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Napirend:

1. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480. szám -

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

2. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479.

szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

3. Az egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1590. szám - kapcsolódó módosító javaslatok

megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

4. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám - kapcsolódó módosító javaslatok

megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

5. Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1745. szám - módosító javaslatok megvitatása)

6. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám

- kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

7. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás

lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat

(T/1817. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
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Elnököl:     dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke
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Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak, (Fidesz),

Dankó Béla (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),
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Molnár Oszkár (független) Herman István Ervinnek (Fidesz).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Bartal Róbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője,

Dr. Székács Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára,

Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára,

Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője,

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára,

Hulák Zsuzsanna, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai tanácsadója,

Asztalosné Zupcsán Erika, a Nemzeti Erőforrás minisztérium főosztályvezetője.
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 12 perc)

Az ülés megnyitása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság tagjait, javaslom, hogy kezdjük meg munkánkat.

A napirend elfogadása

A napirend meghatározása következik, ott van mindenki előtt, ehhez más javaslat
írásban nem érkezett. Ezért szavazhatunk a napirendi javaslatról. Aki ezt elfogadja, kérem,
jelezze számomra! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság elfogadta napirendjét.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Az 1. napirendi pontunk következik, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása.

Az első indítvány, amit tárgyalunk 1. szám alatt Dancsó képviselő úr javaslata. A
kormány képviselői mutatkozzanak be egy mondattal.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Bartal Róbert vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője. A kiegészítő
ajánlásban szereplő összes pontot támogatja a kormány, illetve a gazdasági bizottság által
beadott módosító javaslatot is. Köszönöm. (Babák Mihály: Elnök úr, indítványozom, hogy
szavazzunk csomagban.)

ELNÖK: Képviselőtársaim hallottak egy egyértelmű véleményt, hogy a kormány
valamennyi módosító indítványt támogatja. Azt javaslom, hogy ezeket együtt tárgyaljuk,
illetve együtt szavazzunk az egész csomagról. Van-e kifogása valakinek ez ellen? (Nincs
jelentkező.) Látva, hogy nincs, egy szavazással tudjuk rendezni a dolgot. Ha ezt
zsinórmértékként elfogadhatjuk a mai ülésre, akkor mindig minden képviselőnek lehetősége
van a csomagból bármelyik indítványt kiemelni, és arról majd külön tárgyalunk.

Tehát a kormány az összes indítványt támogatja. Kérdezem a képviselőket, kíván-e
valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nem, kérdezem, a bizottság támogatja-e ezeket a
módosító javaslatokat. (Szavazás.) Tizenöt igen. Ki az, aki nem támogatta? Egy kezet látok.
Ki az, aki tartózkodott? Szintén egy. Tehát a bizottság a kiegészítő ajánlásban szereplő összes
indítványt támogatta.

Már hallottuk azt is, hogy a gazdasági bizottság indítványát is támogatja a kormány.
És a bizottság? (Szavazás.) Tizenöt igen. Ki az, aki nem? Egy. Ki tartózkodott? Nem volt
ilyen. Tehát a gazdasági bizottság indítványát is támogatta bizottságunk.

Vannak olyan indítványok előttünk, amelyeket a bizottság fog benyújtani. Ezekről
most történik a szavazás. Az első, ami a kezemben van, a törvényjavaslat 44. § (2 )
bekezdéséről szól. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e szólni. (Nincs jelentkező.) Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) Tizenöt igen. Ki az, aki nem? Egy. Ki tartózkodott? Egy. A
bizottság benyújtja ezt az indítványt.

A következő az 54. § (7) bekezdését érintő módosítás. Kérdezem a kormányt.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Tizenöt igen. Ki az, aki nem? Egy. Ki tartózkodott?
Egy. A bizottság ezt az indítványt is benyújtja.

A következő a 62. § (1) b) pontjára vonatkozik. Kérdezem a kormányt.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Van-e valakinek megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Szavazhatunk az
előterjesztésről. Ki az, aki támogatja a benyújtását? (Szavazás.) Tizenhat. Ki az, aki ellene
volt? Egy. Tartózkodott? Egy. A bizottság a módosító javaslatot beadja.

A 116. § (6) bekezdését érintő módosítás van előttünk. Kérdezem a kormányt.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. És a bizottság? (Szavazás.) Tizenhat igen. Ki az, aki nem? Egy.
Ki tartózkodott? Egy. A bizottság benyújtja ezt az indítványt is.

És az utolsó a 117. §-ra vonatkozik. Kormány?

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Szintén támogatja 16 igen
szavazattal, egy-egy ellenszavazattal, illetve tartózkodással.

A napirendi pont lezárása

Ezzel ezt a napirendi pontunkat befejeztük.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása

A 2. pontunknál tartunk, a pénzügyi tárgyú törvényekhez benyújtott kapcsolódó
módosító javaslatokat tárgyaljuk. Tud-e a kormány úgy helyzetben hozni minket, ahogy az
előbb tette? Ha nem tud, vagy macerás, akkor végig is futhatunk.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyszerűsítve, az 1, a 2., és a
6. pontokat nem támogatjuk, bár az 1. és a 2. összefügg egymással.

ELNÖK: Tehát az 1., 2., 6. pontot a kormány nem támogatja. Akkor az összes többiről
egyszerre tárgyalhatunk.

Van-e képviselőtársaimnak megszólalási igénye a támogatott indítványokhoz. (Nincs
jelentkező.) Látva, hogy nincs, akkor szavazzunk az összes többi indítványról. Ki az, aki
ezeket támogatja. Kérem, jelezze számomra! (Szavazás.) Tizenhat igen szavazat. Ki az, aki
nem támogatta? Ki az, aki tartózkodott? Egy. Tehát a kormány által támogatott indítványokat
a bizottság is támogatja.

Akkor az 1., 2., és a 6. pont van még függőben, ezeket a kormány nem támogatta. Ki
támogatja? Vágó képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak annyi, hogy lehet ezekről külön szavazni?

ELNÖK: Lehet. Ennek semmi akadálya. Az 1. indítványról beszéljünk. Képviselő úré
a szó, ha ehhez kíván hozzászólni.
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. Az 1. számú javaslatot egy jó fogyasztóvédelmi
intézkedésnek tartom, de elmondom a másik kettőről is a véleményemet, hogy meggyorsítsuk
a folyamatot. A 2. pont szerintünk abszolút mértékben elutasítandóm, a 6. pontnál pedig
tartózkodunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Az 1. ponthoz ki kíván még szólni? (Nincs jelentkező.) Látva,
hogy senki, kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Vágó képviselő úr igen szavazata
mellett egyharmadot sem kapott.

A 2. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyetlen szavazatot sem
kapott.

A 6. pontot ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyetlen képviselője sem támogatta.
Itt is vannak bizottsági indítványokat, amelyeket benyújtanánk.
Az első a 26. § (3) bekezdését érinti. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? A bizottság
egyhangúlag támogatta az indítvány benyújtását.

A következő a törvényjavaslat 44. §-áról szól. Kérdezem a kormányt.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Ki az, aki ellene volt vagy
tartózkodott? Egy tartózkodással az indítványt a bizottság benyújtja.

A 89. §-t érintő módosító indítvány a következő. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. Van-e valaki ellene?
Egy. Tartózkodott? Szintén egy fő.

Az utolsó indítvány a törvényjavaslat 135. §-át érinti.

BARTAL RÓBERT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A bizottság is
nagy többséggel támogatja. Ki tartózkodott? Egy fő.

A napirendi pont lezárása

Ezzel a 2. napirendi pontunkat is befejeztük.

Az egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Következik a 3. napirendi pontunk, az egyes állami tulajdonú szakosított
hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról fogunk dönteni. Ez egy pontból áll. A
kormány képviselőjétől a jegyzőkönyv számára kérek néhány mondatot önmagukról.

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok, elnök
úr, Székács Péter vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.
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Kollégám dr. Biczi Éva, a törvényjavaslat előadója, dr. Németh Krisztián pedig NFB
képviselője. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A gazdasági bizottság indítványa van előttünk. Kérdezem a
kormányt, támogatja-e.

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, a kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nincs, kérdezem a
bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Igen, ez majdnem egyöntetű, egy képviselő tartózkodása
mellett támogattuk a gazdasági bizottság indítványát.

Még egy indítvány van előttünk, amit bizottságunk adna be. Kérdezem a kormány
képviselőjét, támogatja-e.

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. A kormány
támogatja.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem a bizottságot, benyújtja-e ezt az indítványt. Aki
ezzel egyetért, kérem, ezt jelezze! (Szavazás.) Újra azt látom, hogy majdnem egyhangú. Ki
nem támogatja? Egy. Ki tartózkodott? Egy. A bizottság ezt az indítványt beadja.

A napirendi pont lezárása

Ezzel is végeztünk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok
tárgyalása

A 4. napirendi pontunk következik, a 2011. évi költségvetést megalapozó törvények
módosítása. A kormány képviselőit kérem, hogy közben a jegyzőkönyvnek mutatkozzanak
be.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tavaszi Zsolt vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Banai Péter vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.

ELNÖK: Köszönöm. Az összefüggő indítványokról együtt fogunk szavazni.
Kérdezem a kormány képviselőit, hogy a kiegészítő ajánlásban szereplő indítványok közül
melyek azok, amelyeket támogatnak vagy nem támogatnak, hogy csomagban tudjunk dönteni.
Melyik a kisebb, azt sorolják fel!

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A nemleges válaszok száma a
kisebb. Tehát a kiegészítő ajánlás 2. és 10. pontjában foglaltakat nem támogatja a kormány, a
többit igen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor a többiről kezdünk tárgyalni. Kíván-e bármelyik
indítványról bármelyik képviselő kérdést megfogalmazni. (Nincs jelentkező.) Látom, hogy
nem, akkor a kormány által támogatott indítványokról szavazunk. Ki az, aki ezeket az
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indítványokat támogatja? Még egyszer, a 2. és a 10. pontok kivételével döntünk csomagban
az indítványokról. Aki támogatja, jelezze számomra! (Szavazás.) Ez láthatóan nagy többség.
Ki az, aki ellene volt? Egy. Ki tartózkodott? Egy.

A 2. és a 10. pontokról dönthetünk-e együtt, kérdezem képviselőtársaimat. (Jelzésre.)
Látom, hogy igen. Ki az, aki ezt a két indítványt támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy
egyetlen támogató szavazatot sem kaptak. (Babák Mihály: Egy támogatás volt.) Bocsánat, egy
támogató szavazatot kapott, de egyharmadot nem.

Olyan módosító javaslatok következnek, amelyek még nem voltak előttünk, ezek
restanciában lévő indítványok.

Az első a 71. számú a 76. számú ajánlásból. Kérdezem a kormányt az önkormányzati
bizottság javaslatáról.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot! (Szavazás.) A bizottság nagy
többsége támogatja. Ki az, aki nem? Két fő.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr, ez
ajánlási pont vagy indítványszám volt?

ELNÖK: Az ajánlási szám volt a 76., az indítványszám a 71.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: A 79. pont következik, szintén az önkormányzati bizottság indítványa.
Kérdezem a kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Egy kis konzultációs lehetőséget biztosítok a kormánynak. (Pillanatnyi
szünet.) A kormány tehát nem támogatja. Ki az, aki a bizottságból támogatja? (Szavazás.) Egy
fő támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 80. pont szintén az önkormányzati bizottság javaslata. Kérdezem a kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy fő, egyharmadot sem kapott.
A 82. pont az utolsó.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja.
Ki az, aki ellene volt? Egy.

Olyan módosító indítványok vannak előttünk, amelyek ma érkeztek hozzánk. Az első

az emberi jogi bizottság módosítása. Ebből több is van, pontosan 10.
Az első a törvényjavaslat 18. §-ával indít. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetes álláspontot tudok
mondani, nem támogatja a kormány.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Sem támogatja.
A következő a 86. számú. Kérdezem a kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság sem támogatja. (Babák Mihály: Egy volt.)

A 87. számú a következő. Kérdezem a kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén előzetesen nem
támogatjuk.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy támogatón szavazat mellett a bizottság nem
támogatta.

Következik a 88. számú. Kérdezem a kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy támogató szavazattal nem támogatja.
A 89. számú következik. Kormány?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy támogató szavazattal nem támogatja az
indítványt.

A 90. számút támogatja-e a kormány?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetes álláspontként nem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy támogató szavazat mellett nem támogatja.
A 91. számú következik. Kormány?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetes álláspontként nem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy támogató szavazat mellett nem támogatja.
A 92. számú javaslat következik. Kormány?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot? (Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott,
egyharmad sem támogatja.

A 93. számú következik. Kormány?

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Előzetesen nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Két támogató szavazat mellett a végeredmény
ugyanaz.

A 94. számú van előttünk. Kormány?
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Nagyszerű javaslat. A bizottság? (Szavazás.) Tizenkilenc igen szavazat. Ki
az, aki nem értett vele egyet? Egy. Ennek ellenére a bizottság támogatja ezt az indítványt.

További öt indítvány van előttünk, amit mi nyújtanánk be. Az első, ami a kezemben
van, a törvényjavaslat 42. §-át egészíti ki. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Megkérdezhetem vagy a kormányt, vagy bizottságból azt, aki
illetékes ezzel kapcsolatban, miért van erre szükség, hogy a magyar állam nevében
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetekre változtatjuk az MFB Zrt.-t. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés, (Nincs jelentkező.) Látva, hogy nincs, a kormány
képviselőjéé a szó.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Képviselő úrnak a
válasz annyiban adható meg, hogy a nyáron, a vagyontörvény módosítása kapcsán a
tulajdonosi joggyakorlók köre kibővült, tehát nemcsak az MNB, hanem a Magyar Fejlesztési
Bank, illetve egyéb miniszter által kijelölt joggyakorlók is lehetnek, ezért szükséges ennek a
szövegnek a pontosítása itt. Köszönöm.

ELNÖK: Szavazhatunk az előterjesztésről. Ki az, aki támogatja az indítvány beadását?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag benyújtja.

A következő a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésével indít, egy 15 oldalas
indítványsorról van szó. Kérdezem a kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Vágó képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ha jó látom, akkor itt most nagyjából arról van szó, hogy az
államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alap, ami már maga egy új kategória volt az előző
költségvetésekhez képest, ennek szerepét átveszi a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap.
Azt szeretném megkérdezni, hogy az államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alap teljes
mértékben meg fog szűnni. Ha teljes mértékben átveszi a helyét a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentő Alap, akkor ennek befizetései eléggé problémásak, hiszen eddig azt az
érvet hallottuk, hogy azért szűnik meg a kormányzati tartalék, mert lesz helyette ez a
kiegyensúlyozó alap. Most annak szerepét átveszi a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő

Alap? Abból a vagyonból lesz a kormányzati tartalék, és fölbruttózzák? Három ilyen
költségvetési sor van, és ezek egymáshoz való viszonyát szeretném tisztázni. Köszönöm.

ELNÖK: Tessék!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Azt
gondolom, jogos a kérdés, hiszen a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban valóban az
államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapról beszél, amely a második pilléréből átlépők
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vagyonának értékesítéséből származó bevételeket fogadja. Pusztán e tekintetben egy
névváltozásról van szó, egy olyan névváltozásról, amely biztosítja az összhangot az
Országgyűlés részére benyújtott magán-nyugdíjpénztári átalakításról szóló törvényjavaslattal,
konkrétan a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslattal.
Magyarul csak egy névváltozás van a képviselő úr által említett ügyben.

A másik már ebből fakad, értelemszerűen azok az összegek, amelyek a 2011. évi
költségvetési törvényjavaslat tartalmaz, emiatt a névváltozás miatt nem változnak. Az átlépők
vagyonának értékesítéséből származó bevétel elszámolása nem változik. A harmadik kérdés,
amit képviselő úr föltett, a korábbi általános tartalék átnevezésére irányul. Az általános
tartalék új neve 2011. január 1-jétől kormányzati rendkívüli intézkedések lesz. Tehát nincs
köze a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak ehhez az új általános tartalék 90 milliárd
forintos tervezett összegéhez. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdése, véleménye van-e valakinek? (Nincs jelentkező.) Szavazhatunk a
beadandó indítványról. A korány támogatta. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.)
Tizennyolc igen szavazat. Ki az, aki ellene van? Egy. Tartózkodott? Egy. Az indítványt a
bizottság benyújtja.

A következő a törvényjavaslatot új 43. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem a
kormányt, hogy támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ez a javaslat most már törvényben is egyértelműen lefekteti,
hogy a Költségvetési Tanács úgy, ahogy volt eddig, ebben a felállásban meg fog szűnni. A
Költségvetési Tanácsnak most egy újabb szerepet szánnak, véleményem szerint egy
bábcsoport-szerepet. Úgy érezzük, hogy ez a törvényjavaslat mindenféleképpen megszünteti
azt a szerepet, amit hivatott volt játszani a Költségvetési Tanács, hogy tükre legyen a
kormányzati politikának, és konkrét szakértői számításokat adjon a kormányzati
számításokkal szemben, hogy azokat össze lehessen hasonlítani. Mivel az apparátus
megszűnik, ezáltal a Költségvetési Tanács sem tudja majd ezt a feladatát ellátni, önök meg új
feladatot szánnak a Költségvetési Tanácsnak. Azt kérdezném a kormány képviselőitől, hogy
miben állna ez az új feladat, és miért van szükség a Költségvetési Tanács tükörszerepének
megszüntetésére, és milyen új szerepet kap majd. Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úré a szó, utána Babák képviselő úr következik.

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak megjegyzésként
szeretném elmondani, hogy a Költségvetési Tanács nem szűnik meg. El kell olvasni a
javaslatot figyelmesen. Ez arról szól, hogy a Költségvetési Tanács kikből áll. Ez az a javaslat,
amit egyébként a Fidesz két évvel ezelőtt beterjesztett a parlamentnek, ezt ismételjük meg. Ez
a javaslat kifejezetten arról szól, hogyan lehet 1 milliárd forintot az adófizetők pénzéből
megspórolni. Mert ma van egy olyan tanács, amely alkalmaz durván 40 embert, egy évben
egyszer véleményezi a költségvetést. Ha ezt kiszámoljuk, egy évben ennyi munkáért mekkora
éves fizetések vannak, akkor azért elgondolkodhat az ember, hogy helyén való-e ezt így
működtetni vagy sem. Azt hiszem, van apparátus mögöttük, csak azt kell megnézni, hogy kik
lennének ennek a Költségvetési Tanácsnak a tagjai. Ebben tehát problémát végképp nem
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látok, ugyanakkor hatékonyabb és takarékosabb működésre ösztönző megoldás lenne,
személy szerint maximálisan egyet tudok vele érteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr jelentkezett.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tanult barátom majdnem mindent
elmondott, ezért egy kicsit leltározni kell. Még konkrétabban hadd mondjam el, hogy a
kormány a nyomásunkra egy apparátust hozott létre magas költséggel. Nem ez volt a
szándékunk, csak a tükör volt számunkra fontos. Visszatérünk tehát az eredeti
elképzelésünkhöz, amely szerint szükségesnek tartjuk a Költségvetési Tanácsot, csak nem
ekkora költségvetéssel. Nem tehetjük meg, hogy pluszapparátusokat működtessünk, hiszen
soroljuk csak fel, hány szervezet van, amelyik ügyelhetne igazából az állami pénzügyekre a
parlamenten kívül. Mélyen tisztelt hölgyek, urak, 2009-ben a Költségvetési Tanács nem
tüsténkedett abban, hogy segítse a munkánkat. A 2010-es költségvetésben 520 milliárdos lyuk
tátong, és akkor egy árva szót nem szóltak. A kormányváltás után hasonló módon nem szóltak
egy szót sem. Most volt a 2011-es költségvetés kapcsolatban egy vélemény, amikor is
kitalálta elnök úr, amit a kormány kiadott, hogy hogyan képzelte el hosszabb távon a
válságadókat. A politika később változott, ezt a vitairatot megtalálta, és azt mondta, hogy
nono, itt van elbújtatva a dolog, hosszú távon gondolkodik a kormány a válságadókról. Ezzel
riogatta a befektetőket, kárt okozva. Hát ilyen segítségből, amit 2009-ben és 2010-ben
kaptunk így nem kérünk. Ráadásul több mint 1 milliárd forint értékben. Erre nem tartunk
igényt. Szükség van tükörre, de nem erre a tükörre, mert ez hamis tükör, ha szó nélkül eltűrte
az 520 milliárdos lyukat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr jelenetkezik? Lenhardt Balázsé
a szó.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Azt szeretném hozzáfűzni, hogy a Költségvetési
Tanács által készített anyagok szakmai minősége semmiképp nem indokolja azt az évi
majdnem 1 milliárdos költségvetést, amivel gazdálkodhat. Gyakorlatilag olyan anyagokat
ismertünk meg a meghívások által, amilyeneket két közgazdász kétnapi munkával nyugodtan
le tudott volna írni. Hogy milyen apparátust tartanak fönn, hány embert, és milyen fizetéseket
adnak, teljesen indokolatlan. Mi a Jobbik részéről amúgy is úgy látjuk, hogy a Költségvetési
Tanács az előző kormányhoz kötődött személyzetileg is, ilyen szempontból támogathatónak
tartjuk ezt a változást.

ELNÖK: Vágó képviselő úr, kérdeztem, hogy jelentkezett-e. (Vágó Gábor közbeszól.)
Nagyszerű. Vágó képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Azért is engedtem előre Lenhardt Balázst,
hogy tudjak vele vitatkozni. Hiszen, amit Pósán úr mondott, azzal is szeretnék vitatkozni.
Nem évente egyszer szólal meg a Költségvetési Tanács, valójában sokkal több elemzést készít
el, és nemcsak évente a költségvetéshez szól hozzá. Az anyagok szakmai minősége miatt
szerintem nem érheti szó a ház elejét, inkább itt arról volna szó, hogy legyen egy, a
kormánytól és a Fidesztől független szakmai intézmény, amely képes önálló szakmai
véleményt megfogalmazni. Ezzel a bizottsági módosítóval teljes mértékben megszűnik ez a
független szakmai intézmény, hiszen tudjuk, hogy a másik két intézménnyel kapcsolatban
milyen terveik vannak, és úgy látjuk, hogy a függetlenség nem lesz garantált. Ami pedig az
évi 800 millió forintos összeget illeti, az a pénzügyi hitelesség szempontjából igenis megéri
Magyarországnak, már csak a kamatfelárból bejön az az 1 milliárd forint, amit itt a pénzügyi
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hitelesség jelentene, ha valóban hiteles gazdaságpolitikája volna a kormánynak. Köszönöm a
szót.

ELNÖK: Arnóth Sándor először, utána Lenhardt Balázs.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. A hitelesség ügyében
tegyünk már meg néhány lépést. Az őszödi beszédben volt szó arról, hogy trükkök százait
sorakoztatták fel azért, hogy elfedjék, elkenjék a baj nagyságát. Akkor hadd kérdezzem már
meg, hol volt ez a Költségvetési Tanács. (Vágó Gábor: Még sehol.) Oké, de utána
megszületett, hol volt ez a Költségvetési Tanács, amelyik semmit nem vett észre ebből a
történetből. Tessék mondani, hol volt ez a Költségvetési Tanács? Aztán hirtelen feltámadt
hamvaiból, és azt mondja, hogy itt van baj, ott van baj, amott van baj. Köszi, 800 millióért -
bocsánat, egymilliárdért. Tehát az a helyzet, hogy azok a trükkök, amiket Veres úrék
csináltak, nemcsak egy alkalomra szóltak, hanem folyamatosak voltak. És akkor hol voltak
azok az intézmények? És hogy van az, hogy mindig önmagunk ellen kell valami védelmet
kitalálni? Nem értem ezt a logikát.

Azt a helyzet, hogy a magyar lakosság most úgy döntött, hogy… Erre most rohangál
mindenki összevissza, hogy méregdrágán olyan szervezeteket gründoljunk vagy tartsunk
fönn, ami önmagunktól véd meg. Ez így nekem nem tetszik. Mert ha konzekvens módon
végigviszik a szakmát, akkor bátran mutatnak oda is, vissza is, hogy mi mikor, miért történt,
és hol voltak a hibák. Na most, ehelyett kapunk egy arculvágást a költségvetési szezonban,
méregdrágán, és egy sajátos emlékezetkieséses formában. Csak a szépre emlékezem. Úgy
gondolom, ez túl sok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lenhardt Balázs kap szót, utána Vágó képviselő úr. (Babák Mihály:
Angolkisasszonyok.)

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Egyetértve Vágó képviselőtársammal abban,
hogy jó lenne, ha lenne egy kormányzattól független szervezet, ami hasznos anyagokat nyújt
be nekünk, és megismerhetünk belőle esetleg alternatív elképzeléseket is egy-két fontos, a
költségvetést is érintő területen, mégis azt kell mondjam, hogy a jelenleg felállt csapat
személyzeti hátterét, bázisát tekintve nem olyan. Ez egy balliberális társaság, akik arról az
emlőről szívták magukba az anyatejet, így ilyen vaskos kormányzati támogatással ne
működjenek, mert nincs rájuk szükség.

ELNÖK: Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nekem nem tisztem, hogy megítéljem bizonyos szakemberek
politikai beállítódását, a szakemberekben csak a szakmai munkát látom. Ebből a szempontból
most ne menjünk bele, hogy ki a balliberális, ki pedig szakemberként nyilvánul meg egy
vitában. Viszont, Arnóth úr, arról van szó, hogy a Költségvetési Tanács esélye sem volt Veres
úr trükkjeiről megszólalni, azon egyszerű oknál fogva, mert nem létezett. Oszkó
pénzügyminiszter úr munkáját tudták képviselni, és legjobb emlékezetem szerint akkor is
kritikával álltak elő, nem azt mondták, hogy minden szép, minden jó, hanem ott is elmondták,
hogy mi nem az, és ezt dokumentálták. Lehet, hogy az idei költségvetésnél nagyobb
problémákra hívták föl a figyelmet, nagyon egyszerű oknál fogva, mert nagyobb probléma is
van. Az, hogy a trendekben föltüntették azt, hogy a válságadókat tovább is fönntartják,
miközben a kommunikáció nem erről szólt, ez hiteltelenségi probléma. Most nem akarom ezt
a vitát tovább szítani, látjuk, hogy az álláspontok milyenek, mindannyian elmondtuk,
szerintem most már nyugodtan abba is hagyhatjuk. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Szavazhatnunk-e az előterjesztésről? Persze, a kormány képviselője még
szót kap, hogy reagálhasson, de előtte még én is föltennék egy kérdést, pusztán technikai
kérdést. A salátatörvényt tárgyaljuk, és itt a Költségvetési Tanácsra vonatkozó
indítványtervezet szövege a költségvetésről szól. Mi azt sejtjük, hogy a megalapozóhoz
akartuk ezt is benyújtani, nem az idei költségvetési törvényjavaslathoz. Erre is térjen ki,
kérem, és akkor önöké a szó.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! Először ez utóbbira reagálnék. Teljesen jogos fölvetés, tehát a felvezető szövegben
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló, T/1665. számú törvényjavaslatot kell megjeleníteni.

ELNÖK: Ki fogjuk javítani a fejlécet ilyen szempontból. Akkor tessék érdemben
reagálni arra, ami itt elhangzott.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Egyrészről arra szeretnék reagálni, amit elöljáróban Vágó képviselő úr említett, hogy a tanács
megszűnik vagy sem, átalakul-e. Igen, rögzíteni szeretném azt, amit már Pósán és Babák
képviselő urak is említettek, hogy a tanács megmarad. A tanács megmaradása tekintetében két
dolgot szeretnék kiemelni, ami egyértelmű változás a hatályos szabályozáshoz képest. Az
egyik az, hogy a tanács szintje magasabb lesz, mondhatom, hogy komolyabb emberek
képviselik, magasabb szintű, rangú emberek. Jelenleg az Állami Számvevőszék elnöke, a
Nemzeti Bank elnöke és a köztársasági elnök által delegált személyekből áll a háromtagú
tanács. A benyújtott törvényjavaslat szerint maga az ÁSZ elnökéből, az MNB elnökéből és a
köztársasági elnök által delegált illetőből állna a tanács, tehát kétségtelenül van egy rangbeli
változás.

A másik kérdés, hogy mi lesz ennek a tanácsnak a jogköre, hatásköre, miben változik.
Azt gondolom, a hatályos szabályokhoz képest látni kell, hogy többlet jogkörrel, mondhatni,
komolyabb erővel fog bírni a tanács. Ha megengedik, idézném a benyújtott törvényjavaslatot,
ami egyrészről azt is tartalmazza, hogy a tanács véleményt nyilvánít a benyújtott költségvetési
törvényjavaslatról, majd később az elfogadott törvényről, de a lényeges az új, a takarékos
állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló törvény 7. § (3) bekezdése, ami úgy
szól, hogy a Költségvetési Tanács véleményében javasolhatja a köztársasági elnöknek az
állami költségvetésről szóló törvény alkotmány 23. § (2) bekezdése szerinti visszaküldését az
Országgyűlésnek. Ezt azért emeltem ki, mert ez olyan egyértelmű többlet jogkör, amivel a
tanács jelenleg nem rendelkezik. Tehát azt gondolom, hogy a tanács jogköre e tekintetben
inkább bővül.

A másik kérdés, hogy független-e ez a szerv vagy sem. Nemzetközi viszonylatban a
függetlenséget mindig a kormánytól való függetlenségként jellemezzük. Ez megvalósul.
Kétségtelen, hogy az Országgyűléstől nem független, hiszen az Országgyűlés az a szerv,
amely például az Állami Számvevőszék elnökét megválasztja, de a kormánytól való
függetlenség intézményileg, jogszabályilag garantált. Előtte talán a kulcskérdés az, hogy egy
titkárság nélküli tanács mennyire képes a feladatait ellátni. Igaz az, hogy a tanács titkársága,
ahogy elhangzott, közel 1 milliárd forintból működne a jövő évben, ez a törvényjavaslat
értelmében megszűnik. Azt azonban látni kell, hogy a tanács háromtagú testülete mögött lévő
apparátusok működnek. Az Állami Számvevőszék elnöke tud és nyilvánvalóan fog is
támaszkodni az Állami Számvevőszék apparátusára, a Nemzeti Bank elnöke nyilvánvalóan
tud és fog is támaszkodni az Nemzeti Bank apparátusára, és a köztársasági elnök által delegált
személy szintén az általa delegált személyen keresztül be tud szerezni szakmai véleményt.
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Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az ismeretek, amelyek a jelenlegi, az említett
szervezeteknél, az Állami Számvevőszéknél vagy a Nemzeti Bankban megvannak, nem
vesznek el. Ezek az ismeretek és azok a jogszabályok, amelyek garantálják az Állami
Számvevőszék és a Nemzeti Bank véleménynyilvánítását a költségvetési törvényjavaslatról,
megmaradnak, sőt, megerősödnek, hiszen egy régi-új intézménnyel, a Költségvetési
Tanáccsal biztosítva lesz az, hogy azt a tevékenységet, amit külön-külön egyébként is
folytatnak, intézményesített keretben végezzék a jövőben.

Végezetül azt szeretném mondani, hogy ha végignézzük, hogy az Európai Unióban hol
vannak ilyen jellegű szervezetek, látni kell, hogy Magyarországon még mindig egy extra, sok
tekintetben unikális szervezet működik az államszervezetben. Hiszen a legtöbb európai uniós
országban ezeket a kontroll jellegű feladatokat maga az Állami Számvevőszék végzi el, még
néhány hely van, ahol emellett külön, függetlenített tanács van, mint ahogy a törvényjavaslat
elfogadása esetén Magyarországon is lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor szavazhatunk az indítvány beadásáról. Ki az, aki
támogatja az indítványt. (Szavazás.) Tizenkilenc igen. Ki az, aki nem? Egy. Az indítványt
tehát a bizottság benyújtja.

A következő indítvány, ami előttünk van, a törvényjavaslat 33. §-ára vonatkozik.
Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdése, véleménye van-e képviselőtársaim valamelyikének? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tizenkilenc igen. Ki az, aki nem támogatta? Aki
tartózkodott? Egy. A javaslatot tehát benyújtja a bizottság.

A következő, ami előttünk van, a törvényjavaslat 40. §-át módosítja. Kérdezem a
kormányt.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazat. Ki az, aki nem? Egy.
Tartózkodott? Egy. A bizottság az indítványt benyújtja.

A napirendi pont lezárása

Öt indítványt nyújtott most be a bizottság, van-e még olyan, ami várat magára?
(Jelzésre.) Látom, hogy megfeleltünk kötelezettségünknek, ezt a napirendi pontot is lezártuk.

Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és már kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása

Az 5. napirendi pont következik, az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és már kapcsolódó
törvények módosításáról törvényjavaslat módosító indítványainak tárgyalása. Köszöntöm a
kormányt képviselő hölgyeket, és kérem, hogy a jegyzőkönyvnek mutatkozzanak be.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Asztalosné
Zupcsán Erika főosztályvezető vagyok, az idősügyi és nyugdíjbiztosítási főosztályról.

HULÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hulák Zsuzsanna.

ELNÖK: Csak azokat az indítványokat fogjuk tárgyalni, amelyek a bizottság
hatáskörébe tartoznak.



- 18 -

Az első Kaufer Virág javaslata. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Bocsánat, szeretném jelezni, hogy tárcaálláspontot tudok képviselni, tehát a tárca
nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm, megelégszünk azzal is. Tehát hallottuk, hogy a tárca a kormány
képviseletében nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Egy
szavazatot kapott, tehát nem támogatja a bizottság.

A második javaslat Gúr Nándoré. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja.
A következő Baráth Zsolt javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja. (Vágó Gábor és dr.
Lenhardt Balázs nem támogatják.) Kívánják a képviselő urak, hogy ezt rögzítsük? Mert nincs
akadálya, akkor mindig rákérdezek.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, de ha valaki majd föllapozza a jegyzőkönyvet 20 év
múlva, akkor tudja.

ELNÖK: Nagyon izgalmas kérdés lesz szerintem, és 20 év múlva erre rá fogok
kérdezni. (Derültség.)

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Akkor majd 20 év múlva megkérdezzük, hogy miért nincs
nyugdíjuk ezeknek az embereknek. (Nagy zaj.)

Képviselőtársaim, haladjunk, mert havaseső várható az ország több pontján. A 4.
számú indítványnál tartunk.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Ki támogatta? Egy. Ki az,
aki tartózkodott? Egy. Egyharmadot sem kapott.

A következő indítvány Baráth Zsolt javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja, de kapott két
támogató szavazatot.

A következő dr. Gyenes Géza javaslata. Kérdezem a kormányt.
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Két támogatás mellett egyharmadot sem adott az
indítványnak.

A következő Talabér Mária javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen,
támogatjuk. (Babák Mihály: Kitűnő javaslat.)

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Tizenkilenc igen szavazattal egyhangúlag
támogatta.

A következő Szűcs Erika javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő,
egyharmadot sem kapott.

A következő Baráth Zsolt javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Ki az, akit támogatja? (Szavazás.) Két fő támogatása mellett egyharmadot
sem kapott.

A 12. pontról kell még tárgyalnunk, Kiss Péter és Szűcs Erika javaslatáról. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyetlen szavazatot sem kapott.
A következő Baráth Zsolt javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Két támogató szavazat mellett egyharmadot sem
adott.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Elnézést, elnök úr, a 11. ponttal mi van?

ELNÖK: Nem tartozik a hatáskörünkbe, de ha képviselő úr akarja, szavaztatok róla.
Hátha 20 év múlva fontos lesz.

A következő Szatmáry Kristóf javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, egyharmadot sem kapott.
A következő Harangozó Tamás javaslata. Kormány?

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyetlen támogató szavazatot sem kapott.
A következő Kaufer Virág és Vágó Gábor javaslata.

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Vágó Gáborhoz.) Képviselő úr, kíván reagálni?
(Jelzésre.) Húsz év múlva. (Derültség.)

Szavazzon a bizottság. Ki az, aki támogatja? Két igen szavazattal egyharmadot sem
kapott.

A napirendi pont lezárása

Nincs több indítvány, amiről szavaznunk kellene. Következik a jövő évi költségvetési
törvényjavaslat, de előtte rövid szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása

ELNÖK: Folytatjuk a bizottság ülését. Képviselőtársaim megkapták csomagban a
kormány által támogatott vagy nem támogatott indítványokat. Három csomag van előttünk.
Az első a kormánypárti beadású és a kormány által támogatott, a II. kormánypárti beadású, de
a kormány által nem támogatott, a III. az ellenzéki képviselők által beadott és a kormány által
nem támogatott indítványcsomagok. Javaslom, hogy csomagban szavazzunk ezekről az
indítványokról, ahogy eddig tettük, azzal, hogy bárki bármelyik csomagból bármilyen
indítványt kikérhet.

Vágó Gábor képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Nem szeretném húzni ezt a napirendi
pontot, ezért csak egy megszólalásom lenne, mégpedig az, hogy ismét egy csomagot
hiányolok, azokat az ellenzéki módosításokat, amelyeket a kormány támogat. Ha valóban a
nemzeti ügyek kormánya a nemzeti együttműködés rendszerében képzeli el a politikáját
folytatni, akkor eléggé abszurd az a tény, hogy egyetlenegy olyan ellenzéki módosító javaslat
sincs, amelyet az első körben támogatnának. Fel szeretném hívni a kormánypártok és a
kormány figyelmét arra, hogy reméljük, a második körben lesznek olyan ellenzéki módosító
javaslatok is, amiket támogat a kormány. Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr, mi is azt gondoljuk, hogy ha kiteljesedik az együttműködés
köztünk, akkor természetesen lehetséges ilyen csomag is. (Babák Mihály: Jó javaslatokat kell
tenni.)

Rátérünk az I. csomagra, még egyszer mondom, a kormánypártiak által benyújtott és a
kormány által támogatott indítványokra. Szót adok Bóka István képviselő úrnak.



- 21 -

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék szót ejteni a
kormány által támogatott, 508. irományszámú javaslatról, ez Rogán Antal kapcsolódó
módosító indítványa, amely az idegenforgalmi adóval kapcsolatos, illetve a kormánypárti, de
az előterjesztő által nem támogatott, 493. és 494. irományszámú javaslatokról. A 494. számú
lényegében megismétli azt a módosító indítványt, amely 3 milliárd forintról rendelkezett, és
amelyet mind a bizottság, mind a kormány a legutóbbi ülésen támogatott.

ELNÖK: Képviselő úr, az első csomagról beszéljen, ha ez nem zavar be önnek. Vagy
összefüggnek?

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Igen, összefüggnek. Ha az 508. számút elfogadjuk,
Rogán Antal módosító indítványát, a kormánnyal egyeztettem most, ahhoz képest az én 493.
számú indítványom több. Ha a kormány támogatná, biztos, hogy Rogán képviselő úr is
elégedett lenne az én módosító indítványommal. Attól tartok, hogy ha az övét elfogadja a
bizottság, az kvázi kizárja a 493. számú módosító indítvány elfogadását. Annak lényege, hogy
ugyanúgy 1 forint 50 fillérre emelné a normatív támogatást azzal, hogy amíg nem éri a 2
forintot, addig közel 400 millió forintos összeg differenciált elosztása történjen meg a
Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésében. Erre szerettem volna fölhívni a figyelmet,
illetőleg a kormány képviselőjét megkérdezni, hogy ezt hogyan látja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó, akkor erről a három indítványról, amiből az 508. számú a kormány által
támogatott csomagban szerepel, halljuk a kormány álláspontját.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A
vitatott javaslat idegenforgalmi tevékenység támogatására biztosítanak többletforrásokat. Az
eddigi, kormány által is támogatott javaslat arról szólt, hogy az idegen forgalmi
adóbevételekhez a kormány úgymond másfél forintot tesz hozzá. Ez mintegy plusz 2,5
milliárd forint biztosítását jelenti az érintett önkormányzatok számára. A képviselő úr által
beadott módosító javaslat ehhez képest pluszforrásként, ha jól emlékszem, mintegy 407 millió
forintot biztosítana. A céllal egyetért a kormány, és információim szerint a gazdasági
bizottság nyújtott be olyan módosító indítványt, amely nem 407, hanem 400 millió forint
összegben biztosítana erre a célra pluszforrást a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetéből.
Ezt a gazdasági bizottság által benyújtott javaslatot a kormány támogatta. Tehát a cél egy
másik módosító javaslattal valósul meg. Köszönöm. (Dr. Bóka István: Köszönöm.)

ELNÖK: Akkor visszatérhetünk az I. csomagra. Ki az, aki ennek kapcsán bármelyik
indítványról szólni kíván, kérdést kíván feltenni. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Akkor a I.,
kormánypárti beadású, kormány által támogatott módosító indítványokról egy csomagban
döntünk.

Ki az, aki támogatja ezeket az indítványokat? (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki
nem támogatja? Kettő. A bizottság az első csomagot támogatta.

Következik a II., a kormánypártiak által beadott, de a kormány által nem támogatott
javaslatcsomag. Kíván-e bármelyik indítványról bárki eszmecserét folytatni. (Nincs
jelentkező.) Nem. Akkor következhet a szavazás.
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Ki az, aki támogatja ezeket az indítványokat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a II.
csomagban lévő indítványok egyike sem kapott támogató szavazatot.

Következik a III., az ellenzéki képviselők által előterjesztett és a kormány által nem
támogatott indítványcsomag. Kérdezem, kíván-e bármilyen indítványt indokolni, arról
kérdezni. (Nincs jelentkező.) Erre igény nincs, akkor szavazás következik.

Ki az, aki támogatja ezeket az indítványokat? (Szavazás.) Kettő. A bizottság
egyharmadot sem adott ezeknek a javaslatoknak.

Ezzel a csomagban történő szavazást befejeztük.
Vannak még előttünk olyan indítványok az ajánlásban, amelyeket eddig nem

tárgyaltunk meg. Ilyen a 103. számú önkormányzati bizottsági indítvány. Kérdezem a
kormány képviselőjét, hogy támogatják-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr,
nem figyeltem.

Bizottsági módosító javaslatok tárgyalása

ELNÖK: Megismétlem. Vannak még előttünk olyan indítványok, amelyek a
számozott ajánlásból kimaradtak. Az első ilyen az önkormányzati bizottság 103. számú
javaslata, amely a törvényjavaslat 1. számú mellékletéhez nyúlna hozzá. Kérdezem, hogy a
kormány támogatja-e ezt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs előttünk a javaslat,
de rögtön kapjuk, köszönöm. A kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság sem
támogatja.

A következő a 189. számú kulturális bizottsági indítvány. Támogatja-e a kormány?
Más bizottság sem támogatta korábban.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr,
keresgélnem kellett, de megtaláltam, és a kormány nem támogatja ezt a javaslatot.

ELNÖK: Akkor szavazunk az indítványról. A kormány nem támogatja, ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazattal egyharmadot sem kapott.

A következő szintén a kulturális bizottság indítványa 754. számon. A kormány
támogatja-e?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja
a javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy támogatás
mellett egyharmadot sem kapott.

Következik a 815. számú, ugyancsak kulturális bizottsági javaslat. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Egy támogató szavazattal
egyharmadot sem kapott.

További módosító indítványokról kell döntenünk. Az első, ami előttem van, az emberi
jogi, kisebbségi bizottság javaslata 526. számmal. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e.
Az egyházi oktatási tevékenységre ad pluszforrást.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, elnézést kérek, a
kapott anyagban 526. számú javaslat nem szerepel.

ELNÖK: Máris küldjük.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.)
A bizottság sem támogatja.

Következik az 527. számú javaslat, szintén az emberi jogi bizottság indítványa.
Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki
nem támogatja? Egy. A bizottság támogatta.

A következő az 528. számú javaslat, továbbra is az emberi jogi bizottság indítványa. A
kormány képviselőjét kérdezem. Vágó képviselő úr, majd 20 év múlva. (Derültség - Babák
Mihály: Akkor is kétséges.)

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja az
indítványt.

Az 529. számú javaslat már az önkormányzati bizottságé. Kérdezem a kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja,
méghozzá egyhangúlag.

Az 530. számú indítványt a gazdasági bizottság nyújtotta be. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
Az 531. számú indítvány szintén a gazdasági bizottság javaslata. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány azzal
támogatja, hogy ez a korábban megtárgyalt cél megvalósítására szolgál.

ELNÖK: Egy igen vagy egy nem kell.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, igen.
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ELNÖK: Bóka képviselő úré a szó.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Ahogy említettem már, a költségvetési bizottságban a
kormány egy 3 milliárdos javaslat differenciált elosztására mondott igent. Aztán ebből mégis
2,5 milliárd lett, 1.50 forintot normatív elosztással, ami alapvetően igazságtalan a 2 forinthoz
képest. Hiszen alapvetően az idegenforgalomból élő településeket kompenzálja. Az én
módosító indítványom a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül osztotta volna el
differenciáltan a pénzt a cél megjelölésével, de itt csak annyit látok, hogy idegenforgalmi
tevékenység támogatása, és az indokolásban is csak az van, hogy önálló elemek létrehozása az
NGM kezelésében egyes kiemelten fontos idegenforgalmi tevékenységek forrásának
megteremtéséhez. Kicsit úgy érzem, hogy nem egészen arról szól, amit mi szeretnénk, hogy
az alapvetően vesztes, turizmusból élő önkormányzatok differencált támogatására szolgálna
ez a pénz, hogy inkább valaki rálépett erre a javaslatra, és azt mondta, hogy ha már adni kell
ezt a 400 millió forintot, akkor adjuk, de más felosztási módozatok alapján. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Márton Attila képviselő úr!

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakoznék Bóka
képviselőtársamhoz. Nekem is az a véleményem, hogy azokat az önkormányzatok az elmúlt
évek kissé ínséges időszakai után a lehetőséghez képest valamilyen módon kiemelten kellene
támogatni. Hiszen a turizmus, az idegenforgalom kifejezetten olyan szegmense a magyar
gazdaságnak, amikor a foglalkoztatás itt történik, biztos, hogy nem fognak azok a
vállalkozások elmenni Magyarországról, amelyek turizmussal, idegenforgalommal
foglalkoznak, tehát ezzel mindenképpen erősítenénk a hazai gazdaságot. Tehát azt kérném a
bizottságtól, hogy támogassuk a módosító javaslatot. Hiszen ez egy olyanfajta differenciált
elosztást tenne lehetővé az önkormányzatok számára, amely valóban azt biztosítja, hogy aki
turizmussal, idegenforgalommal foglalkozik, és meghatározó bevétele ebből származik, azok
kapják ezt a támogatást. Tehát mindenképpen javasolnám, hiszen ez a pluszpénz
mindenképpen jól jönne az önkormányzatoknak. Úgyhogy én is arra kérem a bizottságot,
hogy ezt támogassa. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány képviselője!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Egy apró
kiegészítés. Abszolút egyetértek az elhangzottakkal. Kétségtelen, hogy a benyújtott javaslat
nem részletezi, hogy pontoan mire kerülne ez a forrás felhasználásra. Ezt jogilag a fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról szabályban kell rögzíteni. Ezt jövő év februárjáig kell
megalkotni a nemzetgazdasági miniszternek. Azt ígérem, hogy az elhangzottakat tolmácsolni
fogom a jogalkotásban részt vevő kollégáknak, és bízom benne, hogy a jogszabály ennek
megfelelően kerül megalkotásra. Köszönöm.

ELNÖK: Bóka képviselő úr!
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DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A válasz megnyugtató.
Hangsúlyozom, az én kapcsolódó módosító javaslatom mind a célt, mind a forrást abszolút
precíz módon jelölte meg. Valamiért nem ez történt, ráadásul ez a javaslat egy nap alatt
alakult így át. Hogy világosan érthető legyen, az az önkormányzat vagy település, amelyik
alapvetően a turizmusból él, amíg nem érik a 2 forintos normatív támogatást, minél lejjebb
megyünk a normativitásban, ugyanolyan módon kompenzálja az 1 forint 50 fillér azt, akinek
működési bevételében 0,1 százalék a kiesés, mint azt, akinél 10 százalékos a kiesése. Ez a
gond. Az eredeti javaslat azt mondta, hogy 3 milliárd forintot adjunk vissza differenciáltan az
5 milliárd forint helyett, mert akinek 2 millió forint kiesése, annak nem ugyanolyan módon fáj
ez, mint akinek 250 millió forint kiesése van.

Tudomásul vettem azt, hogy ez a döntés született, viszont az 1.50 alig valamivel több,
mint amit az előző kormány kompenzáció céljából visszaadott a 2 forintból, érezve azt, hogy
nagyon nagy gond van a működési kiadások oldaláról. Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. A bizottság az elhangzottak alapján nagyon ajánlja a
későbbi szabályozásokra azt, hogy úgy történjen minden, ahogy itt azt mi szerettük volna. De
szavazzunk is az indítványról, hogy ennek a fedezetét megteremtsük. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

A következő az 532. számú javaslat. Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, ez a dokumentum
sincs előttem. (Megkapja.) Köszönöm. A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e ezt a javaslatot. (Vágó
Gábor: Hozzá lehet szólni?) Persze, hogy beszélhetnek a képviselők. Bóka képviselő úr is
ehhez kíván szólni? (Jelzésre.) Mert ő volt az első, utána Vágó Gábor.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy milyen
sportágakat érint ez a módosító indítvány.

ELNÖK: Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Engem is ez érdekelne, mert itt igazából az MLSZ
utánpótlás-nevelése van kiemelve, miközben a sportági szakszövetségek akadémiai rendszere
szintén csak a labdarúgás területén alakult ki. Az egyéb sportágaknál, habár nagyon fontos
volna ennek az akadémia rendszernek a kialakítása, ez nem történt meg. Úgy érzem, hogy ez
a focinak egy plusz 2 milliárd forintot jelent, miközben tudjuk, hogy van sok egyéb sportág is,
pláne olimpiai sportágak, amelyekben sikeresek vagyunk, de a támogatásuk mégsem olyan
erős, mint a futballé. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kormány!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Valóban, ez elsősorban a labdarúgás-utánpótlás nevelését finanszírozza részben, egy plusz 2,2
milliárd forintos összeggel. A másik része egy 960 forintos összegben a sportlétesítmények
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biztonságtechnikai fejlesztését irányozza elő. Nyilván azokban a stadionokban, azokon a
helyszíneken más sporttevékenységet is lehet végezni. Azt kell mondjam, hogy javaslat
második része nem célzottan és kizárólag a labdarúgást preferálja, de összességében valóban a
labdarúgás pluszfinanszírozásáról van szó. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot! (Szavazás.)
A bizottság egyhangúlag támogatja.

Következik az 533. számú javaslat. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Vágó képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Kérhetnék egy indoklást a kormánytól? Mert úgy érzem én
is, akárcsak Lukács Tamás, a bizottság elnöke, hogy itt ellehetetlenülne a nemzeti civil
alapprogram, ha ezt nem fogadjuk el. Köszönöm.

ELNÖK: Kormány,

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Nem a
civil alapprogram ellehetetlenítéséről van szó, hanem a benyújtott törvényjavaslat azért ezt a
megfogalmazást tartalmazza, mert a civil alapprogramból a civil szervezetek támogatásának
áttekintése szükséges. Tehát a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy egy generális
felülvizsgálat történjen a tekintetben, hogy milyen szervezetek milyen jogcímeken, hogyan
kapnak támogatást, és ennek a felülvizsgálatnak az alapján lehet az év második részétől új
struktúrában, új szempontok alapján finanszírozni a civil szervezeteket. Ha ezt a javaslatot
elfogadnák, akkor az azt jelentené, hogy változatlan struktúrában finanszíroznánk a civil
szervezeteket.

Egyetlenegy dolgot hadd emeljek ki. A kormány célja az, hogy mind a civil
szervezetek, mind az úgymond közfeladatot ellátó, de nem költségvetési szervként működő
szervezeteknél, lásd szociális jellegű, oktatási tevékenységet végző szervezeteknél olyan
felülvizsgálat legyen, hogy valóban csak az arra jogosultak, az adott feladat ellátására létrejött
szervezetek kapjanak támogatást. Egy másik példát említve, ehhez kapcsolódó elem, vannak
üzleti egyházak, amelyek gyakorlatilag azért működnek egyházként, hogy ilyen forrásokból
pénzt kapjanak. Tehát a civil szervezetek generális áttekintése okozza azt, hogy a
törvényjavaslatban ez megszorító vagy korlátozó jellegű megfogalmazás szerepel. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Egy támogató szavazattal egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Bizottság! Vissza kell térnünk egy indítványra, amit a szavazásnál rosszul
terjesztettem elő. Egy olyan indítványról van szó, a 189. ajánlási számú javaslatról beszélek,
amit a kormány képviselője nem támogat, mégis azt javaslom, hogy a frakcióegyeztetésre
hivatkozva támogassuk. Egy 150 milliós tételről van szó, egyházi ügy, nem rengeti meg a
költségvetést. Akkor elfelejtettem a csomagból kivenni.

Van-e kérdése valakinek? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor erről a javaslatról újra
szavaztatok. Tehát a kormány elutasítása ellenére javaslom a bizottságnak, hogy támogassa.
Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Gondolom, Vágó képviselő úr is támogatja. (Vágó
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Gábor: Tartózkodom.) Tartózkodik. Akkor a bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta ezt az
indítványt.

A költségvetési bizottság által benyújtandó javaslatok tárgyalása

Következnek azok az indítványok, amelyeket bizottságunk nyújtanak be. Az első plusz
3 milliárdos tétel a bíróságoknak. Ott van ez a csomag, amit a bizottság nyújtana be?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, megkaptuk. A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság
majdnem egyhangúlag nyújtja be. Vágó képviselő úr tartózkodik vagy ellene van? (Vágó
Gábor keresi az indítványt.) Egyetlen lap. Bíróságról szól, biztos szimpatikus a
frakcióvezetőjének. (Vágó Gábor: Tartózkodom, nem, támogatom.) Nem. Önnek nem. Jó,
akkor egy tartózkodás mellett a bizottság benyújtja. (Jelzésre.) Támogatta? Köszönöm,
képviselő úr, akkor a bizottság egyhangúlag benyújtja.

A következő megint a bíróságok személyi működéséről szól. Három olyan javaslat van
előttünk, ami a bíróságokról szól, ez személyi ügyekre plusz 397 milliót ad. Kérdezem a
kormányt.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
Annyi kiegészítést tennék, hogy az előttem lévő csomagban több javaslat van, amely a
bíróságok részére juttatna pluszforrásokat. A szándékot támogatja a kormány, ezért mond
igent az összesre. Azt gondolom, a későbbi egyeztetések alapján dőlhet el, hogy végül a
plenáris ülésen melyiket támogatjuk. Tehát a kormány álláspontja támogató.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja.

A következő az Országgyűlés Hivatalával foglalkozó indítvány. Kérdezem a
kormányt, támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
Arról értesültem, hogy van néhány olyan indítvány, ami még nincs előttünk, mert

valami gond van velük, mondjuk ellenzéki képviselő nyújtotta be, de a szándékot a
kormányoldal támogatni akarja. De majd megvitatjuk ezeket a nagyszerű indítványokat.

Mint mondtam, három, a bíróságokat érintő indítvány van, de a harmadikról még nem
szavaztattam. A kormány képviselője jelezte, hogy azt is támogatja, akkor szavazzon erről a
bizottság is. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta ezt is.

A költségvetési bizottság által benyújtandó javaslatok között még egyet látok, de lesz
több is.

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e azt, ami megemelné az általános
forgalmi adó bevételeit.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
javaslatot. Ez az előző javaslattal van összefüggésben, nevezetesen a Média és Hírközlési
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Hatóság és annak Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről szól, ami önálló
törvényjavaslatként került benyújtásra. A most benyújtott javaslat és az előző is gyakorlatilag
azzal foglalkozik, hogy a törvényjavaslatból kiveszi azokat az elemeket, amelyeket önálló
törvényjavaslatban az említett szervezet benyújtott az Országgyűlés részére. Emiatt ezt a
javaslatot is támogatja a kormány.

ELNÖK: Tehát a kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

A következő, amit benyújtanánk, a törvényjavaslat 5. §-ára vonatkozik, azt egészíti ki.
Kérdezem a kormányt, támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja. (Dr. Bóka István: Elnök úr, felülről nyitott lesz, ugye?) Felülről nyitott lesz? -
hangzott el a kérdés.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Vagy ennyire pontosan lehet tudni, hogy mennyi lesz a
kompenzáció?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. Ha megengedik,
nagyon röviden kifejteném. Az adó- és járuléktörvények hatásaként egyes kereseti
kategóriába tartozók nettó jövedelme csökkenne. Ezt ellensúlyozza az a javaslat, amiről az
imént szavazott a tisztelt bizottság. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében
lévő tartalékból teremti meg azt a lehetőséget, hogy az alacsonyabb keresetűeknél olyan
kompenzáció kerüljön kifizetésre a teljes közszférában, amely garantálja, hogy senki nettó
jövedelme ne csökkenjen.

A javaslat nemcsak a jogi lehetőségét teremti meg ennek a céltartalék szabályozásával,
hanem plusz 21, 9 milliárdot bele is tesz ebbe a céltartalékba. (Babák Mihály: És mi van a
reálszférával?)

ELNÖK: Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az lenne a kérdésem, hogy itt nominálisan senkinek ne
legyen kevesebb a fizetése a közszférában, ezt reálértéken tartják úgy, hogy senki ne kapjon
reálértéken kevesebb fizetést. A másik kérdésemet Babák úr megfogalmazta, a
versenyszférában azt hogyan kívánja megoldani a kormány. Köszönöm.

ELNÖK: A kormány képviselője!

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Vágó úr kérdésére a válasz:
a közszférában a nominális havi nettó bérjellegű jövedelme nem csökken ennek a javaslatnak
az alapján, mivel erre biztosít kompenzációt. Itt azért hangsúlyozni szeretném, hogy egyes
jövedelmi kategóriáknál jelentős növekedés van. Az egy- vagy többgyermekes személyekről
van szó, ott jelentős nettó reálbér-növekedéssel is lehet majd számolni. Ami a magánszférát
illeti, jelenleg tartanak az egyeztetések az Országos Érdekegyeztető Tanács keretében. Éppen
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a holnapi napon lesz a következő forduló, amelyen a minimálbér és a garantált bérminimum
összegéről folyik az egyeztetés. Az eddigi nyilvános tárgyalások alapján mind a
minimálbérnél, mind a garantált bérminimumnál egy olyan növekedés látszik, amely
önmagában garantálja azt, hogy a magánszférában se legyen nettó keresetcsökkenés.
Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Szavazhatunk az előterjesztésről A kormány támogatta.
Kérdezem a bizottságot! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

A következő, ami előttem van, a Magyar Nagydíjjal kapcsolatos indítvány. Kérdezem
a kormány képviselőjét.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Itt arról van szó, hogy ebben a formában is támogatnánk,
viszont az LMP is kidobott pénznek tekinti a Forma-1-es jogdíjakra vonatkozó pénzt,
emlékeim szerint  5 milliárd forintot, mert konkrétan Ecclestone úr zsebébe folyatjuk a
magyar adófizetők pénzét. Megértem, hogy ez egy hagyomány, ez szokássá vált az elmúlt
évtizedekben, de szerintem a magyar idegenforgalmi stratégiában fölül kellene vizsgálni a
Forma-1-hez fűződő viszonyunkat. Tudom, hogy ennek nem most van az ideje, csak
szerettem volna jelezni, hogy a támogatásom itt valóban annak szól, hogy az autó-motor
sporton jóval túlmutat a Forma-1, ez pedig azt hozza, hogy ne a sportnál legyen ez a rész.
Köszönöm.

ELNÖK: Babák képviselő úré a szó.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egyik oldalról ez teljesen igaz, hogy ha valaki csak egy
szeletét választja ki az igazságnak, vagy nem összefüggésekben gondolkodik, hiszen a Forma-
1 gazdasági hatása nehezen kalibrálható, ugyanakkor az idegenforgalom és sok egyéb másra
nagyon jelentős hatása van. Meg kell fontolni, de ezzel most a kormány nem kíván szakítani,
nem tartja az időt alkalmasnak arra, hogy fölrúgjon egy dolgot, amely korábban beágyazódott,
és az egész idegenforgalmi, vendéglátó- és szállodaipar tiltakozna, hogy miért lehetetlenítjük
el a jövedelemtermelő képességüket és lehetőségüket. Úgyhogy nem támogatom azt, hogy
ezzel most bíbelődjünk. Köszönöm szépen, ha megérti.

ELNÖK: Szavazhatunk az előterjesztésről. Emlékeztetem a bizottságot, hogy a
kormány támogatta az indítványt. (Szavazás.) A bizottság is egyhangúlag támogatta.

A következő, amit a bizottság beadna, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Nonprofit Kft.-t érintené. Bóka képviselő úrnak adok szót.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr!
Az a sajnálatos malőr történt, hogy a teljes költségvetési tervezésből egyszerűen kimaradt a
zánkai gyermeküdülő finanszírozása, ami már évtizedes múltra tekint vissza. Körülbelül 50
millióval támogatta évről évre a költségvetés a zánkai gyermeküdülőt. Az jó hír, hogy most ez
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a 350 milliós tétel visszakerül. Az elmúlt évben nagyjából-egészéből a szociális büdzséből
kapott mintegy 350 millió forintot, és körübelül 180 milliót az oktatási büdzséből. Így jött ki
ez az ötszázvalahány millió forintos tétel. Mondom, ez a 350 millió forint jobb annál, mintha
semmi nem történne.

A térség országgyűlési képviselője is vagyok, ezért szeretném erre felhívni a
figyelmet. Köszönöm, hogy foglalkoztak vele, és mégis behozták bizottsági kapcsolódó
indítványként, de attól tartok, hogy ez a 350 millió is kevés lesz. Tehát egy 200 milliós
kiegészítés még majd szükség lesz, ennek a lehetőségét meg kellene vizsgálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány tehát támogatta a javaslatot. Kérdezem a bizottságot,
támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a benyújtását.

Az utolsó javaslat, a magyar film támogatására vonatkozik. Kérdezem a kormányt,
támogatja-e.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta az indítvány benyújtását.

A napirendi pont tárgyalásának felfüggesztése

Tisztelt Bizottság! Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását felfüggesztem. Amire az
előbb rejtjelesen utaltam, vissza fogunk még térni rá benyújtandó módosító indítványok
kapcsán. A 8. napirendi pontban szereplő törvényjavaslathoz nem érkezett módosító
indítvány, a másik kettőnél, a 9. és 10. pontnál a zárszót éppen most mondják a plenáris
ülésen, és tudomásunk szerint nincs hozzá módosító indítvány. Kihagytuk a 7. pontot, ez a
nyugdíjpénztárakra vonatkozó döntés, itt várhatunk még módosító indítványokat. Tehát most
tartunk ott, hogy meghatározatlan ideig szünetet rendelek el.

(Szünet: 16 óra 11 perctől 18 óra 58 percig.)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke: Jó estét kívánok, kedves
képviselőtársaim. Szünet után folytatjuk délutáni ülésünket. Köszöntöm helyettes államtitkár
urat. Az ülés vezetését átadom Hargitai János alelnök úrnak.

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm. A 7. napirendi pontunknál tartunk, ezekre a módosító indítványokra vártunk, és
remélem, úton van a kormány másik tisztviselője, aki további indítványokat hoz magával,
amire utaltam már a szünet előtt.

Először a 15. számú indítványra térünk ki, Scheiring Gábor és Vágó Gábor
javaslatáról van szó. Kérdezem államtitkár urat, hogy támogatják-e ezt az indítványt.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! A kormány nem támogatja a javaslatot.
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ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úr kíván-e szólni? (Jelzésre.) Vágó Gábor
képviselő úré a szó. Nem kíván szólni? Jó, akkor a szavazhatunk az indítványról. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Egy támogatás mellett egyharmadot sem kapott.

A 16. számú indítvány, ugyanannak a két képviselőnek az indítványáról van szó.
Kérdezem a kormányt, hogy viszonyulnak ehhez.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úré a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. A plenárison is röviden bemutattam módosító
javaslatunk tartalmát. Arról van szó, hogy a testületbe az ellenzék is tudjon delegálni tagokat,
ezáltal biztosíthatnánk a parlamenti felügyeletet az alap fölött. Ez nagyon pozitív
együttműködési faktor volna a kormány részéről, ha ezt valóban kinyitná, és egy szakmai
alapú testület jönne létre, nem pedig egy egyszerűen kormánytöbbséghez közelálló fideszes
testület. Köszönöm.

ELNÖK: Képviselő úr befejezte? (Jelzésre.) Kíván-e a kormány képviselője reagálni?
(Jelzésre.) Nem kíván. Akkor szavazhatunk a módosító javaslatról. Ki az, aki támogatja ezt?
(Szavazás.) Egy fő, egyharmadot sem kapott.

A következő a 17. számú indítvány, Kovács Zoltán, Ágh Péter, Stágel Bence javaslata.
Kormány?

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány támogatja a
javaslatot, egyeztetve lett a kormányzati szakértőkkel. Ez a javaslat azt biztosítja, hogy ne
csak azok léphessenek vissza a társadalombiztosítási rendszerbe, akik saját jogú öregségi és
rokkantsági nyugdíjban részesülnek, hanem a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők is
megtehessék ezt. Tehát egy pontosításról van szó.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Szavazzon
a bizottság, ki támogatja ezt az indítvány? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatta.

A következő indítványok, amelyek képviselőtársaim előtt vannak, azok, amelyeket a
bizottság nyújtana be. Sorszáma értelemszerűem még nem lehet.

Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e ezt az összegyúrt indítványt.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
javaslatot. Nem tudom, szükséges-e elmondanom, hogy pontosan miről van szó?

ELNÖK: Kérjük pár mondatban, igen.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Részben pontosításról van,
helyesírási, technikai módosításokról, részben tartalmi módosításról. A tartalmi módosítás
pontosítja az alap beszámolási kötelezettségét, pénzügyi beszámolási kötelezettséget ír elő,
tehát pénzügyi beszámolót kell készítenie. A munkaadói nyugdíjjárulék hozzájárulássá
történő átalakítását, összhangban a 2011. évi költségvetési törvényjavaslattal, 2011. december
1-től lépteti hatályba a javaslat, ugyanis a társadalombiztosítási rendszerből történő
kiszerződés legkorábban 2012. január 1-től léphet hatályba. Ez tehát az oka a dátum
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pontosításának. A következő az országos szervezetek nevét pontosítja. A következő szintén
pontosítás, a többi pedig a szöveg pontosítása.

Ami még tartalmi kiegészítése a korábbi javaslatnak: azok a magán-nyugdíjpénztári
tagok, akik átlépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, a reálhozama, illetve a plusz 2
százalékos önkéntes befizetése, a tagdíj-kiegészítés személyi jövedelemadóval terhelt, de
egyéb járuléktól vagy hozzájárulástól mentes felvételét teszi lehetővé. Ennek érdekében
szükséges majd egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényt módosítani, hogy ezt a
hozzájárulást se kelljen megfizetni.

A javaslat többi pontja mind szövegpontosítás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vágó képviselő úr, öné a szó.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a 18. §-nál arra pontra szeretnék rákérdezni, hogy
a nyilatkozattételre vonatkozó részletes eljárási szabályokat a kormány rendeletben állapítja
meg. Ez miként fog úgy végbemenni, hogy valóban január 31. a határidő, és gondolom, a
kormányrendeletnek is van egy átfutási ideje, és utána csak pár munkanap marad. Mi tudunk
erről, van-e már ilyen előkészítés.

ELNÖK: Nyikos László képviselő úré a szó.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Abban segítsen nekem, legyen szíves, államtitkár
úr, hogy a 10. §-ban a pénzügyi beszámolóra vonatkozó módosítás korrekt, de lemaradt vagy
kimaradt a 11. §, hogy most az ellenőrzéssel mi a helyzet? Az alap pénzügyi beszámolójának
független pénzügyi ellenőrzése miként történik? Az alapjavaslatban a Számvevőszék
szerepelt.

ELNÖK: Van-e további képviselői kérdés, vélemény, (Nincs jelentkező.) Nincs.
Államtitkár úré a szó.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnök úr
kérdésére válaszolnék először. E tekintetben változatlan a javaslat, továbbra is a
Számvevőszék végzi el az alap működésének vizsgálatát, így a 11. § nem változott. A 18. §-
sal kapcsolatban azt gondoltam, képviselő úr arra kérdez rá, hogy miért kellett pontosítani a
szöveget. Ennek részben az volt az oka, hogy a korábbi megnevezés csak a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelős szervet említette, amely egyetlen van Magyarországon, Budapesten.
Azért kellett pontosítani, hogy minden egyes régióban lehessen ilyen nyilatkozatot tenni. A
nyilatkozattételre vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló kormányrendelet
kidolgozása folyamatban van, elkezdődött, az e heti vagy a következő heti államtitkári
értekezlet meg is tárgyalja, tehát a kormányzat célja, hogy a törvény hatálybalépésével együtt
ez a kormányrendelet is hatályba tudjon lépni.

ELNÖK: Nyikos László képviselő úr!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Államtitkár úr, az a helyzet, hogy az korrekt, hogy a
pénzügyi beszámolót elkészítik, nyilvánosságra hozzák, de fogja ezt ellenőrizni. Mert a 11. §-
ban működése és gazdálkodása szerepel, amit a Számvevőszék ellenőriz, de a pénzügyi
beszámolót ki fogja ellenőrizni?

ELNÖK: A kormány képviselőjének szót adok.
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NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az Állami Számvevőszék. E
tekintetben nincs különbség, a pénzügyi beszámoló ellenőrzésére is vonatkozik a 11. §, amely
az Állami Számvevőszéket jogosítja fel.

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Engem ez a válasz megnyugtat, csak nem látom azt
a mondatot, amit most tetszett mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr!

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az Állami Számvevőszék
jogosultsága azzal, hogy az alap működését az Állami Számvevőszék ellenőrzi, már magában
foglalja a pénzügyi beszámoló ellenőrzését is. Miután a pénzügyi beszámolót az Országgyűlés
részére benyújtja az alap, és erről tájékoztatást ad, utána az Állami Számvevőszék, az
Országgyűlés ellenőrző szerve ennél fogva jogosult lesz ezt is ellenőrizni, illetve ebből a
dokumentumból fogja megállapítani a működés kereteit, a gazdálkodás következményeit. (Dr.
Nyikos László: Feladom.)

ELNÖK: Akkor szavazhatunk, hogy beadjuk-e az indítványt. Ki az, aki támogatja az
előttünk lévő javaslatot? (Szavazás.) Majdnem egyhangú. Ki az, aki nemmel voksol? Ki az,
aki tartózkodik? Két tartózkodás mellett a bizottság benyújtja ezt a módosító indítványt.

A napirendi pont lezárása

Itt fogytak el az előttünk lévő irományok. Egy pár perc türelmet kell még kérni
képviselőtársaimtól, ha minden igaz, úton vannak ide az utolsó javaslatokkal. (Rövid szünet.)

Folytassuk a bizottság ülését, tisztelt képviselőtársaim.
Két indítvány van előttünk, jó indítványok, ez látszik, úgyhogy gyorsan egyetértésre

juthatunk. (Derültség.) Az első legyen az, ami az általános forgalmi adó bevételét növeli. A
másikkal együtt ez megteremtheti a fedezetét a majdan támogatásra kerülő indítványoknak, ha
az ellenzékiek jó javaslattal állnak elő, természetesen onnan is jöhet jó javaslat, más szóba
sem kerülhet.

A kormány képviselőjét kérdezhetem, vagy meg kell várnunk a kollégáját? Még ha
tudom is az álláspontját. (Jelzésre.) Akkor még várunk. (Rövid technikai szünet.) Köszöntjük
államtitkár urat, a nagyszerű indítványok megérkeztek.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalásának folytatása

A jövő évi költségvetésre vonatkozó napirendi pontot újra megnyitom. Az előttünk
lévő két indítvány benyújtásáról fogunk dönteni. Az első az áfa-bevételeket növeli meg, mivel
a bizottság észrevette, hogy ez rendkívül konzervatív módon lett tervezve, és talán egy kis
emelésre lehetőség adódik. Kérdezem az államtitkár urat, mit gondol erről.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. A benyújtott javaslat hátterében az áll, hogy ismereteim szerint támogatásra került több
olyan, az LMP, illetőleg a Jobbik képviselőcsoportja által benyújtott módosító javaslat kiadási
ajánlati pontja, ami körülbelül 3,5 milliárd forintot jelent. Ahogy elnök úr említette, a
konzervatív módon tervezett áfa-bevételek talán reálisabb tervezésével az említett kiadások
úgy támogathatók, hogy közben a hiány nem romlik. Ezért a kormány támogatja a javaslatot.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A kormány támogatja az indítványt. És a
bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

A másik indítvány a kulturális élet sokszínűségét felismerve kíván forrásokat
teremteni abban a szellemben, ahogy ezt államtitkár úr megfogalmazta. Kormány?

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A
T/1667/52. irományszámú módosító javaslat, amelyet Kukorelly Endre és Karácsony Gergely
képviselő urak jegyeznek, az úgynevezett költségvetési salátatörvény módosítását irányozza
elő. Ennek értelmében az alternatív, független színházak jutnának többletforráshoz. Az
előttünk lévő bizottsági módosító javaslat gyakorlatilag ennek a fedezetét teremti meg, ennek
alapján a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja.

A napirendi pont lezárása és az ülés bezárása

Ezzel bizottsági ülésünket befejeztük, köszönöm mindenkinek a türelmét, a
kormányét, a képviselőkét, a kolléganőkét különösen, akik nélkül eleve nem mennénk
semmire, a gyorsíróra megkülönböztetetten vonatkoznak ezek a szavak. A jövő héten
várhatóan kedden kétszer tartunk ülést. Jó utat mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 25 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke
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