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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, képviselőtársaim. Köszöntök mindenkit tisztelettel. Megállapítom a jelenléti 
ívből, hogy a bizottság, a helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Küldtem egy meghívót sok napirenddel, ezeknek egy jó része, az 1. pont alatt lévő 
témakörök mindegyike azt jelzi, hogy képviselői indítványokról kell döntenünk, arról 
tudniillik, hogy tárgysorozatba ajánljuk-e ezek felvételét. Illetve a 2. napirendi pontban a 
tegnap tárgyalt zárszámadási törvényjavaslathoz érkezett módosító indítvány. Tehát ezek 
vannak napirenden és egy bejelentés majd a végén. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ennek a napirendnek a megtárgyalásával 
egyetértenek-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Majdnem egyhangú, de azért megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet. Egy nem szavazattal a 
bizottság egyetért a napirenddel. 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok tárgyalása 

Rátérhetünk tehát a napirendek tárgyalására. Azt javaslom és kérem, fogadják el, hogy 
a 2. napirendi ponttal kezdjük kivételesen, azért, mert az előterjesztők kérték, hogy lehetőleg 
ezen legyünk túl legkorábban. Ez csatlakozik a tegnap tárgyalt zárszámadási 
törvényjavaslathoz. Tehát a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz 
érkezett egy módosító indítvány hozzánk. Az előterjesztő nevében kívánja-e képviselni? 
Veres János képviselő úré a szó. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

A módosító indítvány keletkezésének oka röviden az, hogy nem volt arra példa még 
Magyarországon, hogy ilyen módon, a valóságtól elrugaszkodott politikai deklarációt 
tartalmazó zárszámadás kerüljön a Házban előterjesztésre. Szeretném egyértelművé tenni, 
hogy miről is szól a módosító indítvány. A módosító indítvány arról szól, hogy „A 2010. 
május 29-én hivatalba lépett második Orbán-kormány a nemzetközi gazdasági válságból 
kifelé tartó, fenntartható növekedési pályához közelítő gazdaságot örökölt. A Bajnai Gordon 
miniszterelnök által vezetett szocialista kormány válságkezelése nyomán Magyarország 
elindult a világgazdasági krízisből kivezető úton, a gazdaság növekedni kezdett, a külföld 
bizalma helyreállt, az országot segélyek nélkül is a pénzpiacokról finanszírozni lehetett. Az 
Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett „nemzeti ügyek kormánya” azonban rendkívüli 
gazdasági intézkedéseivel letérítette Magyarországot a fenntartható növekedési pályáról, több 
százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtalan és szakszerűtlen adórendszer-
átalakítással, rontotta a forint árfolyamát, és drágította a hiteleket, rombolta az ország 
nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatás költségeit, és csökkentette a költségvetés 
átláthatóságát, valamint annak a kormánytól független testületek által végezhető szakmai és 
alkotmányossági szempontú ellenőrizhetőségét.” 

A módosító indítvány azért született meg, mert ha már beterjesztésre került a 
benyújtott zárszámadásban egy nem szakmai alapon megfogalmazott bekezdés, akkor, úgy 
gondoljuk, hogy ezt érdemes helyre tenni, és érdemes a realitásokat tartalmazó olyan 
bekezdéssel kezdeni a zárszámadást, amely bekezdés azt írja le, hogy Magyarországon a valós 
gazdasági helyzet hogyan és mint alakult. Ezért gondoljuk azt, hogy helyettesíteni kell ezt a 
bekezdést, ha már politikai tartalmú a zárszámadásnak ez a része, nem pedig szakmai, mint 
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ahogy a korábbi évek zárszámadásai minden egyes alkalommal voltak, akkor érdemes ezt egy 
másik fajta politikai nézettel helyettesíteni, mint ami a valósághoz, megítélésünk szerint 
lényegesen közelebb van. Nyilvánvalóan a parlament politikai testület, éppen ezért a másik 
fajta nézetet egy ellenzéki pártnak kellett előterjesztenie. Azt kérem tehát, hogy a 
realitásokhoz közelítő, a realitásokat tükröző, azt híven leíró bekezdést fogadja el a 
költségvetési bizottság szakmai alapon, nem pedig azt a fajta, egyébként teljes mértékben a 
realitásokat és a valóságot nélkülözőt, ami ezen a helyen szerepelt. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérem a kormányt, illetve a 

szakminisztériumot képviselő Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat, szíveskedjék ismertetni a 
javaslatról a kormány álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A minisztérium részéről sajnálatos módon nem tudtak politikai, illetve más 
állami vezetők részt venni a mai ülésen, az ellenzék álláspontjaként elhangzott politikai 
részlet, de nem kívánnánk állást foglalni politikai kérdésben. 

 
ELNÖK: Világos. Köszönöm az információt. Márton képviselő úr jelentkezett. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz). Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem 

véletlen, hogy Veres képviselőtársunk olvasta, és nem saját fejből mondta, mert ennyi 
zagyvaságot vélhetően nem tudott volna megjegyezni. Nem véletlen az, hogy előre meg 
kellett ezt nekik fogalmazni. Az rendben van, hogy politikai szándék vezérli, de mindenki, aki 
Magyarországon él, tisztában van azzal a gazdasági-pénzügyi realitással, amit többek között 
az ő pénzügyminisztersége, az ő kormányzásuk Magyarországra hagyott, azokat a 
kataszrofális állapotokat, a hamis költségvetést. Úgy gondolom, hogy a tényleges, valóságos 
helyzet arculcsapása lenne, ha a bizottság bármilyen ilyen jellegű módosító javaslatot 
elfogadna. Hiszen ennek a módosító javaslatnak az elfogadásával azt üzenné a magyar 
embereknek, hogy egész egyszerűen nem hajlandó tudomást venni arról, ami Magyarországon 
zajlik, arról a gyászos és terhes örökségről, amelyet többek között például Veres János 
pénzügyminisztersége is eredményezett. 

Tehát úgy gondolom, szó sem lehet arról, hogy a bizottság ezt a módosító javaslatot 
támogassa. Én legalábbis biztos, hogy nem fogom támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek? Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz). Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Szeretném elmondani azt, hogy a 2010-es költségvetés zárszámadásáról beszélünk, a 2010-es 
évet kell értékelni, és ha megnézzük az eredeti javaslatot, amit módosítani kíván a Boldvai 
László és társai által vezetett csapat, akkor nézzük meg, hogy ezeknek a megállapításoknak 
melyik része nem igaz, melyik része hamis, melyik része nem valós. Teljesen egyértelműen 
lehetett látni, hogy 2010-ben jelentős költségvetési hiányt kellett eltüntetnie a hivatalban lévő 
kormánynak. Ez nem vitatéma, hogy azt a körülbelül 500 milliárdos lukat, amivel nem 
számoltak a 2010-es költségvetés tervezése kapcsán, valamilyen módon rendezni kellett. 
Teljesen egyértelmű, és a tények is ezt bizonyítják, hogy a bevételek fölül voltak tervezve, a 
kiadások pedig alul voltak tervezve, és gyakorlatilag jelentős tételek nem voltak betervezve a 
2010-es költségvetésbe. 

Feltéve, de nem megengedve, hangsúlyozom, feltéve, de nem megengedve, amit Veres 
János képviselő úr felolvasott, maximum 2011-re lehetne igaz. De itt sem igaz. 
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Hangsúlyozom, a 2010-es zárszámadásról beszélünk. Ami az előterjesztésben szerepel, annak 
minden száma, minden sora, minden megállapítása maximálisan igaz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Herman képviselő úr következik. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Szeretném elöljáróban leszögezni, hogy 

semmilyen körülmények között nem tudom támogatni ezt a módosító indítványt. Meglepő 
számomra, sőt, úgy is mondhatnám, hogy arcpirító a Szocialista Pártnak, illetőleg Veres János 
képviselőtársamnak ez a struccpolitikája, hogy úgy állítja be a történéseket, mintha az előző 8 
év meg sem történt volna, illetve gyakorlatilag ebben a 8 évben nem is voltak jelen, minden 
bajok forrása az elmúlt 1 év, és erre mutogatnak, legalábbis ezt szeretnék a közvéleménybe 
beitatni. Egy klasszikust szeretnék, az önök pártbéli társát idézni, Horn Gyulát, aki azt 
mondta, hogy „elvtársak, a tények makacs dolgok.” Hát én is csak erre szeretném fölhívni az 
önök figyelmét, hogy a tények makacs dolgok. A matematika eléggé egzakt tudomány, itt a 
számok világában délibábos szóvirágokba becsomagolni a képtelenséget lehetetlen. Ne tessék 
ezzel kísérletezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel? Tessék parancsolni! 
 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Én is Veres úr hozzászólására szeretnék reagálni, 

köszönöm a szót. Azt gondolom, Veres János hozzászólásának annyi valóságtartalma van, 
mint a korábbi években tett nyilatkozatainak. Ezekről az elmúlt napokban a Magyar Hírlapban 
nagyon korrekt összeállítást láthattunk, ezt nem kívánnám ismertetni. A valóság az, hogy 
csapdahelyzetbe hozták az új kormányt, és most is, ezzel a módosító indítvánnyal is mindent 
elkövetnek azért, hogy a szakmai hibáikat és a politikai bűneiket eltakarják. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor engedjék meg, hogy én is elmondjam a magam véleményét ebből a székből. Nem 
kívánok a polémia politikai tartalmára reflektálni. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy persze, 
ez a testület is politikai testület, meg szakmai testület is. Ha lehetőségem engedi, mindig 
szoktam ezt hangsúlyozni, és magam is erre törekszem. Azt gondolom, itt egy műfaji tévedés 
van a kormányképviselők álláspontjában. Szóval, egy ilyen politikai nyilatkozatot lehet tenni, 
nem is kívánok ennek tartalmával vitázni, ennek azonban nem itt van a helye. A zárszámadási 
törvénybe egy ilyen preambulumot beletenni, ez példa nélküli az elmúlt 20 esztendő 
gyakorlatában. Megnéztem néhány zárszámadási törvényt, de egyik kormányváltáskor sem 
találtam ilyen természetű állásfoglalást. Ennek a nyilatkozatnak helye lehet egy más 
műfajban, de nem a zárszámadási törvényben. Ha valaki egyszer ezt majd visszanézi utódaink 
közül, meg fog lepődni azon, hogy ennyire elment egy kizárólag szakmai törvény karaktere a 
politika irányába. Azt gondolom, ezt tessék megfontolni, kormánypárti képviselőtársaim, 
politikai érveiket nem vitatva és kommentálva, hogy vajon idevaló-e ez a preambulum. Én 
tehát, ha úgy tetszik, egyetértek a módosító indítvány szándékával, és ezt a két bekezdésnyi 
preambulumot nem ide javaslom tenni. 

Tessék parancsolni, Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, nem tudom, tetszik-e a látni a 

módosító indítványt, van egy eredeti szöveg, és van ahhoz képest egy módosító indítvány. 
Tessék eldönteni, hogy mit tetszik támogatni! 

 
ELNÖK: Ha ez kérdésként hangzik el… 
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DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Mert elnök úr nem nyújtott be módosító indítványt, ez 
a módosító indítvány fekszik előttünk. Tessék eldönteni, hogy az MSZP által módosító 
indítványt tetszik támogatni vagy az eredeti javaslatot! És még egy zárójeles megjegyzés. 
Nézzük meg akkor a számok nyelvén, hogy az eredetileg benyújtott preambulumban jelzett 
megállapítások közül mi nem igaz. (Dr. Veres János: Egyik sem.) Mert? Mert? Mindegyik 
igaz. Mindegyik igaz. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, a megjegyzését. Most valóban kaptam egy tippet. 

Azt gondolom, mivel a Házszabály megengedi azt, hogy képviselőként ehhez egy kapcsolódó 
módosító indítványt nyújtsak be, meg fogom ezt tenni azzal a tartalommal, sem ezt, sem azt 
nem támogatom. Politikai nyilatkozatot ne tegyünk a zárszámadási törvénybe. Pont. 
Köszönöm a tippet, nagy hasznát fogom venni. Köszönöm. Veres képviselő úr kíván reagálni 
a vitában elhangzottakra. Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Elsőként kikérem 

magamnak, hogy Márton Attila bármilyen módon minősítse az én szellemi képességeimet. Én 
sem tettem a te szellemi képességeidet illetően, a futballtudásodat sem tettem sohasem 
kérdőjelessé. Azt gondolom, nincs értelme ilyeneknek. Ezt csak azért mondom, mert nem 
mondtam soha az, hogy képtelen lennél két mondatot megjegyezni egymás után, és vissza 
tudnád mondani. Ha odafigyeltél volna, akkor észrevehetted volna, hogy a módosító indítvány 
szövegét olvastam föl. Ehhez pedig, úgy gondolom, jogom van bármikor, ezért, ha lehet, 
máskor tartózkodj az ilyen jellegű megnyilatkozásoktól, mert semmi értelme nincs. Vagy ha 
elmegyünk ebbe a mélységbe, akkor tudok én is mondani rád olyat, hogy te is meglepődsz 
egy picit. De nem hiszem, hogy van ennek értelme, én nem fogok ide lealacsonyodni. 

A második dolog, ha már szóba került. Elmondtam az indoklásom elején, amit elnök 
úr megerősített a hozzászólásával. A magyar demokrácia történetében nem volt olyan 
zárszámadás, amely ilyen típusú politikai nyilatkozattal, deklarációval került volna 
beterjesztésre az Országgyűléshez, mint amit most a Fidesz beterjesztett. Ezért azt gondolom, 
teljesen tévedésben van a Fidesz, amikor úgy gondolja, törvényt kell alkotni arról, amit be 
akar dumálni a népnek. És hogy miért nem valóság, amiről szó van, akkor most elmondom 
Bóka képviselő úr kedvéért, mert úgy ítéltem meg, hogy realista politikus. 

Azt mondja az első mondatában a megállapítás, hogy a „szocialista kormány 
költségvetésében hamis adatok szerepelnek”. Erre azt tudom mondani, hogy ez nem nyert 
bizonyítást. Nincs egyetlen olyan bizonyíték sem, ami alapján bárki azt tudta volna 
bizonyítani, hogy a költségvetésben hamis adat szerepelt volna. A Fidesz fennhangon 
hangoztatja ezt a múltbéli különböző ügyekben, hogy ilyen hamis meg olyan hamis. Én nem 
tudok olyanról, hogy bármikor arra illetékes hatóság megállapította volna, hogy ez vagy az 
hamis lett volna, amiről a Fidesz mondta egyébként politikai megnyilatkozásként. Szerintem 
tehát nem igaz az első mondat. 

A következő mondatban az van, hogy „A költségvetési törvényben leírt főbb számok 
ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8 százalékos hiány valójában a 7 
százalékot is meghaladta volna.” Mi ez? Ez nem ténymegállapítás! Meghaladta volna. Miért 
haladta volna meg? Erről nem ír. Mi azt mondjuk, azt mondják a szakértők jelentős számban 
Magyarországon, azt mondják a nemzetközi szakértők jelentős számban, hogy azért haladta 
volna meg, amit a Fidesz csinált a kormány átvétele után. Azaz elengedett olyan bevételeket a 
magyar költségvetésből, amiket nem kellett volna elengedni (Dr. Bóka István közbeszól.)… 
Parancsol? Hát hogyne lett volna ilyen! Hány százmilliárd forintos adóbevételt engedett el 
2010-ben a kormány? (Dr. Bóka István: Semmit.) De igen. A társasági adó változtatása 2010-
re is vonatkozott. Csak azért mondom, hogy ténylegesen szakértői megállapítások az egyiket 
is, a másikat is mondják. Én azt tudom mondani, hogy döntő részben a nemzetközi szakértői 
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megállapítások ezt a másikat támasztják alá, nagyobb részben ilyen megállapítások ismertek 
számunkra. 

A harmadik mondat. „A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági 
intézkedéseket kellett meghozni annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot 
és a saját lábára álljon”. Milyen adósságválságot kellett volna elkerülnie Magyarországnak? 
Magyarország GDP-hez viszonyított adóssága nem több mint az Európai Unió átlaga 2010-
ben. Tehát, miről beszélünk? Magyarország a pénzpiacról finanszírozható 2010-ben. Akkor 
miről beszél itt a kormány? Ez a saját lábára állás pedig egy, most csak úgy fogalmazok, hogy 
szlogen már a Fidesznél. Ha kétszer annyi kamatot fizetünk ezért, mint amennyit egyébként 
kellett volna fizetni, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb üzlet. Maradjunk annyiban. Nagyon 
megfizeti az ország annak az árát, hogy azt gondolták a fideszes politikusok, hogy az a jobb, 
ha nem a meglévő 3 egész valahánytized százalékpontos kamatozású átlagos hitelt használja 
Magyarország, hanem több mint 7 százalékpontos kamatot fizetünk a Fidesz által kibocsátott 
papírokért. Kétszerese a kamatterhe annak, amit a Fidesz-kormány időszakában bocsátottak 
ki. 

„Az első és a második gazdasági akciótervvel a bankadó, a válságadó kivetésével, 
valamint költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült 
stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit.” Ugye, 
csökkenő gazdasági növekedésről beszélünk, tehát önmagában a mondat sem igaz, hogy a 
gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésére sor került volna, mert nem teremtette meg. 
A zárolás rendben van, igaz, helyes intézkedés. Úgy gondolom, hogy az államigazgatási 
fizetési plafon azért rossz itt, mert nem valósították meg. Bevezették, majd nem hajtják végre. 
Ma is van olyan képviselőtársunk, aki e fölött keres. Tehát nem igaz az, hogy megvalósult 
volna. A válságadó kivetése legalábbis vitatott, hogy vajon több haszonnal, mint kárral járt 
volna, legalábbis vitatott a mai napon. A bankadó legalábbis vitatott, hogy több haszonnal, 
mint kárral járt volna Magyarország gazdasága szempontjából. Ezért azt gondolom, az a 
megállapítás sem igaz, hogy az első és a második gazdasági akcióterv nagyon sikeres történet 
lett volna. Egyelőre szakértők ezt soha nem írták alá. A szakértők ezt soha nem ismerték el. 

Ez egy politikai deklaráció. Meggyőződésem szerint nincs helye ennek a politikai 
deklarációnak a magyar költségvetési beszámolóban, azaz a zárszámadásban, ezért azt 
gondolom, az lenne a helyes, amit elnök úr is mondott, hogy ha a Fidesz elhagyná ezt. 
Nyilvánvalóan a mi esetünkben, ha már a Fidesz egy ilyet ír, akkor leírjuk azt, ahogy mi 
láttuk a világgazdasági folyamatokat ebben az évben, ez az a szöveg, ami itt szerepel. 
Természetesen nem ragaszkodom ahhoz, hogy a mi szövegünk szerepeljen végül ebben a 
törvényben, mert annak sincs helye természetesen a törvényben, mint ahogyan a Fidesz által 
beterjesztett szövegnek sincs helye ebben a törvényben. Ha eddig, több mint 20 éven át az 
illetékes kormányok voltak annyira körültekintőek és mértéktartóak, akkor is, amikor 
kétharmados többség volt Magyarországon, hogy nem azt írták a zárszámadásban, hogyan 
lehet az előző kormányt ilyen-olyan-amolyan politikai megjegyzésekkel illetni, akkor kellene 
hogy legyen ennyi ereje a mostani kétharmados többségnek, hogy ne akarjon ilyet beírni a 
zárszámadásba. 

Azt gondolom, ez lehet az optimális megoldás, amely mind a kormányoldal, mind 
pedig az ellenzék igényének megfelelő. Ha ilyen kapcsolódó módosító indítvány születik, azt 
is támogatni fogom, most pedig természetesen támogatom azt az indítványt, ami benyújtásra 
került, mert ahogyan az imént elmondtam, egyetlenegy megállapítása nem valós annak, amit a 
kormány beterjesztett az Országgyűlés elé. Köszönöm a figyelmet, és kérem a módosító 
indítvány támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Márton Attila képviselő úr kíván reagálni. 
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MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Megmondom őszintén, 
emberileg teljesen megértem Veres képviselőtársunkat, hiszen nehéz azzal szembesülni 
emberileg, hogy olyan mondatokat kell olvasnia, amiben egyébként az ő konkrét felelőssége 
is benne van. Hiszen abban, hogy az ország idáig jutott, az ő pénzügyminisztersége aktív 
idejével jócskán szerepet vállalt, hiszen az államadósság brutális megnövekedése pont az ő 
pénzügyminisztersége idején volt az egyik legmagasabb. Ez az államadósság okait vizsgáló 
albizottság anyagából is egyértelműen kiderült. Hogy az adatok hitelesek, nem hitelesek, 
valósak voltak-e vagy sem, nagy tisztelettel azt javasolnám, hogy egykori főnökét Gyurcsány 
Ferenc volt miniszterelnököt kérdezze már meg, legyen kedves, hogy pontosan mit is mondott 
Őszödön, amikor a trükkök százairól beszélt a költségvetésben, és hogy arról az ott jelen lévő 
képviselőknek nem kell tudniuk, elég, ha önök ketten tudnak arról, hogy milyen trükkök 
százai voltak. Tehát itt az adatok hitelességével, illetve annak kritikájával, hogy ki mit ír le az 
adatok valóságáról vagy valótlanságáról, nagy tisztelettel kérem, hogy bánjon már óvatosan, 
hiszen önről mondták azt, hogy egyébként tudomása volt arról, hogy hamisították a 
költségvetési adatokat. Ez ügyben legyen kedves Gyurcsány Ferenchez és az őszödi 
beszédhez fordulni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Herman képviselő úré a szó. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Veres János képviselőtársam az imént azt 

mondta, hogy egyetlen szám sem stimmel, ami gyakorlatilag a költségvetési jelentésben 
szerepel. (Dr. Veres János jelzi, hogy nem ezt mondta.) Bocsánat, az imént fogalmaztad meg, 
János, hogy egyetlen szám sem igaz. Erre majd visszatérünk. Csak arra szeretnék 
emlékeztetni, hogy az áfa trükkös visszatartásával kikozmetikázták gyakorlatilag a 
költségvetést, magyarul a kiadási tételt ezáltal csökkentették. Ugyanakkor az európai uniós 
fejlesztések esetében befizettették a vállalkozókkal az áfatartalmat, amit a Legfelsőbb Bíróság 
(Sic!) most ítélt meg, amit egyébként majd a jelenlegi kormánynak kell több százmilliárdos 
nagyságrendben visszafizetnie. Akkor ne állítsuk azt, hogy egyetlen szám sem igaz, ami 
ebben a jelentésben szerepel. Erre szeretnék utalni, hogy a teljesség igénye nélkül csak két 
tételre világítottam most ár. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalról még Bóka képviselő úr kíván szólni, 

aztán megadom a szót Veres képviselő úrnak még egyszer, aztán lezárjuk a vitát. Köszönöm. 
Tessék! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A két szám, ami szerepel 

ebben a javaslatban, a 3,8 százalék és a 7 százalék, és Veres képviselő úr azt mondta, hogy 
jelentős adócsökkentések történtek 2010-ben, amelyek alátámasztották, hogy valószínűleg 
emiatt kellett azokat a bizonyos intézkedéseket meghozni. Azt tudjuk, hogy a tényleges hiány 
4,2 százalék lett, részben az önkormányzati hiány többlete, 0,2 százalék miatt, illetve az EDP-
hiány pedig szintén 0,2 százalék. De ha megnézzük a kormányzati szektor zárszámadáshoz 
benyújtott eredményszemléletű egyenlegének levezetését, akkor egyértelműen látszik, hogy 
amit Veres képviselő úr elmondott, nem valós. Egyértelműen nem valós. Ebben levezetésre 
került, hogy az EDP-hiányintézkedések nélkül 6,3 százalék lett volna. Gyakorlatilag 
szeretném felsorolni: kiadáscsökkentés, befizetési kötelezettséget előíró intézkedések 0,4 
százalék pluszban, bankadó plusz 0,7 százalék. Amit Veres úr elmondott, a társaságiadó-kulcs 
csökkentése az 500 millió forint alatti nyereséget kimutató társaságoknál, továbbá 10 kisadó 
eltörlése mínusz 0,2 százalék. 

Tehát összesen ebből ez ennyi. Teljesen egyértelmű, világos, hogy ebből nem 
következik az az 500 milliárd forintos tétel, amit a költségvetésben 2010-ben az új 
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kormánynak és az új parlamentnek rendeznie kellett volna. Csak a számokról szerettem volna 
vitatkozni. Egyértelműen kiderül ebből a levezetésből, vagy akkor vitatkozzunk a 
levezetéssel, hogy amit Veres képviselő úr állított, az nem valós. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. És most akkor a vita lezárása előtt még egyszer Veres képviselő 

úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy érdekes vita lesz. 

Azt hiszem, Márton Attila el van tévedve már megint. Amire ön hivatkozik, én ilyen szöveget 
nem ismerek. Ön olyan dolgokat kapcsol össze, ami az én ismereteim szerint ott nem hangzott 
el. Tehát még egyszer megerősítem, amit elmondtam a bizottságban, miniszterségem alatt 
semmifajta valótlan adatközlésre nem került sor. Ezt egyelőre mindenki alátámasztja, akárki 
akárhová fordult, mindenütt ezt az igazságot ítélte meg bíróság is, ahol bírósági ítélet van. 
Nem tudok arról, hogy mondott volna bárki olyat, hogy elég, ha ketten tudunk róla. Én nem 
tudok olyat, amiről ketten tudunk. Nem tudok ilyen kijelentésről, olyan kijelentésre 
hivatkozik, amit én nem ismerek. Nem tudok arról, hogy bármilyen információközlésnél ne 
valós adat jelent volna meg, amikor én miniszter voltam, és ennek az ellentétét még soha 
senki nem bizonyította. Önök ezt szokták volt mondani, de csak beszélnek a világba. Soha 
nem tudtak ilyen adatot. Volt már felajánlva díjazás is annak, aki ilyet tud mutatni, volt már 
felajánlva jutalom is annak, aki ilyet tud felmutatni. Még soha senki nem tudott ilyet mutatni. 

Államadósság ügyben, azt gondolom, megint el van tévedve Márton Attila. Az imént 
már mondtam, csak ő azt elfelejti, hogy Magyarország államadóssága abban az időszakban, 
amikor megnövekedett, nem nőtt nagyobbra, mint az Európai Unió átlaga. Nem nőtt 
nagyobbra. Magyarország államadósság-növekedésének okait ama bizottság szakmai anyaga, 
amit kapott az önök által vezetett minisztériumtól, valamint az Államadósság-kezelő 
Központtól, nagyon precízen és pontosan bemutatta. Valószínűleg ezt el sem olvasták, nem is 
akartak vele foglalkozni, ehelyett politikai nyilatkozatot tettek az albizottság jelentésében, és 
most ezt rágják valahol, a parlament egy másik bizottságának albizottságában. Rághatják, de 
azt tudom mondani, hogy semmit nem tudtak ebből kihozni, semmifajta olyan dolgot, amit 
szerettek volna kihozni ebből a folyamatból. 

Na most, áfaügyben súlyos tévedésben van. Az áfa visszatartása nem befolyásolta a 
hiány nagyságát. Ugyanis az eredményszemléletű hiány számításánál ugyanúgy figyelembe 
kellett venni, függetlenül attól, hogy melyik év melyik hónapjában fizették ki. Ez, azt hiszem, 
teljesen világos szakmai tény, fölösleges erre hivatkozni. Az áfa ügyében a Legfelsőbb 
Bíróság semmilyen döntést nem hozott. Az Európai Bíróság hozott egy döntést, márpedig az 
Európai Bíróság döntése egy olyan periódusra vonatkozik, amikor az Európai Unió más 
országában is volt hasonló jellegű áfaelszámolás. Az Európai Unióban nem volt egységes 
rendszere az áfaelszámolásnak, és az évek során mostanára ért oda egy korábban elindított 
bírósági eljárás, amely úgy ítélte meg, hogy ezt meg kell változtatni. Egyébként ezt az előző 
kormány már megváltoztatta. 

Nagyon fontos dolog, hogy elfeledkeznek arról, hogy amikor én voltam a 
pénzügyminiszter, akkor változott meg az a fajta áfaelszámolás, amelyet most az Európai 
Bíróság nem jónak ítélt. És nem én voltam, amikor ez bevezetésre került Magyarországon. De 
hangsúlyozom, nem volt hiba, hogy így került bevezetésre, hiszen akkor az Európai Unión 
belül nem volt egységes gyakorlat. Volt ilyen gyakorlat is, olyan is és más is. (Herman István 
Ervin közbeszól.) De már bocsánat, személyes felelősséget próbált az imént mondani, ezért azt 
gondolom, akkor tegyük ezt tisztába, hogy miről és hogyan beszél. Azt gondolom, én 
tisztában vagyok ezzel. 

Na most, én nem mondtam olyat, hogy a jelentésnek egyetlenegy száma sem igaz, 
tekintettel arra, hogy nem beszéltem a jelentésről. Azt mondtam, hogy ami ebben a 
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bekezdésben szerepel, az nem helyesen szerepel számként. És furcsa módon Bóka úr 
hozzászólása alátámasztotta azt, amit én most mondtam. Hogy miért? Azt mondja Bóka úr, 
hogy 4,2 százalék a tényszám a hiánynál. Ezt aláírom, ez szerepel a benyújtott 
zárszámadásban. Kicsit problémás, hogy Orbán Viktor miniszterelnök januárban mást 
jelentett be. Orbán Viktor miniszterelnök ennél alacsonyabb hiányszámot jelentett be, ha 
visszaemlékezik mindenki rá, már-már diadalittasan tette ezt a bejelentését. Aztán kiderült, 
hogy ez megalapozatlan bejelentés volt. Ilyen jellegű, még számítás alatt lévő, utólag még 
változó adatok kapcsán tettek nekünk szemrehányást számtalanszor fideszesek az elmúlt 
években. Ha visszaemlékeznek, mi nem tettünk szemrehányást azért, hogy Orbán Viktor 
miért állt ki január 10-én, és mondta azt… (Dr. Bóka István: Nem erről beszéltem, képviselő 
úr.) Már bocsánat, a 4,2 százalék van most a zárszámadásban, nem ennyit jelentett be a 
miniszterelnök januárban. Ezért bennünket számtalanszor adathamisítással vádoltak meg, 
hogy azt mondta egy folyamatban lévő elszámolás valamely stádiumában valamelyik vezető, 
hogy ma ennyi várható, ennyi látszik. Aztán kiderült, hogy ez nem annyi, hanem egy picivel 
nagyobb a hiány. 

De ami miatt Bóka képviselő úr hozzászólása igazolja az én állításomat, az az, hogy 
azt mondja, hogy 6,3 százalékos EDP-hiány szerepel magában a zárszámadásban. Lett volna, 
ha… Igen. Ezek szerint ebben a fideszes mondatban az elején a hiány valójában a 7 
százalékot is meghaladta volna. (Dr. Bóka István közbeszól.) De bocsánat, ilyenkor már nincs 
ha. 

 
ELNÖK: Kérem, képviselő úr, ha lehet, akkor tessék befejezni. Most már új vitát nem 

kezdünk. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ezt én értem, elnök úr, de azt gondolom, hogy… 
 
ELNÖK: Azt a gondolatsort tessék befejezni. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): …előterjesztőként reagálási lehetőségem van, ezzel 

élek most. 
 
ELNÖK: Igen, igen, tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Tehát épp a Bóka képviselő úr által 

elmondott számsor igazolja azt, hogy még a zárszámadáson belül szereplő fideszes levezetés 
sem támasztja alá azt, amit fideszes szövegként beleírtak ide, a zárszámadás elejébe. Ezért 
tehát azt tudom csak mondani, hogy sokkal jobban meg kellett volna fontolni azt, hogy 
milyen politikai bekezdést írnak bele, annak számszerű alátámasztását legalább egyszer 
valamikor el kellett volna végezni valakinek. Megmondom őszintén, azt pedig, hogy mennyi a 
gazdasági növekedés, a régi kormány rovására írni és kvázi ezt úgy beállítani, mintha ez is a, 
nem tudom, kinek a bűne lett volna, túlmegy minden határon, amiben itt érdemes egyáltalán 
szakmaiságról beszélni. 

Miután láthatóan ebben a bizonyos bekezdésben számtalan olyan véleményeltérés van, 
ami részben szakmai, részben politikai alapon kerül megfogalmazásra, számomra csak azt 
igazolja, hogy ennek a bekezdésnek semmilyen módon nincs helye ebben a zárszámadásban. 
Csak emlékeztetnék mindenkit, hogy a zárszámadás pénzügyi elszámolási részét, a 
zárszámadásban szereplő fejezeti elszámolási részeket a Szocialista Párt részéről senki nem 
kifogásolta, sem a parlamenti hozzászólásokban, sem pedig a bizottsági vitában. Éppen ezért 
azt gondolom, ez egy normális zárszámadás akkor lesz, ha ilyen fajta politikai deklarációtól 
mentes zárszámadásként kerül az Országgyűlés elé szavazásra, ahogyan az 21 éven át 
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Magyarországon lehetséges volt, és megcsinálták, még egyszer mondom, kétharmados 
többséggel rendelkező kormányok is megcsinálták, a szakmaiság jegyében. Sajnálom, hogy 
nem úgy sikerült. Köszönöm a figyelmet, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom… Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a 

szót. Nagyon rövid leszek. Nem szeretném, ha ebben a teremben bárki is úgy állna föl a 
székéből, hogy az a benyomása lenne, hogy amit Veres János képviselőtársam említett, hogy 
mi csak beszélünk a levegőbe összevissza, akkor egy konkrét számot mondok, egy konkrét 
ténnyel. Amikor te voltál a pénzügyminiszter, János, amikor a legfelsőbb bírósági döntéssel 
szemben 134 millió forintot elengedtél a Start kft.-nek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kénytelen vagyok újra megadni a szót Veres képviselő úrnak, de 

nagy tisztelettel kérem, hogy lehetőleg ezt a szakaszt most már lépjük át a vitában. Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen. Őszintén szólva 

meglepődtem azon, hogy az előterjesztői zárszó után elnök úr még szót adott. Nekünk nem 
szokta ezt megtenni. Máskor fogok ezzel a lehetőséggel élni, tehát máskor fogom kérni, és ez 
lesz a példa arra, hogy előterjesztői zárszó után szót adott kétszer is az elnök úr kormánypárti 
képviselőknek. 

Szóval, Herman képviselő úr. Szerintem már két alkalommal tisztáztuk, hogy 
megalapozatlan újságcikkekre támaszkodva ilyen megállapítást ne tegyen senki. Én 
megkérdeztem a céget azt követően, hogy engem megvádoltak ezzel az albizottsági ülésen, 
hogy én elengedtem volna bármit. A cégnek ez a fajta elszámolása akkor zajlott, amikor még 
nem voltam pénzügyminiszter. Nem én voltam a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere, 
amikor a cégnek ez a fajta vitája fönnállt. Nekem azt mondta a cég vezetője, hogy mind a mai 
napig nem zárult le a Legfelsőbb Bíróságon az a per, amely ezzel kapcsolatban elindult. És 
abban én teljesen bizonyos vagyok, hogy Veres János pénzügyminiszterként a nyíregyházai 
Start vállalatnak, amely több mint 4 ezer csökkent munkaképességű, szerencsétlen embert 
foglalkoztat Kelet-Magyarországon, ilyen típusú elengedést nem tett. 

Ezt megerősíti a cég jelenlegi vezetője. Mivel nem tudott olyan dokumentumot 
mutatni az albizottságban senki sem nekem, hogy én aláírtam volna ilyen papírt, ezért úgy 
gondolom, nincs igazolva ez a vád. Azt tudom mondani, hogy a 2010-es zárszámadásnál 
fölösleges ilyen dolgot fölhozni. Én ilyet nem tettem. Még egyszer mondom, amikor ez a vita 
kialakult, nem én voltam a pénzügyminiszter. Mind a mai napig nem zárult le a bíróságon 
ennek az ügynek a tárgyalása, ezért engem ezzel megvádolni ismételten, szerintem 
méltánytalan, miután ezt már tisztáztuk egymás között. És az albizottság jelentéséből ki is 
vették ezt a szöveget, mivel nem tudták igazolni. És valami, nem tudom, milyen adóújságot 
hoztak nekem bizonyítékként, amelyben valaki egy anonim cégről ilyenfajta dolgokat ír. Még 
egyszer mondom, a dolog valótlan, kérem, hogy mellőzzük az ilyenfajta vádaskodást. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, mindenki kimerítően elmondta saját 

álláspontját. Mielőtt szavazásra teszem föl a kérdést, engedjenek meg három jegyzést. Az első 
megjegyzésem az, talán emlékszünk még rá, a vita elején a kormány képviselője nem foglalt 
állást ebben a kérdésben. Engedtessék nekem meg, hogy én ezt egy csendes elutasításnak 
tartom abban az értelemben, amilyen értelemben nem való ide ez a bizonyos nyilatkozat. De 
erre nem akarok újra visszatérni, csak emlékeztetek a kormány tartózkodó álláspontjára. Ez 
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azért érdekes, mert a kormány maga írta bele, és most nem nagyon lelkesedik érte, hogy 
benne maradjon. 

A másik megjegyzésem az, elhangzott itt a vitában, hogy valós adatok, egyebek. 
Kérem, az alkotmányügyi bizottságban az egyik ellenzéki képviselőtársunk megkérdezte a 
Számvevőszék ott lévő főigazgatóját, hogy auditálta-e az ÁSZ ezeket a jelentéseket. A 
zárszámadás egy olyan műfaj, amiben állítások szerepelnek. Állítja a kormány, hogy 2x2=4. 
Vagy mit tudom én. Az ÁSZ azért van, hogy az állítások valódiságát ellenőrizze. (Dr. Bóka 
István: Elnök úr, az előterjesztői zárszó már elhangzott.) Ezt nem ellenőrizte. Be fogom 
fejezni, még egy megjegyzésem van. Ezt az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte. 

A harmadik megjegyzésem, és akkor szavazunk, hogy a bizottság, megállapítom a 
jelenléti ívből, a bizottság de jure 15 fővel van jelen, ebből 8-an, fizikailag, testben és 7-en 
lélekben vannak velünk. Ezt az arányt elsősorban a kormányoldali nézőpontból rendkívül 
aggasztónak tartom. Itt egy nagyon fontos politikai vita folyt, és ilyen részvétel mellett, ahol 5 
kormánypárti képviselő, közülük is de facto három vett részt ebben a vitában, ezt egy kicsit 
rossznak tartom. Sajnos, a Házszabály megengedi, az a Házszabály, amit a szociálliberális 
kormány hozott össze emlékeim szerint, hogy itt távollevők is szavazhatnak. (Közbeszólásra.) 
Nem tudom, ki hozta össze, nem nyitunk erről vitát, rossz a szabály. Nem európai a szabály. 
Közép-európai vagy balkáni szabály, engedelmet az indulatokért. Rossz szabály. 
Komolytalanná válik az egész tevékenységünk. 

És most, Bóka képviselő úr közbeszólására gondolva, valóban szavazás lesz. Ki az, aki 
az MSZP képviselőinek indítványát támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem támogatja? 
Tizennégy. És ki az, aki tartózkodik? Kettő. A bizottság az indítványt elutasította, nem 
támogatja. Köszönöm. 

A napirendi pont lezárása 

Ezt a napirendi pontot befejeztük. (Dr. Veres János távozik az ülésről.) 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

A következő napirendi pontunkban önálló képviselői indítványok sora szerepel. 
Elsőként Lenhardt Balázs képviselő úr indítványát ajánlom figyelmükbe, a jövedéki adóról, a 
jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól szóló törvény módosításáról van szó. 
Lenhardt Balázs képviselő úr itt van. Képviselő úr kíván-e kommentárt fűzni az 
indítványához? A hűlt helyét, ha esetleg megkeresi… 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik), előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm a bizottság 
tagjait, már vendégjátékosként, illetve a kedves munkatárs hölgyeket. Nagyon röviden, mert 
nem nagyon szeretném ezzel feltartani a bizottságot, az az egész indítvány lényege, ami a 
jövedéki adóról szóló törvényt módosítaná, hogy a nagyon nehéz helyzetbe jutott 
kereskedelmi tevékenységet végző, elsősorban kisvállalkozások érdekében, akik tényleg a lét-
nemlét határán egyensúlyoznak, egy nagy segítséget jelenthetne, ha a dohánytermékek után 
fizetendő végösszeg kiskereskedelmi járulékát 10 százalékban határoznánk meg. Ez ilyen 
módon elsősorban a magyar tulajdonú és magyar munkavállalókat foglalkoztató kisboltoknál 
maradhatna bevételként. Ez nem jelentené azt, hogy növekedne a dohánytermékek ára, nem 
jelentene adóemelést, hanem csak a nagyker.-bevétel egy részének átcsoportosításáról van 
szó. Ez jelenleg 3-5 százalék között oszlik meg, ezt szeretném 10 százalékra felemelni, ami 
méltányos hasznot biztosítana azoknak a, hangsúlyozom megint, jellemzően magyar 
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tulajdonban lévő kisboltoknak, akiknek ez az egyik fő bevételi forrásuk, mert sokan már csak 
ezért mennek be ezekbe a kisboltokba. 

Nagy illúzióm nincs, hogy a kormány ezt támogatná, de azért az indokokra kíváncsi 
leszek, hogy miért. Köszönöm. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány képviselőjéé a szó. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kanyó Lóránt vagyok, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese, és nem támogatja a kormány az 
indítvány napirendre-vételét és általános vitára való alkalmasságát. Röviden néhány ellenérvet 
említenék. Az egyik az, hogy a jövedékiadó-törvény a jövedéki adó megállapításával, 
beszedésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A kiskereskedelmi árrés szabályozására 
vonatkozóan a jövedékiadó-törvény nem alkalmas norma. Ez a jogi szempontú megközelítés. 

A másik, amire képviselő úr utalt, hogy az indítvány elsősorban a kisebb méretű 
vállalkozások, kereskedők segítését szolgálja, annyit pontosítanék, hogy az indítvány 
értelmében ez a szabály nemcsak a kisvállalkozásokra vonatkozna, hanem minden 
kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásra. Tehát ez a 10 százalékos árrés igaz lenne 
a több ezer főt foglalkoztató, sok bolttal rendelkező vállalkozásokra is. 

Még néhány számadat, bár nem kívánom túlozottan feltartani a bizottságot, amivel 
alátámasztanám az álláspontot. Jelenleg, 2011. első negyedévi adatai alapján a cigaretta 
súlyozott átlagára 566 forint. Ennél az árpontnál az adók aránya 81 százalék, ami azt jelenti, 
hogy most 107 forinton osztozik a gyártó, a nagyker. és a kisker. Ha 10 százalékos árrést 
garantálunk a kiskereskedelmi egységeknek, ideértve természetesen a kicsiket és a nagyokat, 
az azt jelenti, hogy minden cigarettán körülbelül 57 forintot nyerhetnek, és 50 forintból 
kellene kihoznia a gyártónak, nagykereskedőnek az összes, gyártással összefüggő költségét is, 
ideértve természetesen a dohánytermesztőket megillető ellenértéket is. 

És még egy momentum, amire felhívnám a bizottság figyelmét: jelenleg a 
kiskereskedők számára lényegileg nincs költsége a beszerzésnek és raktározásnak. A 
nagykereskedők, illetve a gyártók olyan disztribúciós hálózatot alakítottak ki, amelynek révén 
gyakorlatilag maximum kéthetes készletet kell hogy tároljanak a vállalkozások, és helybe 
viszik a terméket. Mindezekkel kérem a tisztelt bizottságot, hogy ne támogassa az indítványt. 
Köszönöm. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető-helyettes úr, a véleményét. A bizottság tagjait 
kérdezem, mi a véleményük a törvényjavaslatról. Márton képviselő úr! 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az indítvány elvi részével 

tulajdonképpen egyet tudnék érteni, amit képviselő úr elmondott, hogy a hazai 
kiskereskedőket valamilyen módon helyzetbe kell hozni. De valóban így van sajnos, ahogy a 
kormány képviselője elmondta, hogy ez az indítvány mindenkit érint, aki kiskereskedelmi 
tevékenységet folytat, és nem biztos, hogy itt, ha már támogatni akarunk, a nagy 
multiláncoknak is garantálni kell a 10 százalékos árrést. A másik, amit viszont kifejezetten 
aggályosnak tartok, hogy miért pont a dohányáruk. Megmondom őszintén, nekem eleve 
fenntartásaim vannak mind a dohánnyal, mind az alkohollal kapcsolatban. Én személy szerint 
pont ezekben a termékekre semmiféle kedvezményt nem támogatok, ezeknek a forgalmát 
semmilyen módon nem tudom támogatni. Ha esetleg képviselő úrnak lenne valami olyan, más 
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jellegű indítványa, amivel valóban a hazai kiskereskedelmet lehetne erősíteni, támogatni, azt 
örömmel és szívesen venném, de megmondom őszintén, hogy én sem a dohányra, sem pedig 
az alkoholra vonatkozó forgalomnövekedést célzó, vagy abból nagyobb hasznot remélő 
indítványt nem tudok jó szívvel támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman képviselő úr is szót kért. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Csak annyit szeretnék én is hozzáfűzni, hogy én 

sem tudom támogatni. Minden kormánynak természetszerűleg erkölcsi kötelessége, hogy az 
egészségügyről, illetőleg a népélelmezésről gondoskodjon. Az egyik oldalról támogatjuk a 
dohányzás fogyasztásának mértékét, a másik oldalon pedig az egészségügyet, ami pénzügyi 
nehézségekkel, recsegve-ropogva él, úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot összhangban kell 
tartanunk. Másrészt pedig a foglalkoztatáspolitikát én sem erről az oldalról kívánnám 
megközelíteni. Nagyon visszatetsző lenne számomra, ha egy ilyen tervgazdálkodásos, 
utasítási rendszert próbálnánk visszaállítani ennek érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még a vitában részt venni valaki? (Nincs 

jelentkező.) Lenhardt képviselő úr mint előterjesztő kapott egy utalást arra, hogy esetleg más 
formában kezelhető az indítvány, kíván-e reagálni? Tessék! 

 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik), előterjesztő: Úgy érzem, hogy itt félreértésben 

vannak kormánypárti képviselőtársaim. Az az ellenvetés természetesen jogos, hogy 
nyilvánvalóan nem lehet csak a megcélzott célcsoportra szűkíteni, a magyar tulajdonú 
kisvállalkozásokra, és ebbe a halmazba nem foglaljuk bele akár a multinacionális 
hipermarketekben való értékesítést. Ez nem megoldható a jelenlegi keretek között, 
diszkrimináció lenne. De önmagában ezt még nem tartom ellenérvnek. 

Viszont amit itt Márton Attila és Herman István felvetett: a javaslat nem jelentene 
semmiféle forgalomnövekedést vagy bármiféle preferálást. Ugyanazon az áron, tehát a 
fogyasztó nem is érzékel belőle semmit, ugyanolyan forgalom lenne. Arról van szó, hogy az 
érte realizált haszon hol csapódna le. Ez nem jelentene semmilyen pozitív kampányt, és ilyen 
szempontból teljesen értéksemleges, hogy támogatja-e a dohánytermékek forgalmazását vagy 
sem. Én magam sem dohányzom, nem is vagyok ennek híve, de azért lett kiválasztva, és itt 
Márton képviselőtársamra utalok, mert az emberek egyszerűen már csak azért mennek be, 
hogy megvegyék azt az egy vagy két doboz cigarettát. Nyilván egészségesebb lenne az ő 
szempontjukból, ha másra költenék, de sajnos ez olyan függőség, amiről nem tudnak 
lemondani. Itt önmagában az merült föl, hogy az ott kifizetett árból mennyi maradhat a 
kiskereskedőnél, és mennyi megy tovább. Itt tehát ilyen szempontból egy kicsit elbeszéltünk 
egymás mellett. De mondom, nem lepett meg, hogy ez lesz a végkifejlet. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 
képviselő úr indítványát? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő. Egyharmadot 
sem kapott, tehát akkor ez nem megy tovább. Köszönöm képviselő úrnak az előterjesztését. 
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Az illetékekről, továbbá a helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló törvények 
módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslatok 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának együttes tárgyalása 

Következik Gyenes Géza képviselő úr javaslata az illetékekről szóló törvény 
módosításáról. Kérem képviselő urat, foglaljon helyet. (Dr. Bóka István ügyrendi kérdésben 
jelentkezik.) Ügyrendi? Tessék! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Lehet, hogy nagyon dilettáns a kérésem, de mivel 

Gyenes képviselő úrnak három indítványa van, valamilyen módon nem lehetne-e a vitát 
egyben lefolytatni, és utána külön szavazni? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem képviselő urat, lehetséges-e ez, amit Bóka 

képviselő úr javasolt. Miután három indítványa van Gyenes Géza képviselő úrnak, lehetséges-
e az együttes tárgyalás. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, természetesen 

lehetséges. Jómagam is kezdeményeztem volna. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor köszönjük az indítványt, akkor egyszerre tárgyaljuk a három 

indítványt, de külön fogunk szavazni róla. Gyenes Géza képviselő úré a szó. 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, Magyarországon azt a tényt senki nem tudja vitatni, hogy az 
egészségügy humánerő helyzete borzasztóan rossz bőrben van, hogy ilyen szép képpel éljek. 
Gyakorlatilag az orvosutánpótlás kérdése minden ellátási szinten erősen kétséges, illetve a 
működő rendszerek működőképességét elég sok minden aláássa, elsősorban a pénzhiány. Az, 
hogy a kormányzat a 2011-es költségvetési évben és korábban sem tudott az egészségügyön a 
különböző hiányoknak megfelelően érdemben támogatást adni, tetszik, nem tetszik, ezt 
tudomásul kellett venni. 

A javaslataim elsősorban arra térnek ki, hogy hogyan lehet mégis az ellátórendszerben 
valami segítséget adni anélkül, hogy plusz pénzforrást visz be a rendszerbe. Az első 
indítványom, ami gyakorlatilag az illetékekről szól, azt a problémát járja körül, hogy az 
alapellátásban a háziorvosok hiánya miatt nagyon fontos lenne, hogy a fiatal háziorvos-
rezidensek be tudjanak lépni a rendszerbe. Azt, hogy be tudjon lépni, nagyon sok minden 
akadályozza, nemcsak a létszámhiány, hanem az is, hogy a belépés jelen pillanatban, egy 
másik törvény kapcsán, a működési jog miatt pénzbe kerül. Hiszen a praxis működtetési jogát 
elvileg meg kell vásárolni. Ez egy fiatal rezidens számára annyira riasztó, hogy a legtöbb 
rezidens úgy marad csak a szakképzésben, hogy nem vesz át önálló praxist, nem dolgozik 
benne, megszerzi a gyakorlati időt, leszakvizsgázik, és legnagyobb sajnálatunkra nagyobb 
részük külföldre távozik. A rezidensekkel beszélve, hogy mi ennek az oka, többek között azt 
említették, hogy az anyagi belépés is problémát jelent, hiszen nemcsak hogy meg kell 
vásárolni a praxisjogot, amit a törvény előír, hiszen ez egy vagyoni értékű jog, hanem ennek 
ki kell fizetni az illetékét. 

Ezzel még nem lenne semmi baj, ha a praxisjog mint vagyoni értékű jog valóban 
vagyonként viselkedne. Sajnálatos módon, amikor a parlament ezt a törvényt megalkotta, 
akkor az általános alkotmányos vagyonvédelmi elveknek nem megfelelően elfelejtettek ehhez 
a praxisjoghoz kártalanítási klauzulát fűzni. Tehát ma Magyarországon semmilyen biztosíték 
nincs arra, hogy ha egy fiatal orvos több millióért praxisjogot vesz, ennek kifizeti a 10 
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százalék illetékét, akkor ő ezt valaha a büdös életben el tudja adni, annál is inkább, mert az 
Alkotmánybíróság 2006-ban egy beavatkozás kapcsán olyan módosítást hajtott végre, ami a 
praxislétszámot, hogy hány praxis, hány praxisjog legyen, szétválasztotta. Azt kell mondjam, 
ma több praxisjog van a piacon, mint praxis. Ezáltal értéktelennél tették teljes mértékben. 
Tehát reménytelen, hogy a mostani anyagi befektetés egyszer valamikor megtérüljön. Sajnos, 
a parlament mulasztásos törvénysértésben van 2006. óta, mert kormányrendeletben 
szabályoztak olyan kérdéseket, amelyeket csak törvény szabályozhatott volna. Tehát a 
parlament nem ültette törvénybe azt, amit a kormányrendeletből az Alkotmánybíróság 
kiszedett. 

Javaslatomnak az lenne a lényege, hogy az az illeték és az a praxisjoggal, működtetési 
joggal kapcsolatos „adás-vétel” nagyon csekély Magyarországon. Annyira kevesen 
vásárolnak praxist, főleg a fiatalok, hogy az illetékbevétel, ami kiesne, remélhetőleg a 
kormány képviselője meg tudja mondani pontosan, hogy hány forint illetéket szedtek be 
működtetési jogból, szerintem nagyon csekély. Tehát az is egy könnyítése lenne a fiatal 
orvosok praxisba való elhelyezkedésének, ha legalább az illetéket nem kéne megfizetniük. Ez 
körülbelül az első indítványom elvi lényege. 

A második indítványom a helyi adókról szóló törvény módosítását jelentené. Ez is ezt 
a problémát járja körül. Hiszen azoknak az orvos-vállalkozóknak, háziorvosoknak, házi 
gyermekorvosoknak, fogorvosoknak, akik a közszolgáltatásban dolgoznak, és az OEP-en 
keresztül közpénzből kapják finanszírozásukat, tehát igencsak kvázi vállalkozóként 
viselkednek, mert nem igazán a piacon dolgoznak, a nettó árbevételét eddig az úgynevezett 
iparűzési adó alapjaként szerepeltették. A javaslatom lényege az lenne, hogy a piaci 
árbevételhez hasonló adóztatását, a társadalombiztosítás által közfinanszírozott 
közszolgáltatás összegét lehessen leírni. Elismerjük, hogy egy háziorvosnak lehet olyan 
tevékenysége, ami az iparűzési adó alapját képezheti, de a társadalombiztosítástól kapott rész 
ne képezze az iparűzési adó alapját, illetve abból leírható legyen. Ez is nagyon fontos 
intézkedés lenne, hiszen az a 200-250-300 ezer forintos adótétel, amit a háziorvosok a helyi 
önkormányzatoknak befizetnek, látszólag nem túl nagy összeg. De a jelenlegi helyzetben, 
továbbá, ha korábban a Fidesz-kormány által létrehozott eszköztámogatást is idővel, még a 
szocialista kormány idején megszüntették, így az eszközbeszerzés is meglehetősen nehéz, a 
finanszírozás körülbelül az 50 százalékát fedezi jelen pillanatban a szakma által kiszámolt 
tényleges szükségletnek, ezért gondoltuk, hogy ha pluszpénzt nem tud adni a kormányzat, 
akkor legalább ennyivel is könnyítse a háziorvosok sorsát. 

A harmadik módosító javaslat a gépjárműadóról szóló törvény módosítása, amiben azt 
szeretném kérni, hogy az egészségügyi közszolgáltató által szolgáltatás céljából használt 
gépjármű adómentességét, amennyiben a szolgáltató bevételének legalább 75 százaléka az 
OEP-től, tehát közpénzből származik, mit több közszolgáltatás esetében is, esetleg állapítsák 
meg. 

Ezek apró dolgok, de azt mondja a magyar mondás, hogy sok kicsi sokra megy. 
Tisztelettel kérem a képviselő urakat, hogy ezt a kérdést elsősorban valóban szakmai 
megközelítésből vizsgálják, és esetleg támogassák, mert ennek a hozadéka, főként a 
háziorvosoknál nemcsak gazdasági, hanem politikai hozadéka is elég jelentős lenne. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a Nemzetgazdasági Minisztériumot 

képviselő főosztályvezető-helyettes urat, Kanyó urat, hogy kívánja-e a kormány részéről a 
három indítványt kommentálni. 
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A kormány álláspontjának ismertetése 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, lehetőség van 

természetesen az álláspontot kifejteni. Egyik indítványt sem támogatja a kormány, sem a 
napirendre vételét, sem az általános vitára való alkalmasságát. Ennek több oka van. 
Elsősorban az, hogy a kormány jogalkotási programja tartalmazza az adótörvények 
módosítását. Erre sor kerül még ezen az őszön, így az adótörvények módosítását általánosan 
és globális értelemben ott kellene vitatni. Nem sok értelme lenne külön három módosító 
indítvány vitájának. Ez a praktikussági megközelítés. 

A másik, ami fontos, hogy az illetéktörvény kapcsán képviselő úr nem említette, de az 
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosította az 
illetéktörvényt, és az öröklési illeték hatálya alól kiemelte a praxisjogot. Ami a praxisjog 
átruházásával kapcsolatos ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetéket illeti, ennek 
mentessé tétele vagy továbbra is az adóköteles körben való tartása szintén az őszi 
adótörvények vitája kapcsán hangozhat el. Azt meg tudom erősíteni, hogy ezzel kapcsolatban 
a költségvetésnek túlzott bevételei nincsenek, annál is inkább, mert akik a praxisjogot 
eredendően megkapták, azok mentesek voltak az illeték alól, és mentesek azok is, akik tőlük 
szereznek praxisjogot. Itt tulajdonképpen az ezektől tulajdont szerző, immár harmadik 
praxistulajdonosoknál merülhet fel valamiféle illetékkötelezettség. 

Ami a helyi adókat illeti, a bevételkiesés már jóval jelentősebb lenne, becsléseink 
szerint ez 3-4 milliárd forintot jelentene éves szinten. Ugyanis nemcsak a háziorvosokra 
vonatkozna a módosító indítvány, hanem valamennyi egészségügyi szolgáltatóra. Önmagában 
azonban emellett annak nincs igazán elvi alapja, hogy ha egy piaci szereplő, egy egészségügyi 
szolgáltató, legyen az háziorvos, háziorvosi bt., vagy bármely más, piaci alapon működő 
egészségügyi szolgáltató, csak azért legyen mentes a bevétele az iparűzési adó alól, mert az 
államtól vagy az Egészségbiztosítási Pénztártól kap forrást. Ha ezt az elvet érvényesítenénk, 
bevinnénk a rendszerbe, akkor tulajdonképpen mindegyik vállalkozás esetén ugyanezt 
érvényesítenénk, ahol állami forrásból jut hozzá valaki pénzösszeghez. Nemcsak egyszerűen 
arról van szó, hogy támogatást kap, hanem ezért a támogatásért szolgáltatást nyújt. Ez a 
szolgáltatás ellenértéke. Ez nem véletlenül árbevétel. Itt az állam, az állam egyik szerve 
megbízza az egészségügyi szolgáltatót, hogy végezze el ezt a szolgáltatást, ő pedig piaci 
alapon ezt végrehajtja. 

A másik momentum az iparűzési adóval kapcsolatban, hogy az önkormányzatokat 
terheli az egészségügyi alapellátás. Az önkormányzatok is forrásokat áldoznak ennek 
működtetésére, nem csak és kizárólag a társadalombiztosításból finanszírozzák vagy tartják 
fenn a háziorvosi szolgáltatást. Ugyanez lényegében a gépjárműadóról szóló törvény kapcsán 
is elmondható. Nem látjuk annak elvi alapját, hogy azért, mert egy egészségügyi szolgáltató, 
egy vállalkozás, egy piaci alapon működő társaság csak azért legyen mentes, mert az 
állammal kötött szerződést, és ezen szerződés alapján nyújt szolgáltatást, majd ezen 
szolgáltatásért az államtól kap ellenértéket. Ha ezt végigvisszük, akkor valószínűleg nagyon 
sok vállalkozás lenne, amelyik nem viselne adóterhet, akár helyi adóban, akár 
gépjárműadóban vagy más adókban. 

Összességében pedig azt szeretném mondani, hogy természetesen a kormány számára 
is nagyon fontos az egészségügy helyzete és támogatása. De erre nem jó megoldás az, hogy az 
adótörvényekben különféle mentességeket, kedvezményeket nyújtunk. Azon túlmenően, hogy 
az adónorma hatékonyságát is korlátozza és csökkenti, ugyanúgy bevételkiesést jelent. Az 
államháztartás szempontjából teljesen mindegy, hogy támogatást adunk vagy bevételről 
mondunk le, összességében a forrás kevesebb lesz. Az egészségügy helyzetének javítására 
nagyon komoly munkák folynak a kormányzaton belül, az egészségügyi államtitkárság 
komoly erőfeszítéseket tesz. Például alternatív bevételi forrásokat is keres és talál. Itt csak a 
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népegészségügyi termékadóról szóló törvényt szeretném említeni, de a tervek között van több 
más olyan bevételi forrás is, amely segítségül szolgálhat arra, hogy az egészségügy rendezett 
anyagi körülmények között működhessen. Hangsúlyozom, ez a közvetlen támogatások útján 
érhetők el, nem pedig különféle adótörvényekben realizált mentességekkel, 
kedvezményekkel. Köszönöm. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető-helyettes úr, a véleményét. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy kinek van véleménye. Herman képviselő úr! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 

Egyetértek dr. Gyenes úr előterjesztésével a tekintetben, hogy a jövő irányvonalának az 
egészségügyi alapellátás megerősítésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ugyanakkor ezzel a 
módszerrel, hogy ilyen ambulánsan beavatkozunk, nem tudok egyetérteni, mert teljesen 
nyilvánvaló, hogy stílszerű legyek, itt műtéti beavatkozásra van szükség, nem pedig, 
úgymond egyedi megoldásokra. A kormány képviseletében nagyon világosan kifejtették, 
hogy ha és amennyiben ezt a szelencét megnyitjuk, akkor az a hűtőgépszerelő is, aki az orvosi 
rendelő hűtőgépét javítja, közpénzhez fog hozzájutni, és itt beláthatatlan tengeri herkentyűbe 
fogunk belelépni, egy csapdába. Itt egy generális, átfogó megoldást kell javasolni, és úgy 
gondolom, hogy a Semmelweis-terv erre készült. Ott kell ezeket a problémákat egyértelműen 
világossá tenni, ahol még ráadásul a prevenciót is meg kell erősíteni, ott helyben, lokálisan, és 
erre kell megfelelő, úgymond generális megoldásokat találni. Ezek ambuláns beavatkozások. 
Ráadásul olyan, mondhatnám úgy is, visszatetsző hatásai lesznek, amivel a vállalkozói 
szektor ellenszenvét ki fogjuk váltani. És az nem lenne szerencsés, ha egymással 
szembeállítanánk a társadalom szereplőit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Rozgonyi Ernő képviselő úr kért szót. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Csak abból a szempontból szeretnék hozzászólni, hogy 

az egészségügyi ellátás egész kérdésével, és ezen belül különösen a háziorvosi ellátás 
kérdésével illett volna a kormánynak foglalkozni. Azért legyünk azzal tisztában, hogy ez egy 
álvállalkozás, kérem szépen. Ezt rákényszerítették az orvosokra, különböző elgondolások, 
többnyire abszolút ultraliberális elgondolások alapján. Ez egy álvállalkozás. Kérem szépen, 
ennek az orvosnak a vállalkozása olyan, hogy az egészségügyi központ, amellyel 
szerződésben van, diktálja az árakat. Kérem, a piac nem így működik. Ez egy álpiaci 
megoldás. Maradjunk ebben. Ez az egyik tétel. 

A másik pedig az, hogy a saját tapasztalataim Fejér megyében, amelyik egy jó 
megyének számít, kérem szépen, még az orvos szempontjából is, eladhatatlan praxisok 
vannak, emiatt betöltetlen munkahelyek vannak. Kérem szépen, ott tartunk, hogy helyettesítés 
révén például az én körzeti orvosomnak helyettesítőként hat helyet kellene ellátnia, ezért 
egyiket sem tudja tisztességesen ellátni. Ezek abszurd állapotok, és ez azért van, mert az 
orvosi praxisnak gyakorlatilag nincs értéke, nem lehet eladni. Nem lehet eladni, mert a végző 
orvosok a szakvizsgájuk után nem rendelkeznek olyan tőkével, honnan is rendelkeznének 
olyan tőkével, hogy piaci áron megvegyenek egy orvosi praxist. Az egész rendszer rossz. 
Ezzel feltétlenül és sürgősen foglalkozni kellene, mert higgyék el nekem, kezd a dolog úgy 
kinézni, mintha állami vezérlettel folyna Magyarországon genocídium. Ezt ki merem 
jelenteni. Ezért erre nagyon oda kell figyelni, és ezért minden apró kis lépést, segítő szándékú 
lépést legalább meg kell hallgatni, és komolyan kell venni. Bár véleményem az, hogy az egész 
rendszert felül kell vizsgálni, de nem majd, hanem nagyon sürgősen. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bóka képviselő úr következik. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Maximálisan egyetértek a kormány 

azon véleményével, hogy ezeket a kérdéseket az adótörvények vitája során kell 
megbeszélnünk. Ez nem is lesz sokára szerintem, egy hónapon belül a Ház elé fog kerülni a 
2012. évi adótörvényekkel kapcsolatos törvényjavaslat. Ebből következik, hogy szerintem 
nem célszerű most bármilyen módon támogatni ezt a három indítványt. 

Azért itt az álvállalkozás tekintetében, amit Rogzonyi képviselő úr fölvetett, kíváncsi 
lennék, hogy hány vállalkozó háziorvos vagy fogorvos menne vissza szívesen a 
közalkalmazotti szférába. Tehát azt gondolom, ők köszönik szépen, inkább itt maradnának, és 
inkább vállalkoznának továbbra is. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. A három benyújtott 
törvénymódosító javaslat tekintetében az elsőt mindenféleképpen megfontolásra érdemesnek 
tartom, ez pedig a praxisjog. Én is azt látom, hogy döcög a rendszer, itt valami módon be 
kellene avatkozni, vagy valamilyen módon segítséget kellene nyújtani a tekintetben, hogy 
ezek a praxisok minél inkább forgalomképesek legyenek, mert itt probléma van. Tehát amikor 
az adótörvényeket, illetékszabályokat vizsgáljuk, szerintem célszerű áttekinteni, hogy milyen 
módon tudnánk még kedvezményeket biztosítani, figyelembe véve azt, hogy ennek 
költségvetési hatása gyakorlatilag a jelenlegi helyzetben nulla. De kétségtelenül itt gondot 
érzékelek. 

A második az iparűzési adó. Az alapellátás önkormányzati kötelesség és felelősség 
jelen pillanatban. Általában nem támogatok olyan jogszabály-módosítást, amely törvényi 
szinten lehetővé a mentességet, mert minden területen más a helyzet. Minden önkormányzat, 
azt gondolom, az egészségügyi alapellátást így vagy úgy támogatja, jelentős mértékben. 
Nyilván a megyék, kistérségek, települések eltérő mértékben. Ezért amennyiben úgy 
gondolja, hogy pozitív módon kell diszkriminálni bizonyos ágazatokat, akkor van lehetősége 
normatív módon mentességet biztosítani a helyi adórendelet tekintetében. Ha ezt nem teszi 
meg, akkor nyilvánvalóan ennek oka van, hiszen támogatási oldalról ennek nagyságrenddel 
nagyobb részét teszi oda. Tehát semmilyen módon nem támogatom azt, hogy törvényi szinten 
kötelező mentességet adjunk. Itt szerintem települési szinten kell eldönteni, hogy ad-e az adott 
település mentességet vagy nem ad. Ha úgy gondolja, hogy nagy a baj, támogatni kell ezt a 
tevékenységet, akkor meg fogja adni ezt a mentességet, vagy támogatási oldalról fog jóval 
nagyobb segítséget nyújtani, hiszen nem mindegy szerintem egy településvezetőnek, hogy az 
egészségügyi alapellátás abban a városban, községben, kistérségben milyen, és az orvosoknak 
jól kell érezniük magukat ezen a területen. 

A harmadikat pedig elvi szinten sem tudom támogatni. Általában itt 
személygépjárművekkel történik a szolgáltatás ellátása, szerintem rossz következtetésekre 
adhat ez alkalmat. Amit Herman képviselő úr elmondott, valószínűleg helyi szinten is 
nehezen lesz kezelhető. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Engedjenek meg annyi megjegyzést, itt a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk, és 
figyelemmel főosztályvezető-helyettes úr álláspontjára, ezek a javaslatok vagy legalább egy-
kettő közülük tárgysorozatba-vételt megérdemelhetnek. Mert ahogy a kormány álláspontjában 
hallottuk, születnek itt törvények, és ha azokban ezeket a kérdéseket megoldják, akkor ez 
okafogyottá válik, és nem kell napirendre vennie a parlamentnek. Tehát attól, hogy 
tárgysorozatba kerülnek, attól még mindkét közelítése az ügynek hasznos lehet. Ennyi 
megjegyzés után újra megkérdezem a kormány véleményét, hogy a vita alapján is fönntartja-e 
azt a véleményét, amit volt szíves megfogalmazni, vagy van-e újabb gondolata. 
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KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Fenntartom a továbbiakban is. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor megadom az előterjesztőnek a lehetőséget a reagálásra. 

Gyenes Géza! 
 

Az előterjesztő válasza 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Először: a pozitívat önök itt elmondták a kormány, a kormányoldal részéről. És most itt 
megpróbálok az ellenzéki képviselő szerepéből kilépni, és egyszerű orvosként annak örülni, 
hogy valóban az adótörvények kapcsán fog a kormány foglalkozni a különböző ellátási 
szintekkel valamilyen módon, akár a praxisjog, akár az illeték ügyében, akár más ügyekben. 
Persze, félhetünk attól, hogy nem biztos, hogy ez jól fog elsülni, de mindegy. Az is jó dolog, 
hogy egyáltalán lesz vele foglalkozás. Nagyon oda fogok figyelni, és remélhetőleg az ottani 
módosító javaslatokat kicsit jobban fogják támogatni. 

A konkrét felvetésekre. Itt Rozgonyi Ernő mondta ki azt, amit én az elején nem 
akartam nagyon hangsúllyal. De elnézést kérek, itt komoly gazdasági szakemberek, pénzügyi 
szakemberek ülnek nézőpontom szerint. A kormány részéről is elhangzott: kérdés lehet, hogy 
egy háziorvos piaci vállalkozó? Mi a piaci vállalkozó ismérve? Ha elkezdjük sorolni, és 
megkérdezzük, hogy ezt mennyiben teljesíti a háziorvos? Én arról a háziorvosról beszélek, aki 
csak az OEP által finanszírozott ellátással dolgozik mint vállalkozó, valóban 
kényszervállalkozóként dolgozik. Ha önök annak idején azért engedték ki ebbe a 
kényszervállalkozásba a háziorvosokat, hogy utána megsarcolják azt a pénzt, amit egyébként 
a kormányzat az egészségügyi alapellátásra szánt? Hiszen abból a pénzből kell úgymond 
visszaadnia. 

Az önkormányzatok mentesítésével kapcsolatosan tett Bóka képviselő úr egy-két 
megjegyzést. Igen. Az önkormányzatok nem tehetik meg sajnos, hogy az orvost mentesítsék 
az iparűzési adó alól, hiszen törvény szerint 2 milliós határ alatt lehet csak mentesítést adni, a 
háziorvosi praxisok éves bevétele, bajban lennénk, ha csak 2 millió lenne, mert nem lehetne 
működtetni. Tehát eleve törvény tiltja meg. Az, hogy az önkormányzatok hány helyen 
támogatják érdemben az orvost, arra azt kell mondjam, hogy még az a jobbik, ahol nulla a 
támogatás, és nem elvonás van. Most az iparűzési adót nem számítva természetesen. Nagyon 
kevés önkormányzat képes ma arra, itt azért nem a városi önkormányzatokra, hanem 
elsősorban a kisközségi önkormányzatokra gondolok, amelyek akár egy fillér támogatást is 
tudnának adni. Vannak böcsületes önkormányzatok, amelyek a beszedett iparűzési adót 
testületi ülésen nevesítik, és visszaadják valamilyen formában. Sajnálatos módon ezek nagyon 
eseti ügyek, tehát a rendszert ezáltal javítani igazából nem nagyon lehet. 

Magyarán, hogy az egész igazi és piaci vállalkozás lenne, nagyon érdekes dolog. De 
kérdezem én, mert nemcsak az önkormányzatok nem adnak pozitív diszkriminációt, de miért 
nem ad az állam? Az állam az elsődleges felelőse. És miért kell szégyellni, hogy egy olyan 
ellátás, ami dögledezik, ami mindjárt össze fog omlani, vagy már össze is omlott, nem 
működik, amiből menekülnek az ott dolgozók? Ezt miért nem tudja pozitívan diszkriminálni 
az állam? Rendben van, hogy az én javaslataim, helyesen mondta Herman képviselő úr, lehet, 
hogy csak kis ambuláns beavatkozások, pici kis plasztikai műtétnek számítanak, és az egész 
egészségügyet át kellene nagyon komolyan operálni. De kérem, évtizedek vagy évek óta, 
sajnos azt kell mondjam, mindig csak az hangzik el, hogy kéne, kéne, de semmi nem történt.  

Az én három kis nyeszlett javaslatom végre valami konkrétumot adna ebbe a 
rendszerbe, és csak bízni tudok, hogy egy-két hónapon belül olyan hatalmas átalakítások 
lesznek az egészségügyben, nemcsak szerkezeti értelemben, hanem az egészségügy eltartó 
képessége, munkaerőhelyzetet is tud javulni nyilván a jobb bérezés és nagyobb anyagi 
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ráfordítás kapcsán. Ha még ezt a reményt is elveszik az embertől, akkor nem igazán tudom a 
szakma felé indokolni, hogy még tartsanak ki egy keveset. Ennyi. Én megértem az önök 
elzárkózását, félek tőle, hogy nemcsak szakmai, racionális érvek vannak, mert azt is mondtak, 
hála istennek, köszönöm szépen. Mert azt meg tudom érteni, függetlenül attól, hogy szerintem 
akkor is meg lehetne csinálni, de ha ez egy rövid időn belül elindul egy ilyenfajta segítség a 
szakmának, akkor azt mondom, mégis megérte önök elé hozni ezt a három nyeszlett 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslatok tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Szavazás következik. Sorba megyünk. Ki 
az, aki az illetékekről szóló indítványát támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kettő igen. Ez nem elég az üdvösséghez. Tehát a bizottság nem támogatja az 
indítványt. 

Következik a helyi adókkal kapcsolatos indítvány. Ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 
Kettő igen. Ez is kevés. 

Végül a gépjárműadóval kapcsolatos indítványt ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. 
Ez is kevés. Tehát a képviselő úr indítványait a költségvetési bizottság nem támogatja, nem 
ért azzal sem egyet, hogy tárgysorozatba vegye a parlament. Köszönöm képviselő úr 
jelenlétét. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk a bizottság ülését a következő indítvány vitájával, amelyet az MSZP 
képviselője, Garai István Levente úr tett. Kérdezem, itt van-e a képviselő úr. (Jelzésre.) 
Képviselő úr, tessék helyet foglalni. Képviselő úr, megadom önnek a szót, hogy indokolja 
meg az indítványát. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy pár szóban indokolhatok. Végigültem a 
bizottsági ülést, engedjék meg, hogy egy nagyon picit akkor én is visszamutogassak, mert volt 
egyfajta politikai attitűd is. Nagyon rövid leszek. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nagyon kérem, ne mutogassunk vissza, mert lezártuk azt a 

napirendet. Tessék a tárgyra térni, ha lehetséges. 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Jó, nagyon rövid leszek. 
 
ELNÖK: Ne kezdjük el újra, mert akkor… Köszönöm a megértését. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: A lényeg az, hogy ez a 

módosító javaslat konkrét és átvitt formában egyfajta kórházmentő akció része, amit 
általánosságban más önkormányzatokban és más kórházakra is lehetne alkalmazni. A 
parlament ülésén szokott elhangzani, hogy milyen jogon teszek én ilyen javaslatokat, 
amikor… Na most, pont egy bizottsági ülésen különböző szakmai és politikai érvekkel 
sikerült szétbombáznom egy javaslatot 2007-ben és megmenteni az összes városi kiskórházat. 
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Hasonló és egyéb módszerekkel sikerült ez Lovasberényben is, tehát úgy érzem, hogy a 
szakmai tartalmon kívül erkölcsi lehetőségem és judíciumom is van arra, hogy pár szót 
mondjak, én is orvos vagyok, én is erre tettem esküt. 

A lényeg az, hogy Matolcsy György miniszter úrtól kaptam egy tájékoztatót a 
kérdésemre, miszerint Kiskunfélegyháza vonatkozásában 9552 fő magán-nyugdíjpénztári 
tagnak 9,7 milliárd forintnyi befizetése került a központi költségvetésbe. Ez egy elég szép 
summa. Az elmúlt időszakban többször tapasztaltam azt a számomra pozitív hozzáállást 
kormánypárti oldalról, hogy a különböző konzultációk, nemzeti konzultáció, szociális 
konzultáció, egészségügyi konzultáció folyamatban van, nem ér véget, és a különböző 
döntéseknél a kormányzat ezt figyelembe fogja venni. 

Nos, Kiskunfélegyházán civil kezdeményezésre, hangsúlyozom, nem pártpolitikai 
kezdeményezésre történt egy aláírásgyűjtés, ahol csaknem 4500 kiskunfélegyházai és a 
vonzáskörzetben élő polgár lakcímével és névjegyével ellátva, ami a mai világban azért nem 
akármi, ezt a fajta kezdeményezést támogatta, miszerint a kiskunfélegyházai városi kórházban 
az aktív betegellátást valamilyen formában vissza kellene állítani. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottságot, hogy az őszi önkormányzati választásokon Kiskunfélegyháza város polgármestere 
3800 szavazattal lett, nyilvánvalóan teljesen törvényszerűen polgármester, de a 4500 ennél 
több. Tehát egyértelműen mutatja az érintettek hozzáállását. És nekem, nemcsak mint 
orvosnak, hanem politikusnak is ezt a fajta véleménynyilvánítást nyilvánvalóan figyelembe 
kell venni. 

No tehát, van egy 9,7 milliárdos befizetés, amit elnyelt az államkassza, nyilvánvalóan 
különböző, általam is logikusnak és elismerendőnek vélt feladatok kompenzálására és 
ellátására. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ennek egy része az adott település 
vonatkozásában, de más településeken is gondolhatják így, elképzelhető, hogy máshonnan is 
jönnek majd ilyen javaslatok, hogy 20 százalékkal az a fajta elképzelést, amit 4500 ember 
aláírása támogat, meg lehetne valósítani. Tehát az aktív betegellátást helyre lehetne belőle 
tenni, másrészt olyan strukturális változásokat véghez vinni, ami a későbbiekben a 
finanszírozást stabillá tehetné, ilyen értelemben, azt gondolom, ez még meg is térülne egy idő 
után, azon 5-6 esztendő alatt, amíg a módosító javaslat a struktúraváltáson túlmenően a 
működőképességet is biztosítaná. 

Egyébként azért azt el kell mondani, tekintettel arra, hogy különböző médiumokban 
elhangzott, hogy a struktúraváltásban mintegy 60-70 kisebb kórház átalakítását várhatjuk, én 
1600-ig számoltam az ügyeleteket, és egy ilyen struktúraváltás, ahol az aktív betegellátás és a 
sürgősségi betegellátás megszűnik, egy ilyen méretű kórháznál és vonzáskörzetében havonta 
körülbelül egy tucat ember halálát okozhatja. Képviselőtársamhoz csatlakoznék, hogy itt 
nemcsak az alapellátással összefüggésben történhetnek különböző negatív tendenciák a 
lakosság egészségi állapotát illetően, hanem más területen is, amit szintén figyelembe kellene 
venni. Tisztelettel kérem a támogatásukat, illetve bármilyen kérdésre megpróbálok, és 
valószínűleg életszerűen tudok válaszolni, mert ezeket a dolgokat átéltem az elmúlt 20-30 
esztendőben. Köszönöm szépen. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, 
kívánja-e véleményezni az indítványt. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, köszönöm. A kormány 

nevében mondom, hogy nem javasoljuk a tárgysorozatba-vételt, illetve az általános vitára való 
alkalmasságról való döntést. Az indokaink közül hármat emelnék ki. Egyrészt az a fedezet 
vagy forrás, ami ennek a módosító indítványnak a célját szolgálná, nyugdíjjogosultságot 
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keletkeztető, visszautalt, egyéni felhalmozási, nyugdíj célú megtakarítás. Ennek 20 százaléka, 
ötöde lenne az a forrás, amit egy aktív betegellátás fedezetére, tehát egészségügyi célú 
kiadásokra lenne fordítva. A kiskunfélegyházai lakosok megszerzett jogosultságának 20 
százalékáról való lemondását nem tudjuk értelmezni, illetve pénzügy-technikailag és a 
kötelező jogbiztosítási rendszer elvei miatt sem tud mint forrás, mint fedezet megjelenni. 

A második, hogy itt egy egyszeri átutalásról van szó, egyszeri bevétel a 
költségvetésben, míg maga a javaslat folyamatos finanszírozási igényt jelöl meg. Ebben az 
évben ez 2 milliárd forintot tenne ki. Egy egyszeri bevételre és egy folyamatos kiadásra tesz 
javaslatot. 

A harmadik pedig, hogy az egészségügyi struktúraváltás folyamatában, képviselő úr is 
beszélt erről, a Semmelweis-terv kapcsán ennek egységessége érdekében egyes területek 
betegellátásának ilyen kiragadott kezelését nem tartanánk szerencsésnek. Ezen indokok 
alapján nem támogatjuk. 

 

Észrevételek, vélemények 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr, a véleményét. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván szólni. Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Nagyon meg vagyok lepődve az 

előterjesztésen, meg kell hogy mondjam. Szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, hogy 
hányféle állampolgár van ebben az országban. 

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő úr, lesz módja majd az előterjesztőnek 

válaszolni, tessék a véleményét kifejteni. Ennyi volt? 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Ez az előterjesztés mélységesen megdöbbent 

azért, mert „állam az államban” című esettel állunk szemben akkor, amikor Csák Máté 
földjére próbál visszarepíteni az előterjesztés, és egy társadalmi rend szétzilálásáról szól. Ezt 
nemcsak hogy nem támogatom, hanem a magam módján is elítélem. Nem lehet Kiskunhalasra 
külön törvényt hozni, nem lehet Csák Máté földjére külön törvényt hozni, nem lehet Egerre és 
Zalakarosra. Ez a törvény pedig erről szól. Nem is folytatom tovább, úgy gondolom, az 
időutazásban nem kívánok részt venni, és nem kívánok Csák Máté földjén kardozni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még véleménye, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Újra visszaadom a szót a kormány képviselőjének. Főosztályvezető úr 
kíván esetleg a Herman képviselő úr észrevételére reagálni? Nem. 

 

Az előterjesztő válasza 

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Hát kedves képviselőtársam, 
egészséges és beteg emberek vannak. Visszautasítom ezt az embertelen hozzáállását. A 
társadalmi rend szétzilálásának aktív és alapvető része, amire a módosító javaslat reagál, a 
magánnyugdíjpénztárak törvényszerű, de embertelen lenyúlása, kérem tisztelettel. Az egész 
onnan indul. Másodszor. Csák Máté földjét többször átéltük különböző szavazások 
alkalmával, amikor hétfőn estefelé, mondjuk, egy egészségügyi salátatörvénynél a 
gáztörvénnyel kapcsolatban vagy egy Szapáry-törvénynél, hadd ne mondjam, hadd ne 
soroljam, hogy lex ilyen, lex olyan, lex amolyan, amikor önöknek kedves valaki, vagy 
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valamilyen témát nyilvánvalóan saját maguknak megszavaztak. Úgyhogy ezt kár volt 
előhozni. Erre nem tudok mit mondani. Egyébként gondoltam, hogy ez lesz a válaszuk 
önöknek erre az elképzelésemre, de én meg úgy gondolom, ha ezt 4500 ember kéri tőlem 
vagy önöktől, akkor ezt nekem kutyakötelességem volt elmondani. 

És akkor most már, mivel van lehetőségem, a jegyzőkönyv kedvéért elmondok egy 
történetet, hacsak elnök úr nem tiltja meg. 

 
ELNÖK: Nem tiltom meg, ha nem lesz hosszú a történet. 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Nem lesz. Egyperces lesz a 

történet. 
 
ELNÖK: Akkor tessék parancsolni! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP), előterjesztő: Na kérem, tisztelettel. 

Valahol megszüntetjük az aktív betegellátást. Valamikor volt egy fiatal ügyeletes orvos, a 
hajnali órákban öt fiatal bejött, nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Manapság is van 
ilyen. Az egyik hányt, a másiknak a gyomra fájt, a harmadiknak a légzése állt le. Intubáció, 
gépi lélegeztetés, forszírozott diurézis, reggel hazamehetett. Ha most ezek a gyerekek 
véletlenül ugyanezt megteszik, márpedig lehet, hogy meg fogják tenni, tudják, hogy 
Félegyházán nem lehet bemenni kórházba, beülnek az autóba, eljutnak Kecskemét irányába a 
körforgalomig, és ott fognak meghalni. Ez már az önök lelkén fog száradni, nem az enyémen. 
Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Mi is köszönjük, képviselő úr a véleményét és a történetet is. Szavazás 
következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja Garai István Levente képviselő úr 
indítványának tárgysorozatba-vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Senki nem támogatja. Nincs tovább a történet, köszönöm szépen, képviselő úr, a 
jelenlétét. 

A járulékfizetési felső határ megszüntetésének érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Áttérünk a következő javaslat tárgyalására. A járulékfizetési felső határ megszüntetése 
érdekében nyújtott be Bertha Szilvia képviselő asszony engem kért meg, hogy egy mondatban 
kommentáljam, miután más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Ennek lényege az, ha 
nagyon népszerűen szeretném magamat kifejezni, akkor a fizessenek a gazdagok jelszó 
jegyében a járulékfizetési felső határ megszüntetésére tesz indítványt. Tehát ne legyen 
semmiféle felső korlátja annak, hogy magasabb jövedelmű emberek nem fizessenek járulékot, 
merthogy ott már ennek nincs közgazdasági vagy más szempontból értelme. Ez a javaslat 
lényege, és akkor megkérdezem erről a kormány képviselőjét, Tavaszi Zsolt főosztályvezető 
urat. Tessék parancsolni! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A kormány az 
indítvány tárgysorozatba-vételét nem támogatja. Az indok az, hogy lényegében nem éri el a 
célját a javaslat. Az indítvány célja az egyéni járulékplafonnak a megszüntetése, hiszen a 
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nyugdíjbiztosítási járuléknak, amit a munkáltató fizet, nincs plafonja, az egyéninek van 
plafonja. Nyilvánvalóan az egyéni nyugdíjjárulék-alap szolgál a nyugellátás összegének 
megállapítására. Ha annak nincs plafonja, akkor kifizetési oldalon is nyilván többletköltségek 
merülnek fel, tehát a nyugellátás tekintetében is megszűnne a most létező felső korlát. 
Álláspontunk szerint ez a többlet-járulékbevétel nem fedezné ezt a többletellátást. Tehát a 
bevezetése rontaná a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyát, és a célzott hatással ellentétben az 
átlaghoz képest kiemelkedő jövedelmű állampolgárokat hozna kedvezőbb helyzetbe. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr, a véleményét. A bizottság tagjait kérdezem, 
kinek van észrevétele vagy véleménye az indítványról. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 
Akkor viszont szavazás következik. Kérdezem, ki az, aki egyetért Bertha Szilvia képviselő 
asszony indítványának tárgysorozatba-vételével. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kettő. Az kevés a tárgysorozatba-vételhez. 

A devizában eladósodottak megvédéséről szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Következik Vágó Gábor képviselőtársunk indítvány a devizában eladósodottak 
megvédésével kapcsolatban. Vágó Gábor nincs jelen, nem látok őt képviselő LMP-s 
képviselőt sem. Ezért megkérdezem a kormány véleményét, hogy miként vélekedik erről az 
indítványról. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A kormány nem 
javasolja az indítvány tárgysorozatba-vételét. Röviden az indokok. Ez az indítvány augusztus 
közepén került benyújtásra, azóta az élet kicsit meghaladta. A kormány otthonvédelmi 
akciótervében bejelentett intézkedések hatása, bevezetése és annak értékelése után lehet adott 
esetben erre visszatérni, de mindenképpen azok hatását kell először megvárni. Itt a legfrissebb 
volt a hétfőn elfogadott, a devizahitelt felvevők kedvezményes árfolyamú végtörlesztési 
lehetősége, a nemzeti eszközkezelő felállítása megtörtént, a működés beindítása zajlik. Tehát 
úgy véljük, hogy ezek az intézkedések részint párhuzamosak a kormányéval, másrészt túl is 
léptek azon bizonyos értelemben. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Mielőtt szavaznánk, hadd tegyem azt a 

megjegyzést a jegyzőkönyv kedvéért, hogy az LMP képviselője a bizottsági ülésen nincs 
jelen, ami azért is sajnálatos, mert hiszen az ő indítványáról van szó. Megállapítom azt is, 
hogy a tőlem balra lévő oldalt az ellenzéki képviselők közül csak a Jobbik képviselői 
képviselik. Ez egy érdekes felállás. A statisztika kedvéért, a két jobbikos képviselő 100 
százalékban jelen van a 0 százalékos LMP és MSZP mellett, és ha független képviselő nem 
lenne itt, akkor a bizottság nem lenne határozatképes. Ezt elsősorban a kormányoldalnak 
ajánlom szíves figyelmébe. Tehát a Jobbik és a függetlenek biztosítják a bizottság 
határozatképességét. Köszönöm. 

Döntés az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Szavaznunk kell Vágó Gábor képviselő úr indítványáról. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, tehát a bizottság nem támogatja az indítvány 
tárgysorozatba-vételét. 
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Az illetékekről szóló törvény, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Rátérünk a következő pontra, amelyben Bana Tibor képviselő úr tett indítvány az 
illetéktörvény módosítására. Most adom meg a szót Bana Tibor képviselő úrnak, hogy 
indítványát indokolja meg. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANA TIBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
jelenlegi szabályozás szerint öröklésnél a földhivatal minden egyes megörökölt területre, 
minden egyes helyrajzi szám után 6600 forintot szed be azért, hogy átírja azt az örökös 
nevére. Ennek következtében fordulhat az elő, hogy egy gyakorlati példát hozzak fel, hogy 
egy 24 forint értékű erdődarab után 6600 forint az átírási illeték, és amennyiben valaki sok kis 
földdarabot örököl, ez főleg erdőterületeknél fordulhat elő, akkor könnyen lehet, hogy az 
örökölt birtokok értékének több 10 százalékát is kiteheti az összeg, sőt, elméletben akár 100 
százaléknál többet is. Ez véleményem szerint mindenképpen egy nagy fokú aránytalanság. 
Ennek az anomáliának megszüntetésére tesz javaslatot az általam benyújtott indítvány. E z azt 
a változtatást célozza meg, hogy amennyiben az öröklés illetékfizetési kötelezettséget nem 
keletkeztet, akkor a változás bejegyzése díjmentes legyen. Azt javasoltam, hogy a törvény a 
kihirdetését követően haladéktalanul lépjen hatályba, mégpedig azért, hogy minél több örökös 
helyzetét tudja segíteni. Így a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni lehetne ezt. 
Ehhez kérném a tisztelt bizottsági tagok támogatását. Kérem önöket, hogy támogassák az 
általam benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Köszöntöm Simon Attila István államtitkár urat, 

aki a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében kíván, gondolom, kommentárt fűzni az 
indítványhoz. Tessék parancsolni! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Két rövid indokot is szeretnék mondani, hogy a 
kormány miért nem támogatja ezt a javaslatot, illetve ennek tárgysorozatba-vételét. Az egyik 
egy elég praktikus ok, amit talán képviselő úr is el tud majd fogadni, hogy a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi törvény átfogó 
felülvizsgálata zajlik jelen pillanatban a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium részvételével. Terveink 
szerint az új törvényjavaslat még az őszi ülésszakon idekerülne a Ház elé, és azt gondolom, ez 
tipikusan olyan részeleme ennek a törvénynek, amit nem volna érdemes külön kezelni, hanem 
nyilván ebben a törvényjavaslatban kell elbírálni. 

A másik. Egy kicsit az érdemét illetően annyit szeretnék elmondani, hogy jelenleg is 
van lehetősége arra bármely magyar állampolgárnak, hogy a jövőbeni viszonyaira való 
tekintettel illetékmentességet kérjen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárás megindítása 
során. Nem untatnám a tisztelt bizottságot azzal, hogy ez egy elég speciális eljárási rend, 
amikor is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valakinek a törvény alapján illetékmentességet ad. 
Ez az eljárás időben követi magának a földhivatali eljárásnak a megindítását. Ergo, amikor a 
földhivatal a bejegyzésről dönt, még nem fogja azt tudni, hogy ebben az illetékeljárásban 
majd a NAV milyen döntést fog hozni. Magyarán nem bírálhatja el, hogy egy ingatlan-
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nyilvántartási eljárásnál a végén lesz-e illetékmentesség vagy sem. Tehát egy fordított 
szituáció van, amit persze nyilván eljárásjogilag lehetne kezelni, ha ilyen döntés születne, de 
még egyszer visszakanyarodva az első pontban elmondottakhoz, azt kérném, hogy képviselő 
úr legyen egy kis türelemmel, akár pár héten belül itt lesz a törvényjavaslat a Ház előtt, és 
akkor meg tudjuk vitatni ezt a pontját is a javaslatának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjaitól, kinek van 

észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs senkinek sem, akkor visszaadom a 
szót az előterjesztő képviselő úrnak, azzal, hogy ez a türelem vajon meglesz-e részéről, 
miután elvi elutasítást nem éreztem a kormány részéről. 

 

Az előterjesztő reflexiója 

BANA TIBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mindenképpen 
üdvözlöm, hogy ez a felülvizsgálat meg fog történni, és természetesen ezzel az információval, 
figyelve a parlamenti munkarendet, magam is tisztában voltam. Abban az esetben is meg 
fogom majd tenni a javaslatomat. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy éppen a folyamatban 
lévő ügyekben történő segítségnyújtás miatt fontos lenne az, hogy már most megtörténjen 
ennek a javaslatomnak a tárgysorozatba-vétele. Ehhez kérem a tisztelt bizottsági tagok 
támogatását. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja a képviselő úr 
indítványát? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Ez kevés. Annak 
jegyében hezitáltam kicsit, hogy itt van egy pozitív ígéret, ezek után van remény arra, hogy 
más formában megvalósuljon a gondolat. Államtitkár úr, köszönöm a közreműködését. 

Az önhibájukon kívüli okból nehézséggel küzdő, eladósodott emberek segítése 
érdekében szükséges, legsürgetőbb intézkedésekről szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk az önálló indítványok sorát, az önhibájukon kívüli nehézséggel küzdő 
emberek segítése érdekében nyújtott be több MSZP-s képviselő indítványt. Nem látok itt 
egyetlen MSZP-s képviselőt, sem a bizottsági tagok közül, sem egyéb formában. Ezért 
kérdezem főosztályvezető urat, hogy mi a véleménye erről az indítványról. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Csakúgy, 
mint a Vágó Gábor által benyújtott indítvány, tárgyát tekintve körülbelül hasonló kört jár 
körbe. Ezt szintén nem tudjuk támogatni, hasonló okokból. Nyilván a nemzeti eszközkezelő 
felállítása, az otthonvédelmi akcióterv, otthonteremtési programok azok, amelyek, úgy véljük, 
meghaladták a javaslatot, illetve az azzal azonos dolgokat már megtette a kormány. Ezen 
intézkedések után lehet esetleg visszatérni ilyen intézkedésekre. Tehát úgy véljük, hogy ez a 
javaslat sem alkalmas tárgysorozatba-vételre. 
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Döntés az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr a véleményét. Kérdezem 
képviselőtársaimat, kíván-e valaki a vitában részt venni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 
Szavazás következik az indítványról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki sem támogatja, 
tehát nem került tárgysorozatba-vételre. Köszönöm szépen. 

Az államháztartásról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Következik az államháztartásról szóló törvény módosítására irányuló indítvány, amit 
én magam tettem. egy tartalmi és egy formai megjegyzést szeretnék ehhez fűzni mint 
előterjesztő. A tartalmi az, hogy itt egy nagyon régóta megoldatlan szakmai problémáról van 
szó, nevezetesen arról, hogy az államháztartás két alrendszerében, az elkülönítette állami 
pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok által reprezentált alrendszerekben magán 
könyvvizsgáló auditálja a pénzügyi beszámolókat, és nem az Állami Számvevőszék, mint 
ahogyan ezt Európában jellemzően a számvevőszékek végzik. Ennek megvannak az okai, 
amelyekre nem kívánok kitérni, így alakult történelmileg a független pénzügyi ellenőrzési 
gyakorlat. Az alaptörvény, illetve az új számvevőszéki törvények és egyéb fejlemények 
ismeretében, úgy gondolom, ezen változtatni kell. Éspedig olyan formában, hogy ennek a két 
alrendszernek a pénzügyi beszámolóját a jövőben a Számvevőszéknek kellene auditálnia. Ez 
tehát a tartalmi kiegészítésem. 

A formai kiegészítésem annyi, hogy persze azzal én is tisztában vagyok, hogy nem 
lehet naponta módosítgatni az Áht.-t, hiszen áttekinthetetlen lenne, ezért részben is ilyen 
taktikai vagy nem tudom, milyen megfontolásból tettem azt a javaslatot, hogy nem feltétlenül 
most kell ezt a módosítást elvégezni. Ha ki tudnék csikarni egy olyan ígéretet a kormány 
részéről, amelyben azt mondja, hogy igen-igen, ezt csinálni kell, de majd esetleg a 
közpénzügyi törvény keretei között, akkor ezzel maximálisan meg lennék elégedve. Tehát 
nem akut ez a kérdés, hiszen jó néhány hónapig ez nem lesz napirenden. Miután a 
közpénzügyi törvény benyújtása bizonytalan, ezért ezt benyújtottam azzal, hogy itt valami 
rendet kéne csinálni, helyre billenteni ezt a szerencsétlen gyakorlatot, amiből még aztán 
olyasmi is következik, és hadd tegyek akkor itt még két leágazó lábjegyzetet. Az egyik az, 
hogy ezeket a magán könyvvizsgálók ellenőrzik, jelesül a Big 4 a négy nagy könyvvizsgáló 
multicég egyike, a társadalombiztosítási alapokat ellenőrzi, a többit jellemzően magyar 
könyvvizsgálók ellenőrzik. Nem tartom szerencsésnek, hogy nemzetközi cégek auditálják a 
Nyugdíjbiztosítási Alap közel 4 ezer milliárdos összegét, mert adott esetben még olyan pikáns 
információk is a birtokukba kerülhetnek, amire nincs szüksége a magyar államnak. 

Summa summarum, tehát ezt az auditálási kérdést a helyére kell tenni. Az 
indítványom erre irányul. És egy tárgysorozatba-vételt szerintem megér, mert hiszen nem kell 
attól még napirendre venni. Ennyi volt a kommentárom, és akkor most megadom a szót újfent 
a kormány álláspontjának ismertetésére. Köszönöm szépen. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Úgy vélem, hogy az 
elvek tekintetében egyetértünk az indítványban foglaltakkal, de elnök úr is említette, hogy 
talán szerencsésebb lenne egy átfogó, illetve a közpénzügyi, államháztartási szabályrendszer 
módosítása, újragondolása kapcsán visszatérni erre a kérdéskörre. A jelenlegi helyzet 
tekinthető egy átmeneti állapotnak. Lényegében a könyvvizsgálók az ÁSZ által kiadott 
financial audit módszertan alapján végzik mint külső partnerek ezt a feladatot az elkülönített 
állami alapok, illetve a tb-alapok tekintetében. Nyilván ez a helyzet kapacitásgondok vagy 
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sajátos szakmai ismeretek miatt módszertanilag biztosítja, hogy itt nem a könyvvizsgálati 
standard-ek, hanem az ÁSZ bizonyos módszertana alapján történik ez a vizsgálat, illetve 
ellenőrzés. 

El kell mondani azt is, hogy az ÁSZ-törvény erre lehetőséget is ad. Tehát itt az 
ellenőrzés során azért a közvetlen, illetve közvetett módon történő ellenőrzésekre lehetőséget 
ad a 22. §, amely kimondja, hogy igénybe lehet venni más, külső partnerek, belső ellenőrök, 
könyvvizsgálók munkáját is. Lényegében a fejezetek, a minisztériumok beszámolóját 
közvetlenül az ÁSZ ellenőrzi, és az alapok, illetve a költségvetési szervek tekintetében egy 
közvetett ellenőrzés zajlik, ahol lényegében az ottani belső ellenőrökre, az alapok tekintetében 
a könyvvizsgálókra támaszkodik az ÁSZ. Tehát azt tudom mondani, hogy az elveket 
természetesen támogatjuk, és itt is egy kis türelmet kérnénk még, hogy ezt egyben lehessen 
kezelni, ahogy elnök úr is tett erre utalást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok Ilyet. Akkor most megadom a szót magamnak 
röviden. Köszönöm a válaszát. Ugye, itt két megjegyzés kívánkozik. Nagyon visszahúzódott a 
pénzügyi kormányzat a közpénzügyi törvény kidolgozásával, előterjesztésével. Ezt 
Navracsics miniszterelnök-helyettes ez év közepére ígérte, olyannyira, hogy júniusban ezt 
már a parlament tárgyalhatta volna, és most Semjén miniszterelnök-helyettes úr pedig az őszi 
ülésszakra beterjesztett egy listát, azon már nem szerepel. Eltűnt a ködben ez. Ezért egy kicsit 
szkeptikus vagyok, hogy mikor kerül oda ez a kérdés, mert akkor ilyen és sok más egyéb 
dolog belekerülhetne. Ettől akár vissza is vonhatnám az indítványomat, ha látnám ezt a 
bizonyos törvényjavaslatot. Azt köszönöm, hogy ön elvileg egyetért ezzel a törekvésemmel. 

A másik megjegyzésem pedig az, hogy nem az a kérdés, hogy a módszertan alkalmas-
e vagy nem. Nem is lehet más. A nemzetközi ellenőrzési standard-ek egyformák, akár 
közpénzt ellenőrzök, akár vagyonrészt, akár magánpénzt. Itt a felelősségről van szó. Az 
Állami Számvevőszék megtehetné a jövőben is, hogy magán könyvvizsgálót megbíz. És 
akkor a magán könyvvizsgáló a Számvevőszéknek készíti el a vizsgálatot, és a Számvevőszék 
teszi rá az i-re a pontot, de akkor a felelősség már az övé. A parlament elé úgy kerül egy tb-
alap audit, hogy az Állami Számvevőszék tette oda, mert az ő megbízott könyvvizsgálója 
elvégzi ezt a feladatot, és ő, úgymond helytáll a könyvvizsgálójáért. Ez a különbség, nem az, 
hogy a módszertan azonos vagy hasonló. Tehát a dolgokat a helyükre kellene tenni. Azt 
gondolom, az államháztartás könyvvizsgálójává, vagy ahogy ön mondta, és nagyon örülök, 
hogy ezt a kifejezést használta, az államháztartás financial auditját az Állami 
Számvevőszéknek kell végeznie. Ez a dolog lényege. És ha ez benne lesz az általam még nem 
látott, de nagyon várt közpénzügyi törvényjavaslatban, akkor én azonnal visszavonom ezt a 
két indítványomat. Ennyit szerettem volna mondani. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Ezek után szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ez az indítvány 
tárgysorozatba kerüljön? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Ez kevés 
ahhoz, hogy tárgysorozatba kerüljön. 

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Következik egy újabb indítványom, ez kicsit már keményebb dolog, mint az előző, 
mert az Állami Számvevőszékről szóló friss törvény módosítására tesz javaslatot. Közismert 
az a véleményem, hogy ezt a törvényt én nem tartom jónak, sőt, rossznak tartom, hogy 
egyértelműen fejezzem ki magamat. Ennek az oka pedig az, hogy elmaradt ennek a 
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törvénynek az a szakmai vitája, akár ebben a bizottságban is, az érdemi vitája, nem az 
alkalmasságról való döntés. Két ponton legalább, több ponton is, de két ponton legalább 
módosítani kellene. 

Az egyik az, hogy a helyi önkormányzatok, 3200 helyi önkormányzatról van szó, 
független pénzügyi ellenőrzése megoldatlan Magyarországon. Itt emlékszem Bóka 
képviselőtársamnak arra a megjegyzésére annak idején, persze, ön Balatonfüred 
polgármestere, ott van könyvvizsgáló, mert kell hogy legyen, de ilyen csak 900 helyen van, 
2300 kis faluban, városban nincs. A Számvevőszék elnöke írásban közölte kérdésemre 
válaszolva, hogy az ÁSZ nem is kívánja helyi önkormányzatok pénzügyi beszámolóját 
auditálni. Tehát 2300 körüli önkormányzatnak megoldatlan a független pénzügyi ellenőrzése. 
Ezt szeretném hangsúlyozni. Semmiféle független pénzügyi ellenőrzés nincs 2300 helyi 
önkormányzat gazdálkodása fölött. Ez tarthatatlan, ez megint balkáni állapot, tisztelettel 
jelentem, ilyen nincs Európában. Olyan viszont van, hogy ezt a feladatot jellemzően a 
kormányok végzik, a belügyi kormányzatok. Az én javaslatom majd arra fog irányul, ha a 
helyi önkormányzati törvény napirendre kerül, hogy ezt a feladatot vegye át a belügyi 
kormányzat, ahogy ez a múlt század első felében Magyarországon történt is. Ez a fő 
javaslatom, hogy az ÁSZ-t ne is terheljük ezzel a feladattal, mert nem tudja megoldani 20 éve. 
Nem tudja, és most már nem is akarja. Én meg tudom érteni az ÁSZ elnöke részéről ezt az 
egyértelmű kijelentést, hogy nem kívánja elvégezni ezt a feladatot. 

A másik javaslatom pedig egy aktuálpolitikai jellegű. Tudniillik azt a meglehetősen 
nevetséges  passzusát a törvénynek, ami úgy szól, hogy az Állami Számvevőszék mint 
egyetlen magyar központi költségvetési szerv, nem dolgozhat kisebb költségvetéssel, mint 
amit az előző évben kapott, töröljék. Ez egy közgazdasági abszurdum. Tértől, időtől 
függetlenül egy szervezetnek törvényben garantálni azt a lehetőséget, hogy ő bizony, akár 
esik, akár fúj, mindenféleképpen legalább annyi költségvetési támogatást kap, mint amennyit 
korábban kapott, nem lehet törvényben garantálni. Elég nehéz a helyzetünk, mindannyian 
tudjuk, különösképpen most. Ezt a törvényi előírást mindenképpen ki kell onnan venni. Nem 
akarom nyújtani a szót, ezek azok a gondolatok, amelyek ezt a javaslatot tétették velem. Ezek 
után megkérdezem mind a kormány képviselőjét, mind az ÁSZ alelnökét, Warvasovszky 
Tihamér urat, akit köszöntök itt körünkben, hogy mondják el a véleményüket ezekről a 
javaslatokról. Először a kormány talán. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok. Gáva Krisztián vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára. A tárgysorozatba-vétel kapcsán csak annyit szeretnék mondani; hogy a KIM 
igazságügyi területének következetes gyakorlata szerint amíg a tárgysorozatba-vételről szóló 
döntést nem hozta meg a bizottság, addig nem kívánunk álláspontot tolmácsolni, csak azt 
követően. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez egy korrekt vélemény, ha szabad minősíteni. Köszönöm. 

Warvasovszky Tihamér alelnök urat is kérem. 
 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszékről szóló törvény több mint két 
hónapja van hatályban. Július 1-jén lépett hatályba, a parlament első sarkalatos törvényként 
fogadta el, amit meg is köszöntünk, hiszen egy új keretet és új lehetőséget teremt a 
Számvevőszék munkájához, és biztosítja a Számvevőszéknek a kormányzattól való 
függetlenségét. Nagyon sok tételt tartalmaz így ez a törvény, többek között azt is, amit elnök 
úr említett. Mi nem tartjuk indokoltnak, hogy két hónap után ez a törvény módosításra 
kerüljön, hiszen az ÁSZ-on belül a törvényhez igazodó belső szabályozások, a belső jogi 
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környezet kialakítás most van folyamatban. Azt hiszem, teljes jogbizonytalanságot 
eredményezne az, ha egy sarkalatos törvényt most módosítanánk. 

Egy gondolatot ehhez kapcsolódóan, az önkormányzatok ellenőrzéséről. Tegnap 
Domokos László elnök úr tájékoztatta a parlamentet a 2010. évi zárszámadásról alkotott ÁSZ-
jelentés kapcsán. Az Állami Számvevőszék idén az önkormányzati középszint teljes 
ellenőrzését elvégezte. Az ősz folyamán a megyékről és a megyei jogú városokról fog egy 
összefoglaló jelentést nyilvánosságra hozni. Ahogy elnök úr is tudja, hiszen ebben a 
bizottságban már volt róla szó, hogy az Állami Számvevőszék az elmúlt egy évben teljesen új 
módszereket dolgoz ki az önkormányzatok ellenőrzésére, például monitoring rendszert, illetve 
kockázatelemzési rendszert. Azt hiszem, ezzel tudjuk bővíteni az önkormányzatok 
ellenőrzésének körét és lehetőségeit. Az előbb említett új ÁSZ-törvény ehhez is megfelelő 
kereteket ad. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr én is. Még az előterjesztő jogán az első 

gondolatkörhöz annyit, hogy ez egy nagyon súlyos szakmai kérdés, amit itt tetszett említeni. 
Nem középszintről van szó. Azzal nekem nincs gondom, hogy a központi költségvetésből a 
helyi önkormányzatokhoz kiáramló mintegy ezermilliárd forint ellenőrzését a Számvevőszék 
lefedi. Én a konkrét települési önkormányzatokról, fatornyos falukról beszélek, ahol 
egyébként 20 éve megoldatlan. Ez nem a mostani ÁSZ-vezetés gondja. Ez akkor is 
megoldatlan volt, amikor én voltam abban a pozícióban, amiben most ön van. Nem tudtam 
megoldani. Ez most nem az ÁSZ elleni támadás akar lenni, hanem egy szakmai problémának 
a megoldása. Ez a dolog lényege. Az, hogy önök most itt a megyei önkormányzatokat 
vizsgálják, nagyon helyes, de ez csak egy csepp a tengerben, már a sokaságot tekintve. Ennyi 
a megjegyzésem. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Ezek után szavazásra teszem föl a kérdést, ki az, aki egyetért ennek az indítványnak a 
tárgysorozatba-vételével. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ez kevés. Tehát 
a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételét. Megköszönöm vendégeink jelenlétét és 
közreműködésüket. 

 

Az ülés bezárása 

Bejelentem, hogy minden valószínűség szerint a következő ülésünk hétfőn 12 órakor 
kerül sorra. Két napirend már van, de azt hiszem, lesz több is. Az Országgyűlés Hivatalának 
költségvetésének tervezete és a Gazdasági Versenyhivatal éves beszámolója. Köszönöm. 
Ennyi. A mai ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


