
SZKB/33/2010.

SZKB/33/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2010. november 2-án, kedden 12 óra 06 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirend: .................................................................................................................................. 3

Az ülés megnyitása ................................................................................................................... 6

A napirend elfogadása ............................................................................................................. 6

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése ..................................................................................... 6

Észrevételek, vélemények .................................................................................................... 7

Lázár János válasza ............................................................................................................. 9

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való

alkalmasságáról............................................................................................................... 10

Az ülés bezárása ..................................................................................................................... 11



- 3 -

Napirend:

1. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1447. szám (Lázár

János (Fidesz) képviselő önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Kérem, foglalják el a helyüket. A bizottság ülését megnyitom.
Egyúttal bejelentem, hogy átadom az elnöklést Hargitai János alelnök úrnak, és addig, amíg a
törvényjavaslat előterjesztője megérkezik, szünetet rendelek el. Köszönöm a türelmet. (Rövid
szünet.)

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

A napirend elfogadása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: A
szünet végén a napirend megállapításával folytatjuk, illetve kezdjük meg érdemben a
bizottság mai munkáját. Aki az írásban kiküldött napirendi ajánlást elfogadja, kézfeltartással
jelezze! Ez egyben a határozatképesség megállapításának is minősül majd. (Szavazás.)
Huszonhét. A bizottság tehát határozatképes és elfogadta napirendjét.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Az 1. napirendi pontunk törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára
való alkalmasságról szóló döntés. Lázár János frakcióvezető urat köszöntöm, először neki
adok szót, ugyanígy köszöntöm államtitkár urat is.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): előterjesztő: Jó napot kívánok. Igen tisztelt alelnök urat és
tisztelt képviselőtársaimat nagy tisztelettel köszöntöm. Mint önök előtt ismeretes, a múlt
kedden, az Alkotmánybíróság döntése után benyújtottam a Magyar Köztársaság
alkotmányának, az Alkotmánybíróságról szóló törvényének és az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló javaslatát. Azt kérem a bizottságtól, hogy ez utóbbiban első

helyen kijelölt bizottságként szíveskedjen állást foglalni, mérlegelje annak lehetőségét, hogy
általános vitára bocsátja avagy sem.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt egy hétben sok minden elhangzott, ezért csak
általánosságban annyit szeretnék jelezni a korábbi és a későbbi félreértések elkerülése végett
is, hogy a jogalkotói szándék, ha lehet ebben az összefüggésben beszélni, arra vonatkozott,
hogy azoknak a végkielégítéseknek a sorsát megpróbáljuk az Alkotmánybíróság döntése után
is rendezni, amelyek pártállástól függetlenül minden magyar választó ízlését, elképzelését és a
világról alkotott meggyőződését, a kedélyeit borzolta, és a leghatározottabban elutasítja azt,
hogy a magyar kereseti és szociális viszonyok között, a csődbe vitt önkormányzati, állami
vállalatok, rosszul működő, veszteséges önkormányzati vagy állami vállalatok korábbi vezetői
fölmentésük után több tíz- vagy százmilliós nagyságrendű végkielégítést kapjanak, vagy
általában az adófizetői pénz ilyen formában kerüljön kifizetésre.

Nekifutottunk választási ígéretünk teljesítésének, amely az Alkotmánybíróság
kontrollját nem állta ki. Úgy gondolom, hogy a társadalmi igazságosság érdekében lépéseket
kell tenni azért, mert október 31-e volt ennek a különadónak a befizetési határideje. Az
Alkotmánybíróság döntéséből azonban az következik, hogy a különadó nem visszaható
hatályú, ami azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság nem mondta azt, hogy ez visszaható
hatályú, azonban ha kifutunk ebből az esztendőből, akkor elveszítjük annak lehetőségét, hogy
ezek a jövedelmek megadóztathatóak legyenek. Ez egy ideiglenes, rapid, a szépítészeti
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szempontoknak nem feltétlenül megfelelő megoldás. Az új alkotmányozási folyamatban
azonban, úgy gondolom, ilyen szempontokra is figyelemmel lehet lenni. Azt javaslom
képviselőtársaimnak, pártállástól függetlenül, hogy mérlegeljék ezt a lehetőséget, lehetőség
szerint támogassák azt, hogy akik fölvették ezeket a végkielégítéseket, legkésőbb jövő
márciusig vissza kelljen fizetni ennek a pénznek a 98 százalékát.

A jogalkotói szándék azokra az állami, önkormányzati érdekeltségek vezetőire
vonatkozik, akiket fölmentettek az idén január és május között, illetve a májust követő
hónapokban. Csak a nyáron a Fejlesztési Banknál, a MÁV-nál, az MNV Zrt.-nél tucatszámra
voltak olyan végkielégítések, amelyek meghaladták a 20-30 millió forintot. A jogalkotói
szándék nem azokra vonatkozik, akik több mint 10 éves szolgálati viszony után veszítik el a
munkahelyüket, bár megjegyzem, ha valaki közszolgaként veszíti el a munkahely, talán nem
véletlenül veszíti el, mert adott esetben a fölmentésének alkalmassági indokai, okai is
lehetnek, és ilyen esetben 2 millió forint sem kevés pénz. De mint ahogy azt jeleztem már a
szakszervezetek felé is, igyekszem meghallgatni álláspontjukat, véleményüket, ha az általános
és a részletes vita lefolytatására lehetőséget kapok. Hiszen nem az a célunk, hogy a szolgálati
viszonyban töltött idő után ezek a javadalmak ne legyenek kifizetve.

Csak egy példát szeretnék mondani, hogy a helyzet politikai vita, gyűlöletbeszéd
tárgyává vált, ugyanis Hódmezővásárhelyen 700 pedagógus van, akik közül 7 esne a törvény
hatálya alá, ha el akarnánk küldeni őket. De eszünk ágában sincsen elküldeni őket, így
számukra, az ő szempontjukból értelmezhetetlen az a vita, ami ebben az ügyben zajlik,
tekintettel arra, hogy nyugdíjba vonuló pedagógus végkielégítésre nem jogosult. Így azt
gondolom, alapvetően elméleti és politikai indíttatású megközelítés zajlik. Nagy híve lennék
annak, hogy az állam adjon foglalkoztatási garanciákat a több évtizedes szakmai tapasztalattal
és jól felkészültséggel rendelkező pedagógus kollégák tekintetében, és akkor a kérdés
értelmezhetetlenné válik.

ELNÖK: Köszönöm, frakcióvezető úr. Képviselőtársaimé a szó. Szekeres képviselő úr
az első jelentkező.

Észrevételek, vélemények

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. A Magyar Szocialista
Párt nem tartja általános vitára alkalmasnak a beterjesztett javaslatot, mert az
Alkotmánybíróság szó szerint ezt a javaslatot minősítette alkotmányellenesnek. Ugyanakkor
egyetértünk azzal, és javaslatot is teszünk rá, hogy a végkielégítések esetében szülessen egy
olyan szabályozás, amely minden, a közmegítélésnek nem megfelelő végkielégítés megfelelő
módon adóztat meg. Készek vagyunk egy ilyen törvényjavaslat közös benyújtására is.
Szeretném teljesen világossá tenni, hogy ez nem vonatkozna pedagógusokra, orvosokra,
ápolónőkre, hanem az állami vezetőkre és az állami vállalatok vezetőire. Méghozzá úgy,
ahogy azt az Alkotmánybíróság ítéletének indoklásában ki is jelölte. Hiszen mód és lehetőség
van egy olyan törvény elkészítésére, amely ebben a körben, miniszterek, államtitkárok, állami
vállalatok vezetői körében, megfelelő módon szabályozza megfelelő módon szabályozza ezt a
kérdést.

Azt gondolom, hogy ezzel a lépéssel egyébként indokolatlanná válik a most általunk
nem tárgyalt másik két kezdeményezés is, az alkotmány módosítása, és az
Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítása. A javaslatunk tehát úgy szól, hogy
szabályozzák a parlamenti pártok közösen az állami vezetők és állami vállalati vezetők
végkielégítésére vonatkozó adószabályokat, és a Fidesz-KDNP tekintsen el az
Alkotmánybíróság hatáskörének megnyirbálásától és az alkotmány módosításától. Azt
gondolom, hogy ez egy helyes megoldás lenne, és talán egy olyan lépés megelőzése, ami után
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már nagyon nehéz, nagyon bonyodalmas helyes utat és megoldásokat találni, hiszen
amennyiben ezt és az Alkotmánybíróság hatáskörének megnyirbálását áterőlteti a Fidesz és a
KDNP, utána az a helyzet már nagyon nehezen kezelhető. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szijjártó Péter, Lenhardt Balázs a megszólalások sorrendje.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Frakcióvezető Úr!
A Fidesz képviselőcsoportja általános vitára alkalmasnak találja azt az indítványt, amely most
itt fekszik a költségvetési bizottság asztalán. Egészen egyszerűen azért, mert itt az emberek
akaratáról és nemcsak egy párt szándékairól van szó. Az országgyűlési választások
kampányában a Fidesz világos ígéretet tett arra, hogy a közízlést és az emberek igazságérzetét
sértő végkielégítéseket vissza fogja szerezni. Ennek az ígéretnek az ismeretében szavaztak
ránk az emberek áprilisban, majd miután az Országgyűlés elfogadta a kormány
kezdeményezésére ezt a törvényt, utána a választópolgárok az önkormányzati választásokon is
megerősítették ezen akaratukat. Tehát a Fidesznek nincs jelenleg választása, az emberek
akaratát végre kell hajtani, az emberek akarata pedig úgy szól, hogy az igazságtalan
végkielégítéseket vissza kell szerezni. Itt a költségvetési bizottság ülésének napirendjén ez a
törvényjavaslat szerepel.

Van ehhez kapcsolódó két törvényjavaslata is a frakcióvezető úrnak, ami itt nem
szerepel, de ha jól értettem, Szekeres képviselőtársunk ezeket is szóba hozta. Egy mondatot
ezzel kapcsolatban, talán kevésbé házszabályszerűen, hozzátennék én is, ha alelnök úr
megengedi. Lázár János képviselőtársunk javaslatában határozottan és kifejezetten átmeneti
intézkedésről van szó, hiszen hazánk új és végleges alkotmányának megalkotása jelenleg is
folyamatban van. Ha minden jól megy, és minden szándékaink szerint alakul, akkor jövő év
tavaszán Magyarországnak új és végleges alkotmánya lehet. Erre vonatkozólag már a
parlamentnek is vannak döntései, hiszen az Országgyűlés is létrehozott egy olyan testületet,
ami kifejezetten ezzel a feladattal foglalkozik. A kormányfő mellett is van egy kiváló
szakértőkből álló testület, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, és hiszem, hogy a parlament
alkotmányügyi bizottsága sem tétlenkedik ebben a kérdésben. Tehát ha minden jól megy,
akkor jövő tavasszal lesz új és végleges alkotmányunk, amely azután véglegesen és
reményeink szerint mindenki számára megnyugtató módon tudja majd rendezni ezt a kérdést.

Szerintem itt most egy sürgető feladat van előttünk, megfelelni annak a választói
akaratnak, ami úgy szól, hogy az igazságtalan több millió végkielégítéseket vissza kell
szereznie az államnak.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Lenhardt Balázs!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyetért
a törvényhozói szándékkal, tehát teljesen evidens, hogy valamilyen módon ezt a súlyos
igazságtalanságot, amit az egész Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai korszakban folytatólagosan
követett el a kormányzat, orvosolni kell. Egyetértünk viszont abban az MSZP-vel, hogy nem
az a legjobb módszer, hogy teljesen ugyanolyan formai, tartalmi szempontú törvényjavaslatot
terjesztünk be, hanem egyéb jogalkotói módszereket is lehet találni, hogy ugyanazt a célt
elérjük másféle megközelítésben. Mi magunk a Jobbik részéről is be fogunk terjeszteni egy
alternatív javaslatot a megoldásra.

Azt a kérdést, ami az Alkotmánybíróság hatáskörének megnyirbálását érinti, egy kicsit
máshogy látjuk. A hatalmi ágak megosztásának magyarországi rendszerében fontos, hogy a
fékek és egyensúlyok a kétharmados kormányzati többség mellett is megmaradjanak.
Úgyhogy ezzel nem tudunk egyetérteni. Ugyanakkor nem is szeretnénk magát az
Alkotmánybíróságot egy olyan piedesztálra emelni, hogy tévedhetetlen lenne. Még ha az
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elmúlt 10 éves működését nagyjából el is tudjuk ismerni, azért én szeretném emlékeztetni
kedves képviselőtársaimat a gyalázatos Sólyom-korszakra, a '90-es évek elején, ahol többek
között a Zétényi-Takács-féle törvényt kaszálták el, a privatizációhoz, mai gyakorlatilag
szabad rablásként valósult meg, asszisztáltak, vagy például a magzati élet védelmében sem
született meg az a döntés, amire voltak beadványok, és az emberi élet védelme az egyik
legfontosabb alkotmányos alapjog kellene hogy legyen.

Úgyhogy lehetne erre jó megoldást találni, ami a társadalmat is megnyugtatja. Azt
kérnénk a kormánytól, hogy mindezt mérlegelve próbáljunk egy kompromisszumos
javaslatban megegyezni. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e további képviselői megszólalásra igény? (Nincs
jelentkező.) Látva, hogy nincs, a KDNP frakciója nevében is jelzem, hogy általános vitára
alkalmasnak találjuk a törvényt. A felvetések megválaszolására visszaadom a szót Lázár
János frakcióvezető úrnak, illetve a kormány képviselőjének, ha ő bármire reagálni kíván.

Lázár János válasza

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
A támogató hozzáállást köszönöm. Az észrevételeket, illetve az észrevételekben
megfogalmazott kritikákat pedig csak néhány mondattal válaszolnám meg, hiszen reményeim
szerint az általános és a részletes vitában erre bőségesen lesz alkalom még visszatérni a mai,
illetve a holnapi nap folyamán.

A Magyar Szocialista Párt fölajánlását rendkívül nagyra értékelem, ugyan későn jött a
gondolat. Ez azt jelenti, hogy az életen át tartó tanulás jelen van a szocialisták politikai
világában. De a szavak hitelességét az adta volna meg, ha 2009-ben, például a BKV-
botrányok idején születik egy hasonló törvény, de nem született, vagy ha az elmúlt időszakban
is lépéseket tesz a Magyar Szocialista Párt ebben az irányban, de ez mindenféleképpen
mérlegelésre alkalmas, hogy önök milyen javaslatot terjesztenek majd be ebben az ügyben.
Nekem az MSZP álláspontjával hitelességi problémám van, és nem a volt miniszterek vagy
államtitkárok személyes érintettsége okán, hanem általában az elmúlt években tanúsított
magatartása miatt. Hiszen ők tették lehetővé az elmúlt 8 évben, hogy ilyen végkielégítési
rendszer kialakuljon és fönnmaradjon Magyarországon.

Ami az Alkotmánybíróságot érinti, egy hét, azt gondolom, kicsit felfokozott,
hisztérikus és a politikai gyűlöletkampányt sem nélkülöző megszólalásai után nehéz lesz azt
elhitetni képviselőtársaimmal, hogy az eredeti szándék közelébe sem ment az
Alkotmánybíróságnak. Az én fejemben nem az Alkotmánybíróság van ennek a történetnek a
közepében, hanem a végkielégítések, és ez a választói akarat csak a Fidesz vonatkozásában 3
millió szavazat. Az első gazdasági akciótervnek ezt a pontját a megkérdezettek 98 százaléka
támogatta, a magukat baloldali vagy ellenzéki szavazónak vallók elsöprő többsége is
támogatta, hogy ilyen végkielégítés ne legyen. Azt gondolom, és ennek mérlegelésére kérem
képviselőtársaimat, hogy 20 év után, egy ilyen választási eredmény után, és nem a Fidesz
választási eredményeiről beszélek, nagy hiba lenne, ha nem gondolkodnánk el azon, hogy az
ország hogyan került ilyen helyzetbe, és folytatható-e ez a törvényhozói politika, hogy
széttesszük a kezünket egy alkotmánybírósági döntés után, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk
megoldani. Ez alapvetően alkalmassági kérdés. Valószínűleg ebben a mentalitásban csalódtak
az emberek, és ezért született ez a választási eredmény. Elegük lett abból, hogy a politikától
mindig csak azt hallják, hogy nem lehet megoldani, így nem lehet megoldani, úgy nem lehet
megoldani.

Természetesen ez nem feltétlenül az intellektuális értelmiségi és alkotmányjogi
vitákat, azokat a köröket illeti. Nagyon sok bérből és fizetésből, minimálbérből élő ember van



- 10 -

ebben az országban, aki megdöbbenéssel figyeli, hogy egyáltalán ez vita kérdése lehet, mert
sokkal rapidabb és határozottabb megoldásokat javasolnának. Nem az Alkotmánybíróságról
szól a történet, még csak nem is az alkotmányosságról. Ott egyetlenegy megjegyzésem lenne
talán. Az Országgyűlés könyvtára több folyóméternyi szakirodalommal szolgál az ügyben. Az
Amerikai Egyesült Államokban 20-30 vita zajlik demokrácia kontra alkotmányosság. Sok-sok
millió ember meghozott döntések után teszi föl azt a kérdést, hogy az alkotmánybírók több
millió emberrel megtámogatott választói akaratot hogyan bírálhat fölül. Vagy tulajdonképpen
kinek az érdekében bírálja fölül?

Azt gondolom, az Alkotmánybíróság sem szakadhat el a magyar valóságtól. A
társadalmi igazságosság kérdését és problémáját oda kell tenni az alkotmányosság mellé. Az
elmúlt 20 évben időnként az volt az emberek tapasztalata, hogy nem mellette volt a társadalmi
igazságosság kérdése és szempontja, hanem alatta. Az Alkotmánybíróság például a vizitdíj
ügyében, nagyon tanulságos történet, elutasította a beadványokat, és a népszavazás döntött
másképp. Erre azért fölhívom a figyelmüket. Félreértés ne essék! Eszem ágában nincs az
Alkotmánybírósággal foglalkozni ebben az előterjesztés-sorozatban, csak azt gondolom, hogy
miután számos törvény kapcsán különadók ügyében, bankadók ügyében már van
alkotmánybírósági beadvány. Ez a konfliktushelyzet, ami most előállt, előállhat két hét múlva,
3-4-5 hónap múlva is. És azok a politikai erők amelyek támogatták a különadót, támogatták a
bankadót, dilemmába fognak esni, hogy melyik a fontosabb társadalmi szempont, és hogyan
lehet ezt a kérdést megoldani. Szerintem megkerülhetetlen kérdés lesz, hogy az alkotmányos
viszonyokat a társadalmi igazságossággal szinkronba hozzuk. Ezért ideiglenes az a megoldás,
amit én javaslok, és nem végleges.

Miután Szekeres képviselőtársammal hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt más
kontextusban, arra szeretném kérni, hogy amikor a Szocialista Párt meg fog nyilvánulni, ön,
akinek van befolyása ott a dolgokra, azért egy demokrata engedje meg magának azt a luxust,
hogy más nézőpontot is elfogad és méltányol. Mi semmi mást nem teszünk, csak fölteszünk
egy kérdést, és megfontolásra javaslunk egy megoldást. Ha a szocialisták demokrataként
gondolkodnak, akkor nem vethetik el annak létjogosultságát, hogy egy ilyen kérdést föl lehet
tenni ebben az országban. Nagy hiba lenne, ha ezt a vitát úgy folytatnánk le a parlamentben
vagy a következő hetekben, hónapokban, hogy egymást azzal vádolnánk, hogy ki demokrata,
ki nem demokrata. Nem vonom kétségbe azoknak a parlamenti legitimációját, akik ott ülnek
az Országgyűlésben, viszont cserébe azt várom, hogy legyenek annyira nyitottak és
viselkedjenek demokrataként, hogy megengedik más nézetek luxusát, és nemcsak egy irány
van, amit az elmúlt 20 vagy az elmúlt 8 évben csináltunk.

Ezt szeretném kérni, mert azt gondolom, hogy lesznek olyan viták, nem ez az utolsó,
amelyben igenis az igazságosság, a méltányosság és a társadalom szempontjai szembe fognak
kerülni adott esetben akár az alkotmányosság szempontjával is a jelenlegi alkotmányos
keretek között. Ezért talán érdemes módosítani. Ehhez szeretnék segítséget kérni, és akkor
egy konstruktív légkörben nagyon sok mindenről tudnánk beszélni. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm, frakcióvezető úr. Először a tárgysorozatba-vételről döntünk. Aki
tárgysorozatba veszi az indítványt, kérem, ezt jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc. Ki az, aki
nem? Négy. Ki tartózkodott? Kettő.

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Aki általános vitára alkalmasnak
gondolja, jelezze! (Szavazás.) Újra tizennyolc. Aki nem? Négy. Tartózkodott? Kettő.
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A bizottság tehát tárgysorozatba vette, és általános vitára alkalmasnak tartotta a
javaslatot. A bizottság előadója Szjjártó Péter. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e vele.
(Jelzésre.) Látom, hogy igen.

Kisebbségi véleményt kíván-e valaki mondani? (Dr. Szekeres Imre és dr. Lenhardt
Balázs jelentkezik.) Ketten is kívánnak. Megosztják egymás között ezt a kemény 5 percet.
Megosztják. Mind a kettőt jelezni fogjuk a Ház vezetésének.

Az ülés bezárása

Az Egyebek napirendi pont ezúttal teljesen üres. De fontos információ: holnap fél 10-
kor bizottsági ülés lesz. Ennek folyományaként, aztán majd még egyszer, képviselőtársaim
úgy készüljenek. Köszönöm mindenkinek a munkáját.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


