnökének jelölt Domokos László urat
és Warvasovszky Tihamér urat. A 2. napirendi pont pedig a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete múlt évi tevékenységéről szóló beszámoló lenne, amit Farkas Ádám elnök úr fog
itt képviselni. Az erre vonatkozó írásos anyagot megküldjük, elég terjedelmes, 80-90 oldalas
előterjesztés, ezt mindenkinek módja lesz elolvasni.

Vágó Gábor úr, tessék!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Kérdezném elnök úrtól, említette, hogy mind a Költségvetési
Tanács, mind a Magyar Nemzeti Bank jelentést fog küldeni, erre mikor kerül sor.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Nem jelentést, hanem tájékoztatót kaptam már eddig a
jegybank elnökétől, a Számvevőszék elnököt helyettesítő főtitkárától, valamint a
Költségvetési Tanács elnökétől. Ígéretem van arra, hogy Matolcsy úr is és Varga Mihály úr is
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megküldi tájékoztatóját. Remélem, hogy ez a héten összejön, akkor az összes tájékoztatót
együtt küldöm meg mindenkinek, azt követően fogunk majd erről egy tanácskozást tartani.
Köszönöm. Mivel nincs több észrevétel, a mai ülést berekesztem. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 48 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


