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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Köszöntök mindenkit. Köszöntöm a
Nemzetgazdasági Minisztérium vezető munkatársait, Kármán András államtitkár urat és
Banai Péter Benő helyettes államtitkár urat.

A napirend elfogadása

Két ügy van napirendünkre javasolva, két, tegnap tárgyalt törvényjavaslat az ez évi
költségvetési törvény és az államháztartási törvény módosításáról. Illetve van még egy
Egyebek napirendi pont is. Miután határozatképes a bizottság a jelenléti ív szerint,
megkérdezem képviselőtársaimat, egyetértenek-e a napirendi ajánlásban javasolt ügyekkel.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú, tehát megkezdhetjük tárgyalásunkat.

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

Tekintettel arra, hogy az egyik napirendi pontban szereplő kérdéshez magam is
nyújtottam be módosító indítványt, majd át fogom adni alelnök úrnak az ülés vezetését, ezért
azt javaslom, hogy először a Magyar Köztársaság ez évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványokról ejtsünk szót. Nem sok módosító
indítványunk van, összesen négy ajánlási pont van, ebből háromnak Dancsó József úr a
szerzője.

Az 1. pontban Dancsó József képviselő úr javasolja a leírtakat. Megkérdezem
képviselő urat, kíván-e ehhez valamit hozzátenni. (Jelzésre.) Nem, magáért beszél a javaslat.
Ezért csak a kormány véleményét kell megkérdeznem, mit szól hozzá. Tessék parancsolni!

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Tisztelt Elnök
Úr! A módosítást támogatjuk.

ELNÖK: A kormány a módosító indítványt támogatja. Kérdezem a
képviselőtársaimat, mit szólnak a módosító javaslathoz, illetve a kormány véleményéhez.
Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérdésem lenne.

ELNÖK: Veres János képviselő úr kérdése, hogy miért támogatja a kormány.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem. Nem. Nem a kormányhoz, Dancsó képviselő
úrtól kérdezném, hogy miért változtatja meg ennél a pontnál az általános szabályokat.

ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen képviselő úr kérdését. Úgy
gondolom, hogy ütemterv alapján szerencsésebb ezeket a befizetéseket kalkulálni, jobban
tudja a Magyar Energia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a PSZÁF is ezeket
kezelni.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Észrevétel nincs. A válasz elhangzott. Mégis van
észrevétel?
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnézést, de nem egységes így, hogy különbség van
téve a három szervezet között. Ezért volt a kérdésem, hogy vajon miért tesznek különbséget
egyik és másik olyan típusú szervezet között, amelyek között elég nehéz egyébként
különbséget tenni ebből a szempontból, amiért az egész indítvány megfogalmazásra került.
Van-e valami olyan megfontolás mögötte, ami az indítvány rövidségéből adódóan ez nem
derülhet ki mindenki számára.

ELNÖK: Tessék parancsolni, Dancsó képviselő úr.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Természetesen nincs, az célszerűség ezt diktálja.

ELNÖK: Rövid válasz volt, feltétlenül dicsérendő. Akkor a szavazás következik erről
a javaslatról. Ki az, aki támogatja Dancsó képviselő úrnak az 1. ajánlási pontban lévő
javaslatát? Kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tizenkilenc. Ki az, aki nem támogatja?
Kettő. Ki az, aki tartózkodik? Egy. Megállapítom, hogy a bizottság döntő többséggel
támogatja a módosító indítványt.

Következik az ajánlás 2. pontja, Volner János képviselő úr indítványa. Képviseli-e
valaki Volner Jánost? (Nincs jelentkező.) Nem képviseli. Kérdezem a kormány véleményét a
javaslatról.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: A javasolt törlés
a Gazdasági Versenyhivatalt tulajdonképpen fölmentené a befizetés alól, ez viszont
veszélyezteti a megcélzott összeget. Ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a módosító indítványt. Kérdezem
képviselőtársaimat, kinek van véleménye. (Nincs jelentkező.) Vélemény nincs. A szavazás
következik. Ki az, aki támogatja Volner János képviselő úr indítványát? (Szavazás.) Egy. Ki
az, aki nem támogatja? Majdnem mindenki. Ki tartózkodott? Két tartózkodás, egy támogatás
mellett a bizottság elvetette az indítványt.

Következik Dancsó József képviselő úr második javaslata az ajánlás 3. pontjában.
Kérdezem képviselő urat, kívánja-e indokolni. (Jelzésre.) Nem kívánja indokolni. A kormány
véleményét kérdezem.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Jogtechnikai
jellegű módosításról van szó, a kérdést kormányrendelet szabályozza, tehát támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság véleménye? (Szavazás.) A bizottság is
támogatja. Nem azt kértem, hogy szavazzunk…

Következik az ajánlás 4. pontjában ugyancsak Dancsó képviselő úr javaslata. Kívánja-
e képviselő úr indokolni a javaslatát. (Jelzésre.) Nem kívánja. A kormány véleményét kérem
Dancsó képviselő úr javaslatáról.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Az eddig 10-ről
25 évre viszi föl a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a garancianyújtás lehetőségét.
Előremutató javaslatnak gondoljuk, és támogatjuk a módosítást.

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



- 8 -

A napirendi pont lezárása

Ez egy sikeres munka, magamnak is kívánok ilyen sikeres indítványokat. Ez majd
kiderül.

Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok tárgyalása

A következő napirendi pontunkra térünk rá, ez az államháztartási törvény
módosításához benyújtott indítványok megvitatása. Átadom a szót Seszták Oszkár alelnök
úrnak.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP, a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
sikert kívánok elnök úrnak az indítványához. Tisztelt Bizottság! Az 1. ajánlási pontot
tárgyaljuk. Megadom a szót elnök úrnak.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Rövid leszek. Tegnap már
itt is és a plenáris ülésen is szóba került ez a kérdés. Azt gondolom, van némi félreértés
köztem és Dancsó képviselő úr között az értelmezésben. Tudniillik én azt elfogadom, hogy a
parlament hatáskörébe tartozó intézményeknél zárolt összegeket egy csoportba gyűjti a
kincstár, és annak felhasználásáról az Országgyűlés dönt. Más kérdés, hogy erről mi a
véleményem, de ebből a szempontból, törvényalkotási szempontból ezt nem vitatom. Amire
az én indítványom irányul, az az, hogy a fejezeteknél, a költségvetési szerveknél nemcsak
emiatt maradhat fel nem használt előirányzat, hanem egyébként, a normál gazdálkodásból
eredően is lehetnek fel nem használt irányzatok. Mégpedig kétféleképpen is. Egyrészt
pénzmaradvány keletkezhet, mert hiszen a kiadás átcsúszhat a következő esztendőre,
miközben előtte már kötelezettségvállalás történt, ki kell fizetni azt a teljesített szolgáltatást,
amire december 31-ig nem került sor. Tehát a pénzmaradványon nincs is vita.

A kötelezettségvállalással nem fedezett előirányzatokról van szó. Normál esetben, és
nem azt tekintem normál esetnek, amiről most beszélünk, hogy tudniillik a parlament el fog
venni, zárolni fog parlamenti hatáskörbe tartozó fejezeteknél előirányzatokat, hanem azt a
normál esetet tekintem, ami számtalanszor előfordul az életben, hogy nem kötelezettséggel
valamelyik költségvetési fejezet, valamelyik költségvetési szerv az előirányzatát, amit a
parlament jóvoltából kapott, nem költi el. Ez nem magyar jelenség egyébként, a német
költségvetési gyakorlatban decemberi láznak nevezik ezt a kicsit kapkodó tevékenységet,
amikor decemberben rájönnek a kormányhivatalok, hogy hú, van itt még el nem költött pénz,
és villámgyorsan elkezdenek kötelezettségeket vállalni. Most arra gondolok, hogy valamely
szervezet mégsem köti le kötelezettséggel az előirányzatát, és a kötelezettségvállalási
előirányzata átcsúszik a következő esztendőre. Az európai gyakorlatban legalábbis az általam
ismert európai uniós gyakorlatban ilyenkor az a helyzet, hogy a fel nem használt kötelezettség
előirányzata visszaáramlik a költségvetésbe, és a költségvetés hiányát csökkenti, ha van, vagy
a bevételi többletet növeli. Tehát nem marad a költségvetési szervnél.

Na most, itt jön a probléma, hogy miután ott maradna, ezek után a kormány a javaslat
szerint ráteszi a kezét. Mert azt mondja a kormány, hogy hopp, ez a pénz az enyém, majd én
elköltöm, vagy megmondom, mit lehet vele csinálni. Ezzel szemben én azt mondom, hogy ez
a pénz áramoljon vissza a költségvetésbe, és csökkentse a hiányt. Csak erről van szó,
összefoglalva tehát. Nem vitatom, mert fölöslegesnek tartom vitatni azt a pontját a
törvényjavaslatnak, ami szerint a zárolási kötelezettség ki fog terjedni a parlament
hatáskörébe tartozó fejezetekre is. Ezt nem vitatom, mert ez más kérdés. Ezt a dolgot
szeretném viszont helyette javasolni, hogy amire kötelezettségvállalás nem történt, azt ne a
kormány költse el, mert nem a kormány kapta közvetlenül a felhatalmazást a közpénzt
elköltésére, hanem az a fejezetgazda, akinek a fejezetében ez megjelenik. Egy kicsit hadd



- 9 -

szóljak itt baloldalra, úgy érzem, hogy a kereszténydemokrata szubszidiaritási elvet kicsit
megsérti ez a lépés, hiszen alulról is fölhúzza a kormány magához azokat a pénzeket, amiket
még talál, miközben fölülről meg csökkenti a parlamenti költségvetési jogát. Erről már
beszéltem eleget. Csupán ez a kérésem, tessék ezt megérteni, hogy mi az én szándékom, és
akkor nem azon vitatkozunk, ami tegnap is szóba került, mert abban nincs vita közöttünk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a kormány képviselőit, mi a
véleményük a javaslatról.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Az előterjesztett
módosító javaslat véleményünk szerint a kormány mozgásterét szűkíti, ezért nem tudjuk
támogatni.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Államtitkár úr, ez teljesen világos. Hát persze, hogy
szűkíti, azért nyújtottam be, hogy a parlament költse el a pénzt és ne a kormány. Köszönöm
szépen, nagyon korrekt volt, hogy ezt kimondta, mert tényleg erről van szó.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Elnök úr,
engedje meg, hogy még egy mondatot hozzáfűzzek. Az eredeti javaslat tulajdonképpen
visszaállítaná az államháztartással kapcsolatos 2010-es hatályos szabályozást. Ilyen
értelemben azt gondoljuk, hogy ez nem precedens nélküli, erre a korábbi években is volt
lehetőség.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Véleményeket kérek. Pősze Lajos képviselő úr!

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Egy kérdésem és egy megjegyzésem
lenne. Érdekes, én nem érzem, hogy szűkítené a kormány mozgásterét, mert ugyan a
költségvetés hiányára fordítódna, ugyanakkor ez a kormánynak mozgásteret ad egyéb
területeken, hiszen innen van egy pluszbevétele, ami a hiányt csökkenti, tehát a hiány tartása
mellett máshol esetleg könnyebben tud játszani. Én inkább attól tartok, vagy azt nem értem,
hogy azt végiggondolta az előterjesztő, hogy egy miniszterelnök, egy kormány és egy
miniszter között csak van valami függőségi viszony. Ha ez esetleg így átmenne, lehetne súgni
vagy presszionálni a minisztériumokat, ha a kormány javítani akarná a költségvetési hiányt,
hogy gyerekek, ezt, meg ezt, meg ezt ne költsétek el, mert akkor az visszajut hozzánk. Egy
miniszter ilyenkor mit tud mondani? Nem mondhatja azt, hogy nem, mert annak
következményei szoktak lenni. Egészen nagy tételeket lehetne így összelapátolni, főleg év
vége felé. Ez egy kérdés inkább, hogy ezzel a veszéllyel számolt-e az előterjesztő. Köszönöm.

ELNÖK: Dancsó József képviselő Úr

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elmondtam tegnap is, és
talán a plenáris ülésen tisztáztuk, hogy szakmai értelemben nincs vita közöttünk, mindketten
ugyanazt értjük alatta, csak elnök úr ezzel a módosításával egyértelművé tette, hogy a
fejezetek autonómiáját nem kívánja szűkíteni. Már az eredeti javaslat indoklásában is benne
volt az, hogy ez egy régebben működő gyakorlat volt, el is hangzott itt, hogy 2010 közepéig
ez így működött, és ennek egyetlen oka van, mégpedig az, hogy ne kelljen indokolatlanul
igénybe venni a kormányzati tartalékot, amíg a fejezeteken belül is van fel nem használt,
feladattal nem terhelt pénzeszköz. Nyilvánvalóan, ha fejezeten belül megoldható a feladat,
akkor ott célszerű ezt megoldani, nem egyéb tartalékot igénybe venni a finanszírozásra,
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ezáltal kvázi dupla hiányt generálva. E tekintetben úgy gondolom, hogy ez racionális és
ésszerű javaslat. Hogy majd mit hoz a jövő, hogy vissza lehet-e állítani adott esetben a 2010
második félévétől élő szabályozást, azt a költségvetés helyzete eldönti. Szakmailag tehát nincs
vita közöttünk elnök úrral, megközelítési nézetkülönbség van. Ő a fejezetek autonómiáját
kívánja erősíteni, mi pedig azt mondjuk a javaslatban, hogy kvázi ne dupla hiány keletkezzen,
hanem először a fejezeteken belül próbáljuk meg megtalálni azokat a forrásokat, amelyek a
feladat ellátáshoz szükségesek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Font Sándor képviselő úrnak adok szót.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, mégis az ülés
vezetéséhez kapcsolódva kicsit zavarban vagyok. Nem egészen értem itt zöldfülűként mint új
bizottsági tag, hogy a módosító indítványoknál mi lenne az a sorrendiség, amiben az
indítványt tárgyaljuk. Ez alatt azt értem, hogy úgy tudom, a Házszabály szerint először a
kormány képviselőit kell megkérdezni az egyes módosító indítványokról, majd utána a
bizottság tagjainak kell megadni a lehetőséget, hogy kifejtsék véleményüket. Ezt csak azért
javaslom, mert akkor tudnánk, hogy képviselői hozzászólás vagy éppen a kormány álláspontja
fog következni. Ezt javasolnám, mert akkor egészen jól nyomon követhető lenne a tárgyalt
anyagrész.

Ami a tartalmi részét illeti képviselőtársam indítványának. Valószínűleg a mai
kormánybejelentés után is értékelhető lesz a most tárgyalt törvény, hiszen egy helyzetre való
fölkészülés az, amit itt a költségvetési, illetve az államháztartási törvényben vitatunk. A
helyzetre való fölkészülés azt jelenti, hogy igen, olyan helyzet előfordulhat, ahogy az
indítvány eredeti logikája is mutatja, hogy az előirányzat maradványának felhasználásáról a
kormánynak kell dönteni, és az elvont maradvány a központi költségvetést illeti meg. És
lehetséges az a verzió, amit Nyikos László elnök úr az indítványában javasolt. Lehetséges az,
hogy ez a maradvány esetleg, ha sehová máshová nem kell, tehát nincs nagy baj, jók a
meghozott intézkedések, a nemzetközi olajár nem nő, a görögök nem dőlnek be jobban, vagy
a spanyolok meg a portugálok. Nem tudjuk, hogy milyen külső hatások érik még a magyar
gazdaságot.

De éppen ezekre a nem várt hatásokra való reagálásként, ha azt előírnánk, amit ön
javasol, hogy ez kizárólag a költségvetési hiányt csökkentheti, akkor könnyen lehet, hogy
olyan területre kellene éppen a teljes költségvetésen belül az átcsoportosítást elvégezni, ahol
arra nincs szükség. Erre a helyzetre nem lehetett fölkészülni, tőlünk független külső okok
miatt következett be, ami október óta bekövetkezett. Na most, ezért az egyik területen az
előirányzat-maradványt fogom, és kormánydöntéssel átirányítom, mert így mentem meg azt a
helyzetet, amit külső hatás miatt az az ágazat elszenvedett. E ha netán ilyen nem következik
be, akkor önnek igaza lehet abban, elnök úr, hogy a kormány azt mondja, hogy a költségvetés
hiányát csökkenthetjük vele. Ebben bőven benne van az a lehetőség, amit ön úgy fogalmaz
meg, hogy ez az egy mozgástere lehet a kormánynak, illetve nem is lehet, mert a kormány
hatáskörét kiveszi javaslatával, hanem automatizmust állít be, hogy az előirányzat-maradvány
márpedig csak a központi költségvetés hiányára, annak csökkentésére vagy növelésére
irányulhat.

Ez valóban leszűkíti a kormány mozgásterét. De nem azért, amit esetleg Veres János
sugall egy sanda mosollyal, hogy hát akkor ez a kormány megint mindent megtehet, hanem
pont azért, mert a kormány csak úgy tud élni kormányzati szerepkörével, ha ezt a mozgásteret
logikusan megkapja. Hogy várhatóan következhet be olyan szituáció, amikor azt mondja,
hogy kérem szépen, ez a maradványkeret errefelé menjen, most nem tudunk további hiányt
csökkenteni. Be van állítva a 2,94, azzal nincs semmi baj. Ezért szerettem volna támogatni a
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kormány azon álláspontját, hogy ezt az indítványt valószínűleg nem kellene megszavaznunk.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólás? Veres János
képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha már Font képviselő úr egy mosolyból messzemenő
következtetéseket von le, akkor hadd mondjam el az álláspontomat. Amit elnök úr az
indítványában forszíroz, az egy érdemi vitapont. Nevezetesen, hogy bizonyos költségvetési
tételekről kinek is van rendelkezési joga. Ez a vita tárgya. Na most, tény és való, hogy az
eddigi gyakorlat szerint tavaly nyárig az volt, amit most az indítvány nélkül az eredeti
kormányjavaslat biztosítani fog. Vitatkozni éppen ezért arról kellene, mert elnök úr itt
rendelkezik is mindjárt arról az esetről, hogy ha nem a kormány dönt, akkor mi ennek a
pénznek a sorsa, nevezetesen vagy hiányt csökkent, vagy többletet növel. Szerintem az igazi
vita az, hogy ha nem a kormány, akkor az Országgyűlés dönt-e. Nekem az indítványból az a
félmondat hiányzik, hogy az Országgyűlésnek kellene döntést hozni abban az esetben, ha…
Vagy a kormánynak.

Ráadásul a kormánypárti képviselőknek mindig megvan a bizalmuk ahhoz, hogy a
kormány majd bölcsen fog dönteni ilyen kérdésekben, az ellenzéki képviselők nem gondolják
ezt a bizalmat a kormánynak megadni. Ebből logikusan következik, hogy nekem az hiányzik
ebből az indítványból, hogy ha nem a kormány, de nem is határozom meg előre, hogy mi a
pénz sorsa, hanem az Országgyűlés éppen dönthetne. Főleg akkor van ennek indokoltsága,
mert erre viszont nem volt példa korábban, mint ami most következik be, nevezetesen, hogy
az Országgyűlés törvényt alkot az úgynevezett alkotmányos fejezetektől történő
pénzelvonásról is. Ilyen korábban nem volt, az volt, hogy ha van maradvány, akkor a
kormány döntést hozhatott a maradványok fölhasználásáról, úgy, ahogy itt a képviselők
elmondták, mérlegelve, hogy hol van ilyen-olyan-amolyan okból szükség erre, arra, amarra,
és soha nem volt törvényalkotáson keresztüli beavatkozás az alkotmányos fejezetek
költségvetésébe.

Miután most viszont van, ezért szerintem az a gondolat hiányzik innen, hogy lehet
olyan helyzet, és akkor konkréttá teszem, mondok egy példát Font képviselő úr
feltételezésére, a javaslat azt mondja, hogy a bíróságok fejezetéből néhány milliárd forint
szintén zárolásra kerül, és ha nem lenne elég novemberben a cégbíróságok működtetéséhez az
a forrás, ami marad ezt követően, akkor lehetőség legyen oda majdan visszaadni. Most az a
furcsa helyzet áll elő jelen ismereteim szerint, ha jól raktam össze az ezután érvényes
államháztartási törvényt, hogy ehhez a kormánynak nem lesz joga értelemszerűen. Hiszen
alkotmányos fejezetről lévén szó, a kormány nem tud sem elvenni, sem visszaadni a fejezet
költségvetéséhez, az Országgyűlés jogosult minderre. Ezért igazándiból szerintem az a dolog
hiányzik a jelenlegi szabályozást követően, feltételezve, hogy el fogja fogadni az
országgyűlési többség az alkotmányos fejezetek zárolását is, hogy ha úgy kellene
beavatkozni, akkor vajon hogyan fog ez megtörténni.

Mert igazuk van a kormánypárti képviselőknek, hogy a most benyújtott javaslat
megadja ezt a lehetőséget a nem alkotmányos fejezetek esetében. Megadja ezt a lehetőséget
mindenütt másutt, ha olyan helyzet van, amiről itt Font képviselő úr beszélt, akkor át tud
helyezni a kormány, viszonylag nagy mozgástérrel, összegeket. Szerintem az most hiányzik a
majdan elfogadandó szabályozásból, hogy mi van az alkotmányos fejezetek esetében, ha ott
merül föl ilyen konfliktus. Nem akarok itt most tippeket mondani, de szerintem ezt
valamilyen módon orvosolni kellene. Úgy érzem, de nem vagyok benne 100 százalékig
biztos, hogy erre csak az Országgyűlés lesz jogosult. Ha önök azt elfogadják, hogy az
érvényes magyar jogszabályok szerint csak az Országgyűlés zárolhat az alkotmányos
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fejezeteknél, akkor nyilvánvalóan költségvetési beavatkozásra ugyancsak az Országgyűlés
jogosult. Az szerintem nem jó érv, ha valaki azt akarná mondani, hogy többletet a kormány is
adhat. Ez sokszor félreértésre adott már okot az elmúlt 20 év magyarországi gyakorlatában,
hogy ha valaki kapott valamilyen többletet a kormánytól ilyen-olyan címen, akkor annak van-
e ára, és milyen egyezség eredményeképpen kap többlet költségvetési lehetőségeket.

Éppen ezért azt tudom mondani, hogy jelen helyzetben, ebben a vitában, ha az a
mondat is benne van, akkor tudnám támogatni elnök úr javaslatát, ami azt mondja, hogy az
Országgyűlés döntésén múlik ezt követően az, hogy hová kerül ennek a pénznek a
felhasználása. Egyébként nyilván nem fogok ellenkezni azzal a javaslattal, ami 2010-ig
megvolt gyakorlat visszaállítását hozza, mert ez rugalmas gazdálkodást tesz lehetővé a
kormány számára. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Akkor a kormány képviselőjének adom meg a szót.

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tartalmi kérdéseket összegezném
néhány mondatban. Tegnap érdemi vita volt arról, hogy az államháztartási törvény, a
költségvetési törvény módosításával, illetőleg külön kormányhatározattal egy jelentős
mértékű, 250 milliárdos stabilitási tartalék jön létre. Ez egy nagyon fontos lépés. Ugyanakkor,
ahogy Dancsó képviselő úr is említette, elképzelhető, hogy emellett a nagymértékű
tartalékképzés mellett vannak olyan ügyek, amiket meg kell oldani. Ezt meg lehet oldani a
fejezeten belüli szabadabb gazdálkodással, úgy, hogy nem kell tartalékigényt benyújtani,
illetőleg meg lehet oldani azzal, ha visszakerül az államháztartási törvénybe az a régi szabály,
hogy a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is felhasználható legyen. Ez egy
erőteljes óvatossági lépés mellett lehetőséget biztosít arra, hogy kisebb horderejű dolgokat
rugalmasan meg lehessen oldani. Az eszköz olyan eszköz, amelyet az államháztartási törvény
korábban tartalmazott.

 Itt Veres képviselő úr említette, hogy az alkotmányos fejezetek, a kormány irányítása
alá nem tartozó fejezetek tekintetében vajon lehetőség van-e forrásbiztosításra. Azt gondolom,
ugyanúgy, ahogy a korábbi általános tartalékból több esetben került sor kormánydöntéssel
alkotmányos fejezetek számára többletforrás biztosítására, ugyanígy ez a lehetőség a jövőben
is fennmarad, most már a kormányzati rendkívüli intézkedések előirányzatából, illetőleg nem
tiltja jogszabály, hogy a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból is többletforrást
kapjanak ezek az alkotmányos fejezetek. A lényeg, hogy a jogszabályok lehetővé teszik, és a
múltban is volt arra precedens, hogy alkotmányos fejezetek kormánydöntéssel, illetve az ő

saját, alátámasztott igényük alapján forrást kapjanak.
Még egy dolgot emelnék ki a vita kapcsán, ami talán jogtechnikai elszámolási kérdés.

Nyikos elnök úr benyújtott javaslata azt tartalmazza, hogy az előirányzat-maradvány a
központi költségvetés hiányát csökkenti vagy többletét növeli. Itt azt lényegesnek tartom
elmondani, hogy a jelenlegi államháztartási szabályok szerint az úgymond elvont vagy
befizettetett maradvány nem csökkenti a hiányt. Egyszerűen a maradvány elköltése növeli a
hiányt, tehát ha a maradvány elvonásra kerül, akkor az automatikusan nem csökkenti a hiányt.
Ez a megfogalmazás nincs összhangban az államháztartási törvény jelenlegi előírásaival,
ugyanakkor ez arra is felhívja a mindenkori kormányzati szereplők figyelmét, hogy a
maradvány elköltéséről annak tudatában kell dönteni, hogy a maradványfelhasználás
önmagában hiánynövelő lépés.

Az elmondottak alapján tehát összességében, mind tartalmi, mind az említett
elszámolási okok miatt ismétlem azt, amit államtitkár úr mondott, jelen formájában nem
tudjuk támogatni a javaslatot. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyikos László képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm mindenkinek… (Balla György: Elnök
úr, elnézést.)

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Elnézést kérek, alelnök úr az előbb megkérdezte, hogy
van-e még valakinek ehhez a ponthoz véleménye. Nem volt. A kormány megkapta a
lehetőséget a reagálásra, szavazás következik. Az teljesen mindegy, hogy ez kinek a módosító
javaslata, ez nem egy önálló indítvány. Egyébként nem lennék ilyen szőrösszívű, de
körülbelül 8 percen belül szavazni kell a parlamentben, tehát jó lenne addig befejezni a
bizottság ülését.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nyilván a gyakorlatlanságomnak
köszönhető az, hogy megadtam volna Nyikos képviselő úrnak a szót. Kérdezem a bizottságot,
támogatja-e az indítványt. (Szavazás.) Egy igen, egyharmadot sem kapott. Ki nem támogatja?
A többség. Lényeg az, hogy egyharmadot sem kapott. Visszaadom az ülés vezetését elnök
úrnak.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Hátravan még Dancsó József képviselő úrnak két indítványa. Kérdezem a
kormány képviselőjét, mi a véleményük róla.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: A módosító
indítványt támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Szavazás következik. Ki az, aki egyetért az indítványban javasoltakkal? (Szavazás.) Ez
elsöprő többség. Ki az, aki nem? Ki tartózkodik? Három tartózkodás mellett a bizottság
elfogadta az indítványt.

Végül Dancsó képviselő úrnak a 3. ajánlási pontban lévő javaslatáról kérdezem a
kormány álláspontját.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Elnök úr, a
módosító indítványt támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim részéről van észrevétel, Veres János
képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Megmondaná pontosan, hogy mit jelent a (2)
bekezdés?

ELNÖK: Kihez szól a kérdés?

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kormányhoz, mit jelent az, hogy kibővíti a hatályát
vesztő rendelkezéseket.

ELNÖK: Igen. Akkor tessék válaszolni!
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BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: Az
Áht. ezen rendelkezése a Magyar Államkincstár zrt.-vé átalakulásával kapcsolatos
jogviszonyokat tartalmazza. Úgy gondolta a kormányzat, hogy ez már lezárult, ezért
fölösleges az Áht. adott rendelkezése. Ezért tartalmazza az eredetileg benyújtott javaslat a
bekezdés hatályon kívül helyezését. De mint kiderült, még mindig vannak olyan elvarratlan
jogviszonyok az államkincstár átalakulásában, ami miatt szükséges az említett rendelkezés
hatályban tartása, ezt orvosolja a benyújtott javaslat. Ennek alapján támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja
a képviselői indítványt? (Szavazás.) Ez a többség. Ki az, aki nem támogatja? Olyan nincs. Ki
az, aki tartózkodik? Három tartózkodás.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek közreműködését. Tessenek még maradni,
képviselő urak, mert van még egy Egyebek napirendi pont is.

Egyebek

Balla képviselő úrnak van mondanivalója.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Bizottsági döntést szeretnék kérni,
amennyiben erre mód és lehetőség van, szerintem van. A tegnapi napon Pősze Lajos
képviselő úr jelezte, hogy szívesen részt venne a tegnap létrehozott, az elmúlt 8 év
eladósodását vizsgáló albizottságban. Mi a magunk részéről erre fogadókészek vagyunk,
éppen ezért javasoljuk, hogy 9-ről 10 főre bővítsük ki az albizottság létszámát, és Pősze Lajos
urat is válasszuk meg tagjai sorába. Az albizottság esetében számtalanszor döntöttünk az
egyebekben tagcserékről, bővítésről, satöbbiről. Az elmúlt 20 év gyakorlata alapján javaslom.

ELNÖK: Köszönöm. Tessék, Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A javaslat tartalmi részével nem foglalkozván
szeretném azt kérni, hogy ha egy mód van rá, akkor tartsuk be azt a házszabályi rendelkezést,
ami azt mondja, hogy ilyen jellegű kérdésekben írásos előterjesztés alapján lehet döntést
hozni. Nem Pősze úr személyéről, hanem hogy hány tagú az albizottság, és ennek összetétele
is meg volt határozva a bizottság határozatában. Azért szeretném ezt kérni, mert nem vesz
mindenki részt az albizottság munkájában, mint ahogy bejelentésre került, ezért azt
gondolom, ha ilyen szándék van, akkor ki kell bővíteni a főbizottság határozatát egy írásos
előterjesztés alapján, ami meghatározta, hogy kikből áll az albizottság. Ebbe le volt írva, hogy
hány fideszes, hány KDNP-s, hány más frakció képviselője vesz részt. Akkor bele kell írni a
független képviselőt is ebben az esetben.

Amikor a határozati javaslatot tárgyaltuk, akkor elhangzott a vitában, de nem került
kibővítésre, és éppen a Fidesz ragaszkodott ahhoz, hogy Szijjártó határozati javaslata szó
szerint, változtatás nélkül kerüljön elfogadásra. Ezért mondom, hogy tartsuk be azt a szabályt,
ami a 20 éves gyakorlatnak megfelelő, házszabályszerű, semmi akadálya nincs annak, hogy
megszavazzuk a következő bizottsági ülésen.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Mindenekelőtt hadd köszönjem meg Banai Péter Benő közreműködését,
nincs harag, jóllehet, nem támogatta a javaslatomat. (Derültség.) Köszönöm szépen.
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, azért, hogy tudjunk szavazni,
visszavonom ezt a javaslatomat, és meg fog történni úgy, ahogy Veres képviselő úr javasolta.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bölcs javaslat. Befejeztük az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc.)

Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


