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Napirend: 
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törvényjavaslat (T/4445. szám - Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa – 

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

3. Az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első 

helyen kijelölt bizottságként) 

4. A Magyarország költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám - módosító 

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

5. A Magyarország költségvetését megalapozó egyes törvényes módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4656. szám - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt 

bizottságként) 

6. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat (Bizottsági önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése) 

7. A hitelszerződésből eredők kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/4858. szám - általános 

vita) 

8. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám - általános vita) 

9. A kiszámítható adórendszer megalapozásáról szóló törvényjavaslat (T/4493. szám - 

Vágó Gábor és Scheiring Gábor (LMP) képviselők önálló indítványa - döntés 

tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

10. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a sajtó érdeklődő 
munkatársait. Kérem, foglalja el a helyét mindenki. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy helyettesítésekkel a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Képviselőtársaim! A meghívóban, amit néhány napja kiküldtem, illetve 
korrigáltunk azóta, a napirendi pontok kiegészítését javasolta Dancsó képviselő úr, mégpedig 
egy olyan ponttal, ami a számvevőszéki és költségvetési bizottság október 18-ai 
tájékoztatójával kapcsolatos helyzet áttekintését célozza. A helyzet az, hogy a jegybankelnök 
urat kérte a bizottság arra, hogy tájékoztassa bizonyos kérdésekről. Ezzel kapcsolatos az 1. 
napirendi pont. Továbbá Szijjártó alelnök úr javasolt egy sorrendcserét. Mégpedig azt 
javasolja Szijjártó képviselő úr, hogy az 1. napirendi pont legyen ez a bizonyos, Dancsó 
képviselő úr által kezdeményezett áttekintés, a 2. az egyes adótörvények és az azokkal 
összefüggő egyéb törvények módosítás, a 3. pedig a jövő évi költségvetésről szóló 
törvényjavaslathoz kapcsolódó indítványok áttekintése. A többi napirendi pont számozása 
értelemszerűen változna. 

Mielőtt fölteszem szavazásra a kérdést, hogy ezzel a kis csereberével egyetért-e a 
bizottság, azt magam hadd javasoljam, hogy a tárgysorozatba vehető vagy veendő 
indítványok közül a 4/a indítványt is javasolnám előrevenni azért, mert itt van Volner János 
képviselőtársunk, aki szeretne mielőbb máshová menni. Azt is szeretném előbbre hozni olyan 
formában, ha megszavazná ezt a bizottság. Tehát kezdenénk a helyzet áttekintésével, majd 
Volner képviselő úr indítványával, ezt követően az egyes adótörvények és az azokhoz 
kapcsolódó más törvények áttekintésével, aztán a 4. napirendi pontban pedig a jövő évi 
költségvetés módosító indítványaival. És így tovább, nem sorolom föl. Talán követhető 
voltam nagyjából. 

Ezek ismeretében megkérdezem tisztelettel, eggyel több napirendi pontunk van, hogy 
ezt a kis csereberét is beleszámítva elfogadja-e a bizottság az általam javasolt napirendet. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki ezt elfogadja! (Szavazás.) Köszönöm a toleranciát. 
Megállapítom tehát, hogy ezt a korrigált napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

A számvevőszéki és költségvetési bizottság október 18-ai tájékoztatójával kapcsolatos 
helyzet áttekintése 

Ennek jegyében megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását. Megkérdezem, hogy 
Dancsó képviselő úr kíván itt előénekes lenni, vagy Szijjártó alelnök urat kérjem inkább erre. 
(Babák Mihály: Micsoda megjegyzés ez?) Tessék parancsolni, alelnök úr! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Ha ezek közül lehet választani, 

akkor egyikünk sem tud itt a mikrofonhoz lépni, mert énekelni egyikünk sem tervezett. De ha 
ez a szómegadást is jelentette, akkor szívesen. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek a kifejezésért. A múltkor azért ért kritika, hogy nincs 

humorérzékem. Visszavonom az előéneklést, és megadom a szót. 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Elnök úr, bocsánat, hogy félreértett, kifejezetten 
szellemesnek gondoltam a felkérését (Derültség.), csak szerettem volna megkérdezni, hogy 
beszélhetek-e éneklés helyett. 

 
ELNÖK: Alelnök úré a szó. 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Azért javasoltuk Dancsó képviselőtársammal együtt, hogy egy rövid időt 
szenteljünk ennek a napirendi pontnak, mert október 30-a elmúlt. Október 18-án a 
bizottságunk azt a döntést, azt a határozatot hozta, hogy arra hívjuk fel a Nemzeti Bank 
elnökét, hogy október 30-ig küldje meg a bizottság számára azokat a dokumentumokat, 
amelyek azt igazolják, hogy valóban eladta a ciprusi offshore cégét, valóban Magyarországra 
hozta a több százmillió forintos vagyonát, illetve, hogy az ezek nyomán keletkezett 
adófizetési kötelezettségnek megfelelt. Mi azt gondoltuk, hogy jegybankelnöknek lenni jelenti 
azt is, hogy az ember nem sértődik meg, nem háborodik fel, ha ilyen kéréseket kap, illetve azt 
is gondoljuk, hogy ha a magyar pénzügyi stabilitás egyik személyes megtestesítőjeként egy 
ember ezt a funkciót elvállalja, akkor kötelessége az ilyen jellegű tisztázó kéréseknek eleget 
tenni. 

Szeretném rögzíteni, elnök úr, azt a helyzetet, amiben most vagyunk. Október 30-ig a 
bizottság nem kapta meg ezeket a dokumentumokat, a bizottság határozata ellenére. Tehát a 
mai napig nem tudjuk, hogy a jegybankelnök úr valóban eladta-e a ciprusi offshore céget, 
nem tudjuk, hogy vagyonát Magyarországra hozta-e, és nem tudjuk, hogy az adófizetési 
kötelezettségének megfelelt-e. A korrektséghez hozzátartozik, hogy elmondjam, elnök úr, azt 
is tudjuk, hogy a jegybankelnök úr a házelnöknek küldött bizonyos dokumentumokat, 
amelyeket azonban a házelnöknek nincs módjában a rendelkezésünkre bocsátani, mert a 
jegybank elnöke, elnézést a kifejezésért, de mintegy fenyegetőleg azt írta a házelnöknek, hogy 
aztán ezeket a dokumentumokat eszébe ne jusson nekünk továbbítani. 

Azt gondolom, hogy ez egy tarthatatlan helyzet. A jegybank elnöke nem titkolózhat, 
személyesen sem, a jegybank sem titkolózhat. A jegybankot nem lehet úgy vezetni, mint egy 
közfigyelem elől elzárt intézményt. Azt tudjuk, hogy a házelnöknél ott van egy adásvételi 
szerződés, amely a ciprusi offshore cég eladására vonatkozik. Különböző sajtóhírek keltek 
lábra arról, hogy ez az offshore cég bahreini tulajdonba vándorolt. Hozzáteszem mellékesen, 
félig személyes megjegyzésként, hogy azért azt a jelenetet viszonylag nehezen tudom 
elképzelni, amikor Bahreinben két üzletember ott ül egy asztalnál, és azt mondja az egyik a 
másiknak: te, hallottad, hogy egy magyar ember a Limasszolban, a Makarios utcában 
bejegyzett offshore cégét el akarja adni? Gyorsan vegyük meg. De lehet, hogy előfordulhat 
ilyen, nem akarnám azt mondani, hogy lehetetlen. És azt sem tudjuk, hogy Bahreinbe került-e 
a cég, mert csak a sajtó találgatott erről. 

Viszont, elnök úr, azt javaslom, hogy a jegybank elnök úr intenciója alapján, aki 
többször is emlegette, hogy itt szerinte egyedül a mentelmi bizottság jogosult arra, hogy 
ezekbe a dokumentumokba betekintsen, keressük meg a mentelmi bizottságot, és kérjük azt a 
mentelmi bizottságtól, hogy ebbe az egy dokumentumba kérje a betekintés lehetőségét a 
házelnöktől. Tehát az adásvételi szerződést legalább megtekinthesse a mentelmi bizottság, és 
adjon tájékoztatást arról, hogy most valóban eladásra került-e ez a ciprusi offshore cég, és az 
milyen módon történt. Szeretném hangsúlyozni, elnök úr, hogy semmifajta eljárásra nem 
teszek javaslatot ebben az ügyben, csak arra teszek javaslatot, hogy kérjük meg a mentelmi 
bizottságot arra, hogy a házelnöknél fellelhető, a ciprusi offshore cég eladására vonatkozó 
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adásvételi szerződést tekintse meg, és tájékoztasson minket arról, hogy a ciprusi offshore cég 
eladása valóban megtörtént-e. 

Azt is hozzáteszem, elnök úr, hogy méltánytalannak és a tarthatatlannak gondolom ezt 
a helyzetet, a magyar nyilvánosság joggal formál igényt arra, hogy tudhassa azt, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke valóban eladta ciprusi offshore cégét. De jól láthatóan a 
jegybank elnöke a titkolózás útját választotta. Úgy tűnik, hogy erről az útról őt lebeszélni nem 
lehet, ezért mi most azt látjuk, hogy a mentelmi bizottság felé irányuló kérésünkkel legalább 
ezt az egy információt meg tudja kapni a magyar nyilvánosság, ezért ez a javaslatom, tisztelt 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatot is, a fölvezetést is. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy 

én sem tudok annál többet, mint amit bármely képviselőtársam ebben a bizottságban tud, 
nevezetesen, hogy a bizottság elnökéhez, tehát hozzám semmiféle külön tájékoztató nem 
érkezett. Ezzel szemben a házelnök úrhoz megérkezett az a levél, amit szétküldtem, és 
mindenki megismerhetett. Nem csatlakozott ehhez a levélhez az a melléklet, ami a házelnök 
úrnál megvan. De miután titkos információk vannak benne, hozzánk ez nem juthatott el. Úgy 
fogalmazhatnék, hogy nem tudunk sokkal többet, mint amit eddig is tudtunk. 

Ami pedig a hozzám intézett kérést illeti, nem sok siker ért az elmúlt másfél 
esztendőben az elnöki mivoltomban fogalmazott levelek ügyében. Ezért megkérdezem a 
bizottság véleményét, mit szól ehhez a javaslathoz, amit alelnök úr tett, nevezetesen, hogy én 
elnöki pozíciómnál fogva forduljak a mentelmi bizottság elnökéhez, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket. Kinek van ehhez kommentárja? Dancsó képviselő úr! 

 

Észrevételek, vélemények 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Amikor Simor elnök urat erről a kérdésről faggattuk, és elég ingerült 
válaszokat kaptunk tőle, akkor úgy gondolom, hogy parlamentáris demokráciában szokásos 
módon kértük azt, hogy a bizottság rendelkezésére bocsássa ezeket a papírokat. Hiszen ez már 
évek óta lebeg a közvélemény előtt és a parlament előtt is, hogy jogszerűen történtek-e meg 
azok a lépések, amelyeket ő akkor megtett. Ez nyilván szolgálja az egész jegybank, az egész 
monetáris politika hitelességét, hogy ezt az ügyet végre egyszer s mindenkorra tisztázzuk. 

Sajnos, a jegybankelnök úr ezzel nem a tisztázás irányába lépett el, hanem inkább a 
homályosság irányába, ami nem szolgálja sem a jegybank, sem a monetáris politika, sem a 
saját hitelességét. Nyilvánvalóan egyszerű megoldása lett volna ennek az ügynek, ha teljes 
mértékben rendben vannak ezek a dolgok, elküldi önnek, mindenki megismeri, és egyszer s 
mindenkorra pontot tudunk tenni ennek az ügynek a végére. Nem ez következett be. Sőt, 
ahogy nyilatkozatában olvashattuk, azt mondta, hogy a képviselő menjen el hozzá, üljön le az 
előszobájában, várjon egy kicsit vagy hosszan, ki tudja, mennyit, majd egyszer valaki 
beszólítja, megmutat neki, isten tudja, milyen papírt, és titoktartási nyilatkozatot írat vele alá, 
és akkor minden rendben van. 

Csak hát ez nem a bizottság döntésének megfelelő eljárás. Ráadásul, úgy gondolom, a 
parlament ellenőrző szerepének semmibevétele is. Azt gondolom, nagyobb tisztelettel kellene 
lennie a jegybankelnök úrnak a főbizottság kérése iránt, és a bizottság mint Országgyűlés alá 
rendelt szerv feladatát is inkább elő kellene segíteni, semmint hátráltatni. Ebből kifolyólag 
úgy gondolom, hogy szerencsés, és a lehetőségeket mérlegelve talán az egyetlen megoldás az, 
hogy a mentelmi bizottságot kérje föl elnök úr e tekintetben arra, hogy vizsgálja meg azokat a 
dokumentumokat, anyagokat, leveleket, amelyeket a jegybankelnök úr eljuttatott a házelnök 
úrhoz. Mert neki betekintési joga van ilyen vonatkozásban. Akkor talán valami tisztulhat 
ebből a homályosságból, amit a jegybankelnök úr előidézett. 
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Arra biztatom elnök urat, ha ne adj’ isten, úgy érzik, hogy sikertelenség jellemezte 
eddig tevékenységét, most talán érdemes bátran megpróbálkozni azzal, hogy eredményt 
érhessen el. Ez egy jó alkalom erre. Tehát arra gondolok, és arra biztatom elnök urat, mint 
ahogy Szijjártó alelnök úr is javasolta, hogy ezt a lépést tegye meg a mentelmi bizottság felé a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság elnökeként. Úgy gondolom, támogatásunkról fogjuk 
biztosítani önt, hogy ez a levél megszülessen, és úgy gondolom, a házelnök úr is partner lesz a 
tekintetben, hogy a mentelmi bizottság a szükséges anyagokból vagy abból, amit megkapott 
házelnök úr, a megfelelő vizsgálatot el tudja végezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Meglepő módon először is 

mély tisztelettel szeretnék ellenzéki képviselőtársaimhoz fordulni ebben a napirendi pontban. 
Nagyon nagy tisztelettel szeretném javasolni ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy ne 
szóljanak ebben a vitában hozzá. Azért szeretném ezt javasolni, mert megint ott tartunk, hogy 
egy költségvetési napirend tárgyalásakor újra simorozunk egyet, hogy le legyen takarva ez a 
napirend és az összes létező módosító javaslat. Ennek az elterelő hadműveletnek tehát a 
Fidesz részéről van értelme, az ellenzék részéről nincs. 

Ezért, elnök úr, azt javaslom, hogy bármit dönt is a bizottság, egyébként azt is 
javaslom, hogy szavazzunk, mérlegelve ennek házszabályszerűségét, tisztelettel kérem ezt, 
mert szerintem a dolog nem Házszabályszerű, és utána cselekedjen úgy, ahogy belátása 
engedi. Azt javaslom, tisztelt képviselőtársaim, hogy haladjunk, mert a simorozás mellett 
költségvetési módosító javaslatok fekszenek előttünk, nem beszélve Volner úr egyéni 
javaslatáról, amit szerintem ő ugyanolyan fontosnak tart. Úgy gondolom, nem kell megint 
bekapnunk a horgot Simor-ügyben, és azzal foglalkoznunk, hogy mi történik a Magyar 
Nemzeti Bank környékén. Ez lenne a tiszteletteljes javaslatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr következik. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Nem kérem Tukacs képviselőtársamtól, hogy 

bármit bekapjon, és nem is fogok ilyet mondani. Egy biztos. Másfél évvel ezelőtt kérdeztünk 
rá először erre az ügyre, és nem kaptunk rá választ. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem, hogy alapvetően generális bajok 
vannak itt, mert a Nemzeti Bank és a Nemzeti Bank elnöke nem érti pontosan a helyét, 
feladatát, a Nemzeti Bank helyét és szerepét, törvényes működését sem. Mert nemcsak ezzel a 
céggel van gondja a számvevőszéki bizottságnak, hanem azzal, hogy nem ismeri el a 
parlament primátusát, nem ismeri el a felügyelőbizottság primátusát, és nem ismer el semmit 
sem, csupán a függetlenségét hangsúlyozza túl, ugyanakkor telekiabálja a világot a 8 milliós 
fizetésének csökkentése miatt, és felháborodik, hogy a jegybank függetlenségét veszélyezteti 
a 8 milliós fizetésének csökkentése. 

Az meg végképp felháborító, és azt hiszem, el kéne gondolkodni az elnök úrnak és a 
Nemzeti Bank vezetésének is azon, hogy a felügyelőbizottság funkcióját sem pontosan érti a 
Magyar Nemzeti Bank menedzsmentje. Ami itt lezajlott a számvevőszéki bizottság előtt, az a 
feleselés, a tények megállapítása mellett, az tényleg vérlázító volt. Nem tudom, miért kapja 
akkor elnök úr a fizetését. 

Visszatérve Szijjártó Péter indítványára. Szóval egy-két mondatot szeretnék csak ez 
ügyben mondani. Milyen üzenete van a világ, a pénzügyi világ felé annak, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke durván adóelkerülő, szebben adóoptimalizáló? És cicózik azzal a 
törvényhozással, sőt, mi több, sértő módon lefitymálja, amikor megkérdi tőle, hogy ugyan mit 
tett az offshore vagyonával, eladta-e, befizette-e az adót vagy sem. Ezt neki különben 
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kötelessége a számvevőszéki bizottságnak feltárni. Nem ismeri el elnök úr a számvevőszéki 
bizottság súlyát és jelentőségét. Úgyhogy itt lehet sok mindenről beszélni, de úgy gondolom, 
tiszteletlenség, mindazon túl, hogy az a törvény be nem tartása is részéről; hogy nem tesz 
eleget tájékoztatási kötelezettségének. Magyarul, elnök úr, önt is, minket is semmibe vesz. Ezt 
nem engedheti meg, már csak azért sem, mert Magyarország rossz hírét kelti, és ezt nem 
teheti meg ebben a feszült pénzügyi világban. Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam. 
Támogatom Szijjártó alelnök úr javaslatát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rozgonyi képviselő úr következik. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Örömmel hallottam azt Szijjártó képviselő úrtól, hogy 

végre nem a bizottság akar ezzel foglalkozni, hanem tovább lépünk ezen, hiszen ez mégis 
csak egy szakmai bizottság, nem etikai bizottság. Ezzel mélységesen egyetértek. Azt azért el 
kell mondanom, nem szabad csodálkozni azon, hogy ez titok, az titok, az is titok, hogy mit írt 
a házelnök úrnak, illetve mi annak a melléklete. Ez az ország a titkok hazája. Hát abban a 
pillanatban, amikor valamit az ember meg akar tudni, olyat, ami mégis csak érdekes és döntő 
jelentőségű lehet a továbbiakra nézve, akkor kiderül, hogy titkokba bonyolódott. Olyan 
titkokba, amelyek egyébként közérdekű adatok. Mégis titkok. Tehát nem kell csodálkozni 
ezen, hogy ez így néz ki. 

Azzal egyetértek, hogy forduljunk, nem vagyok benne biztos, hogy ez a bizottság fel 
van-e jogosítva arra, hogy ezt vizsgálja, ezt nem tudom, de ha nincs, akkor azt javaslom, hogy 
meg kellene beszélni a házbizottsággal, és  létre kell hozni egy ellenőrző bizottságot, amelyik 
ezzel foglalkozik. Egy dolog biztos. Azzal egyetértek, hogy a kérdést egyszer s mindenkorra 
tisztázni kell, és azzal is egyetértek, amit Szijjártó úr mondott, hogy kezdeményezzünk egy 
ilyen lépést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Molnár képviselő úr! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Függetlenként azt kell 

mondanom, hogy mindenkivel egyetértek. Egyetértek a Fidesszel abban, hogy tisztázzuk 
végre ezt a helyzetet. Egyetértek Tukacs képviselő úrral abban, hogy nem most, nem ezen az 
ülésen, nem a költségvetési bizottságnak kell ezt megtárgyalni. Értem én azt, hogy a házelnök 
úr nem fordulhat a mentelmi bizottsághoz, ha valaki nem kérvényezi. De, kérem szépen, nem 
gondolom, hogy ez a költségvetési bizottság dolga. Ha a Fidesznek, a kormánypártoknak 
problémájuk van Simor elnök úrral, és szeretnék végre tisztábban látni ezt az egészet, akkor 
alakítsanak egy parlamenti vizsgálóbizottságot, vagy uram bocsá’, kétharmaddal alkossanak 
egy új, a Nemzeti Bankról szóló törvényt, vagy módosítsák a Nemzeti Bankról szóló törvényt, 
mert bármit megtehetnek. De én is azt mondom, több mint ezer módosító indítványt kell 
megtárgyalnunk, ne itt és most foglalkozzunk már ezzel a kérdéssel újra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az eszmecserét lezárom. Amennyiben a bizottság úgy 

dönt, hogy a bizottság elnöke levélben forduljon a mentelmi bizottság elnökéhez azzal a 
céllal, amit Szijjártó alelnök úr megfogalmazott, akkor természetesen ezt a levelet meg fogom 
írni, alá fogom írni. 

Döntés az előterjesztő javaslatáról 

Ezért megkérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki azt javasolja, hogy egy ilyen levéllel 
forduljak a mentelmi bizottság elnökéhez. Kérem, aki ezt javasolja, kézfelemeléssel 
szíveskedjék szavazni! (Szavazás.) Megállapítom, hogy az elsöprő többség. Ki az, aki ezzel 
nem ért egyet? Ilyen nincs. Aki tartózkodott? Egy. És nem szavazott kettő. Az arányokat 
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rögzítve a jegyzőkönyvben, a levelet meg fogom írni, íratni, alá fogom írni, a fejleményekről 
majd tájékoztatni fogom a bizottság tagjait természetesen. Köszönöm szépen. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Áttérünk a következő napirendi pontra, Volner János képviselő úr indítványára, ami az 
eredeti meghívóban a 4/a pont alatt szerepel, az szja-ról szóló törvény módosításáról van szó. 
Kérdezem képviselő urat, kívánja-e röviden ismertetni javaslatának lényegét. (Jelzésre.) 
Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Igen, köszönöm, elnök úr. Igyekszem 
nagyon rövid lenni. 

Képviselőtársaim! A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítását 
kezdeményezem a mai napon. A módosítás azt célozza, hogy a munkába járás költségtérítését 
a régebben elfogadott 9 forintról emelje föl a törvényalkotó 15 forint/kilométerre. Az 
indoklása ennek a törvényjavaslatnak az, hogy a munkába járás költségei, részint az 
üzemanyagárak változása, részint pedig a kormány által végrehajtott adóemelések miatt 
jelentősen megemelkedtek, ilyen módon egyre kisebb az a távolság, ahonnan megéri elmenni 
egy munkahelyre, ami még kifizetődő, ki tudják gazdálkodni a munkavállalók a fizetésükből. 
Ezért arra teszek javaslatot, hogy, alkalmazkodva a megváltozott gazdasági viszonyokhoz, 
alkalmazkodva az üzemanyagár-emelésekhez, alkalmazkodva a tömegközlekedési árakban 
bekövetkezett jelentős emelkedéshez és alkalmazkodva a jövő évben valószínűleg érvénybe 
lépő, hatályosság váló tömegközlekedési adóhoz, aktualizáljuk ezt az összeget.  

Az összeg aktualizálását az indokolja elsősorban, hogy a magyar munkaerőpiac 
rugalmatlan. Erről már többször is értekeztek képviselőtársaim kormánypárti és ellenzéki 
oldalon, plenáris és bizottsági üléseken egyaránt. A magyar munkaerőpiac rugalmasságát 
pedig olyan lépésekkel lehet növelni, amelyek segítik a munkavállalókat abban, hogy a 
munkahelyükre eljussanak. Ehhez kérem pártoktól függetlenül a támogatásukat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány részéről Windisch 

főosztályvezető úr itt van, nem tudom, figyelemmel kísérte-e a képviselő úr indítványának 
ismertetését? Ha igen, akkor tessék róla véleményt mondani. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Figyelemmel kísértük, de a kormány nem tárgyalta az 
előterjesztést, ezért csak tárcavéleményt tudok mondani. Mindazonáltal a kormány érti az 
előterjesztés szándékát, de ebben a formában nem támogatja. 

 
ELNÖK: Nem hiszem, hogy ezt a kormánynak kellett volna tárgyalnia, megelégszünk 

a tárca véleményével. 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca az indítványt nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A tárca az indítványt támogatja. (Jelzésre.) Nem támogatja? A nemet nem 
hallottam. (Derültség.) A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság véleményét az 
indítványról. Molnár Oszkár képviselő úr! 

 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Ahogy Volner képviselő úr mondta, pártoktól 

függetlenül, függetlenként hadd mondjam el azt a véleményemet, hogy maximálisan 
egyetértek ezzel a törvényjavaslattal. Hiszen idejétmúlt az elmúlt esztendők hihetetlen 
mértékű üzemanyagár-emelése, a munkaerőpiac rugalmatlansága, Volner képviselő úr ezt már 
ecsetelte, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Ha csak kimondottan a gépkocsival munkába 
járást nézem, akkor még ez a 15 forint is egy normál, 8 liter/100 kilométeres fogyasztású 
gépjárműnél is körülbelül a felét fedezi az üzemanyagköltségnek, és akkor még nem 
beszéltünk az amortizációról, gumikopásról, biztosításokról, súlyadóról, és a többiről. 

Hadd kérdezzem már meg a tárcát, miért nem támogatja. 
 
ELNÖK: Miért nem támogatja a tárca? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca számítása szerint ez 

nagy költségvetési bevételkieséssel járna, ezért ebben a formában most nem tudja támogatni. 
 
ELNÖK: Molnár Oszkár képviselő úr! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Ezek szerint a tárca végzett költségelemzést. 

Mennyi bevételkiesést okozna? 
 
ELNÖK: Mennyi bevételkiesést okozna? 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erre pontos számot most 

nem tudok mondani. 
 
ELNÖK: Molnár képviselő úr! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Elnézést kérek, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 

gondolom, hogy a tárca képviselőjének ebből a válaszából egyértelműen kiderül, hogy 
semmiféle elemzést nem végzett a tárca. És így nem lehet nem támogatni valamit. 

 
ELNÖK: Kíván-e reagálni a tárca erre a kétkedő megjegyzésre, 
 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem kívánok reagálni. 

Annyit szeretnék csak elmondani, hogy a helyközi közlekedést preferálja a kormány, tehát 
már csak ez okból sem támogatja az indítványt. 

 
ELNÖK: A kormány mást preferál, nem ezt. Molnár képviselő úr! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Ne haragudjon! Először ön azt mondta, hogy a 

kormány nem tárgyalta. Most a kormányra hivatkozik, hogy a kormány a helyközi 
közlekedést támogatja. Akkor nincs fogalma a tárcának vagy a kormány a Magyarországon 
kialakult állapotokról, a Magyarországon kialakult munkaerő-piaci állapotokról, kérem 
szépen. 

 
ELNÖK: Boldvai képviselő úr kíván szólni. 
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BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Arra szeretném kérni 

kormánypárti képviselőtársaimat, hogy engedjék át ezt a javaslatot. Lehet látni, hogy a tárca 
felkészületlen, hasból mond különböző állításokat. De nem is ezzel szeretnék foglalkozni, 
hanem azzal, hogy mivel a költségvetés benyújtott javaslatában eleve szűkítette a tárca, illetve 
a kormány javaslatot tett a különböző tömegközlekedési eszközök igénybevételének 
támogatásbeli csökkentésére, azt gondolom, maga a javaslat megér egy misét. És itt, a 
parlament előtt lehessen mód arra, hogy a javaslattevő a kormánypárti képviselőkkel 
kiegészülve ennek a javaslatnak a mélységeit megvitassa. Mi a magunk részéről támogatjuk a 
kezdeményezést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) 

Visszaadom a szót Volner képviselő úrnak. 
 

Az előterjesztő válasza 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! 
Emlékeztetni szeretnék Orbán Viktor miniszterelnök úr még ellenzékben megfogalmazott 
szavaira, aki többször is kifejtette azt, hogy a munkavállalónak el kell tudnia jutni a munkába, 
és ráadásul ezt úgy, hogy a fizetésének döntő hányadát ne vigye el az üzemanyagköltség, ne 
vigye el a tömegközlekedés költsége, attól függ, hogy mivel jár munkába. Arra kérem önöket, 
hogy méltányolják a javaslat indokait. Ez valóban nem pártpolitikai ügy. Úgy gondolom, 
hogy ettől függetlenül, pártoktól függetlenül ebben azonos álláspontra tud minden parlamenti 
képviselő helyezkedni. 

Azt kérem önöktől, hogy ha a kormány lusta volt arra, a több törvényhez hasonlóan, 
hogy elvégezzen egy adószimulációs vizsgálatot, és szokás szerint zsigerből, csak azért, mert 
az ellenzéktől származik egy adójavaslat, elutasító álláspontra helyezkedik, önök ne osszák 
ezt az elutasító és meglehetősen arrogáns álláspontot. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Szavazás következik. Arról kell szavaznunk, hogy tárgysorozatba vegye-e a 
parlament Volner János képviselő úr törvényjavaslatát. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? Ilyen nincs. 
Akkor mindenki más tartózkodott. Tehát a bizottság nem vette tárgysorozatba, nem javasolja 
tárgysorozatba venni az indítványt. Köszönöm szépen, képviselő úr. 

Az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk tanácskozásunkat. Következik az előrehozott napirendi 
pont, ami az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslattal kapcsolatos. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A T/4662. számú törvényjavaslatról van szó és annak 
kiegészítő ajánlásáról. Az összefüggő pontokról is tájékoztatást ad a kiegészítő ajánlás. 
Megyünk tehát sorba. 

A 94/1. számú indítvánnyal kapcsolatban, amit Rogán Antal képviselő úr tett, 
kérdezem a tárca vagy a kormány véleményét. 
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LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Laki Gábor vagyok, a jövedelmi és 
forgalmi adók főosztályának főosztályvezetője. Üdvözlöm a bizottságot. Elnök úr, a kormány 
a javaslatot támogatja. 

 
ELNÖK: A tárca vagy a kormány? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) a 

többség támogatja. 
A 95/1. ajánlási pontban ugyancsak Rogán Antal képviselő úr indítványa. A tárca 

véleményét kérdezem. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A 

többség támogatja. Köszönöm. 
A 98/2. számú ajánlási pontban lévő indítvány ugyancsak Rogán Antal javaslata. 

Tárcavéleményt kérek! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Jelzésre.) 

Bocsánatot kérek, hibáztam, a 98/1. számú javaslat következik, amivel összefügg a 98/2. 
számú indítvány. Szíveskedjék még egyszer akkor a tárca véleményét elmondani ehhez! 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Ezzel letudjuk a 98/2. számú javaslatot is, amennyiben nincs észrevétel. 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság többsége 
támogatja. 

Következik a 103/1. ajánlási pontban Kovács Tibor és Szekeres Imre indítványa. A 
tárca véleményét kérdezem. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr kért szót. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Indoklást kérek, elnöki úr. 
 
ELNÖK: Indoklást tessék adni! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a javaslat jelentős mértékben 

csökkentené az üzemanyagok árát. Ez pedig jelentős költségvetési kihatással jár, amit a 
jelenlegi nemzetközi környezetre is tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium nem 
támogathat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tukacs képviselő úr! Boldvai képviselő úr, tessék! 
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BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Legyen szíves már ezt részletesebben kifejteni! Már az 
utolsó mondatánál, őszintén megmondom, elvesztettem a fonalat. Milyen nemzetközi 
környezetről beszélnek? Túl olcsó a magyar benzin a nemzetközi környezethez képest? Mire 
gondolt a tárca? 

 
ELNÖK: Nem volt egyértelmű a válasz, tessék megismételni vagy kiegészíteni! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amire utalni szerettem volna, elnök 

úr, hogy a költségvetési bevételeket biztosítani kell, ezért ilyen mértékű költségvetési 
kihatással járó javaslatot a tárca nem támogat. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogat ilyen mértékű javaslatot. Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, azzal szeretnék érvelni a javaslat mellett, hogy 

az elmúlt időszakban az üzemanyagok árának emelkedése miatt megváltoztak a közlekedési 
szokások. A tegnapi, egyébként reprezentatív mintavétel szerint, amelyet egy szakmai 
szervezet végzett el, az emberek mintegy 30 százaléka kevesebbet, és mintegy 45 százaléka 
lényegesen kevesebbet használja személygépjárművét. Ez azt jelenti, hogy költségvetési 
kiesést nem az okoz, ha megkönnyítjük a közlekedés feltételeit, hanem az, ha az emberek nem 
vásárolnak üzemanyagot, ezáltal a jövedéki adó és az áfa nem folyik be a költségvetésbe. 
Ezért szeretnék érvelni amellett a javaslat mellett, kormánypárti képviselőtársaimnak is, 
amely csökkenti az üzemanyagok árát, és amelyeket a kormánypárti képviselőtársaim 300 
forintos üzemanyagárnál nagyon sokszor javasoltak ebben a teremben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Ha 

kíván a tárca még ezek után szólni… (Jelzésre.) Nem kíván. Boldvai képviselő úr következik. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Azt gondolom, hogy mérlegelni kellene ennek az 

egésznek a költségvetési hatását. Pontosan tudjuk, hogy az elmúlt másfél évben olyan sok 
megalapozó tanulmány meg hatástanulmány nem készült, főleg nem a költségvetési és 
adótörvényekkel kapcsolatosan. Na de hát azt már jól lehet látni, aki legalábbis közlekedik 
Magyarországon, hogy ennek a brutálisan magas üzemanyagárnak köszönhetően jelentősen 
csökkent a forgalom. Azt gondolom, a tárca ott téved, hogy elveszíti a vámon, amit a réven 
gondol keresni. Ezzel a forgalom-visszaeséssel nagy valószínűséggel semmiféle 
többletbevételt nem sikerül majd költségvetési szinten generálniuk, ezzel szemben ennek 
tovagyűrűző hatását, illetve a vállalkozókra gyakorolt negatív hatását összevéve kumulálják 
azokat a negatívumokat, amelyeket a későbbiekben nem leszünk képesek ellensúlyozni. Talán 
kisebbet kellene markolni, és nem kellene ész és értelem nélkül gyakorlatilag a tervezés 
szintjén azt csinálni, hogy hasukra ütnek, megnézik, hogy mennyi bevételre lenne szükség, és 
utána azon töri a tárca a fejét, hogy hol, melyik adónemnél, adott esetben melyik forgalmi 
tételnél lehetne ezt az összeget bekaszálni, elszakadva a teljes realitástól. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárcának nyilván arra van mandátuma, hogy nemet mondjon. 

Vagy nem így van, főosztályvezető úr? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az álláspontot fenntartjuk. 
 
ELNÖK: Azért segítek önnek, hogy hiába győzködi az ellenzék, nem mondhat mást, 

mint amit mondott. Nem adhat mást, csak mi lényege. 
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Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Öt, ez nem elég a 
30 százalékhoz sem. 

A 105/1. ajánlási pontban… Tessék, ügyrendi! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Szeretnék ügyrendi javaslatot tenni, illetve kérdést 

intézni. Helyszíni kiosztással egymás hegyén-hátán kapunk anyagokat. Szeretném kérdezni 
elnök úrtól, gondolom, elnök úr legalább tudja, hogy az előbb itt a kezünkbe adott vastag 
anyag micsoda. Jól értem, hogy ez a jelenleg tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódó bizottsági 
módosító javaslatokat foglalja össze? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ami az én kezemben van, az a T/4662/117. számú ajánlás. 

Önnek nem tudom, mi van a kezében. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Elnézést kérek, kiosztottak itt egy vastag anyagot az 

ülés elején, néhány perccel ezelőtt. Ennek a nyitólapja az egyes adótörvények és az azokkal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló, T/4662. számú törvényjavaslat. És ha jól 
látom, ez gyakorlatilag számolatlan bizottsági módosító javaslatot tartalmaz. Jól látom-e, ez 
az első kérdésem. 

 
ELNÖK: Akkor mégis csak ez van előttem. Ebből folyik a tárgyalás. Alelnök úr segít 

nekem. Tessék parancsolni! Megköszönöm a segítséget. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársunk! Egészen remekül látja, tehát a bizottságnak lehetősége van arra, hogy 
módosító indítványokat adjon be, ezek az előterjesztések kerültek kiosztásra. Tehát miután az 
egyéni képviselők által benyújtott módosító indítványokról határozunk, utána, nyilván elnök 
úr is így gondolta, a bizottság által kezdeményezett módosító indítványokról fogunk tárgyalni. 
Ha képviselő úrnak az ügyrendi kérdése erre vonatkozott, akkor igen, ezek olyan bizottsági 
módosító indítványok, amelyeket ha elfogadunk, akkor a számvevőszéki és költségvetési 
bizottság fogja benyújtani az adótörvényekhez. 

 
ELNÖK: Köszönöm a segítségét, alelnök úr. Akkor én is hadd mondjak annyit még 

Boldvai képviselő úrnak, hogy én nem kaptam meg azt, amit ön. Megelőzték a munkatársaim. 
Ez egy demokratikusan vezetett titkárság, a képviselők hamarabb kapják meg a muníciót, 
mint az elnök. Arra is majd sor fog kerülni, de most másról szól a litánia. Ezen menjünk 
először végig, és azokra majd visszatérünk, ahogy alelnök úr mondta. Köszönöm szépen. 

Tehát a 105/1. ajánlási pontról beszélünk, Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor 
képviselő urak indítványáról kérdezem a tárca véleményét. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaim részéről van-e kérdés, észrevétel, 

megjegyzés. (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Kettő, ne kapott egyharmadot sem. 

A 110/1. ajánlási pontban Koszorús László képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a minisztérium véleményét az indítványról. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
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ELNÖK: Képviselőtársaim véleményét kérdezem. (Szavazás.) Nem támogatja a 
bizottság sem. 

A 110/2. számú ajánlási pontban Herman István képviselő úr javaslatáról van szó. 
Tárcavélemény? 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. (Szijjártó Péter szóvá teszi a 

szavazás módját.) Elárulom, a gyorsítás miatt van egy olyan, nem egészen házszabályszerű, 
de nagyon praktikus gyakorlat, miszerint a kormánypárti többség meghatározó személyisége 
jelzi nekem azt, hogy mi fog következni. És ezt a jelzést én készpénznek veszem. A jelzés 
megérkezett, és én azt bátorkodtam mondani, hogy a bizottság támogatja. Ha alelnök úr 
gyakrabban jár a bizottsági ülésre, akkor már megtanulta volna ezt a technikát. Parancsoljon! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Elnök úr, ne haragudjon, de házszabálysértő 

gyakorlatokat nem szívesen tanulok még akkor sem, ha sokat vagy nem sokat jövök a 
bizottsági ülésre. Egyet hadd kérjek, elnök úr, nagy tisztelettel, hogy a szavazásnál legalább 
az igeneket kérje ki, nem hiszem, hogy sokat lassítunk a dolgon, ha lehet. 

 
ELNÖK: A kritika jogos, elfogadom, így fogok eljárni. 
Herman István képviselő úr indítványával ki az, aki szimpatizál, egyetért? Kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Most számolunk. (Szijjártó Péter: Elég, hogy a többség.) 
Nem, most megszámoljuk. Tizenhét igen. Ki az, aki nem támogatja az indítványt? Ilyen nincs. 
Ki az, aki tartózkodott? Három. A bizottság támogatja. 

Következik a 126/1. ajánlási pontban Varga Géza képviselő úr indítványa. A tárca 
véleményét kérdezem. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő, a 

többség nem, nem kapott egyharmadot. 
Következik a 140/1. ajánlási pontban Papcsák Ferenc képviselő úr indítványa. A tárca 

véleményét kérdezem. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottsági vélemény? Tukacs képviselő úr kért szót. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Szeretném kérdezni a kormány képviselőjétől, miután 

nincs előttem az előterjesztés szövege, hogy a Papcsák úr által javasolt díjtételek emelést vagy 
csökkentést jelentenek az eredeti javaslathoz képest. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni a választ megadni! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat a bírósági eljárási 

illetékminimumok növelését indítványozza. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a választ. 
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ELNÖK: Tukacs képviselő úr köszöni a választ. Kinek van még hozzászólnivalója? 
(Nincs jelentkező.) Nincs más észrevétel, úgy látom. Szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Számolunk. (Szijjártó Péter: A többség elég.) A többség 
elég. Újabb kompromisszum. (Jelzésre.) Nem házszabályszerű, de kompromisszum. A 
többség támogatja. 

A 209/1. ajánlási pontban Rogán Antal képviselő úr indítványa következik. Kérdezem 
a tárca véleményét. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség 

támogatja. 
 
A 213/1. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr indítványa következik. Kérdezem 

a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

nem támogatja. 
A 213/2. ajánlási pontban ugyancsak Font Sándor képviselő úr indítványa következik. 

Kérdezem a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
A 213/3. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr indítványa következik. Kérdezem 

a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
A 219/1. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr indítványa következik. Kérdezem 

a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
A 223/1. ajánlási pontban Sáringer-Kenyeres Tamás és Heintz Tamás képviselő urak 

indítványa következik. Kérdezem a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
A 223/2. ajánlási pontban ugyancsak Sáringer-Kenyeres Tamás és Heintz Tamás 

képviselő urak indítványa következik. Kérdezem a tárca véleményét. 
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LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
A 223/3. ajánlási pontban Font Sándor képviselő úr indítványa következik. Kérdezem 

a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem 

támogatja. 
A 224/1. ajánlási pontban Sáringer-Kenyeres Tamás és Heintz Tamás képviselők 

indítványa következik. Kérdezem a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizotstág 

sem támogatja. 
A 245/1. ajánlási pontban Veres János képviselő úr indítványa következik. Kérdezem 

a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igennel 

nem kapott egyharmadot. 
A 273/1. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

nem támogatja. 
A 313/1. ajánlási pontban Tapolczai Gergely indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

támogatja. 
A 315/1. ajánlási pontban Tapolczai Gergely indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 
A 315/2. ajánlási pontban Koszorús László képviselő indítványa következik. 

Kérdezem a tárca véleményét. 
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LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. 
A 315/3. ajánlási pontban L. Simon László indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. 
A 315/4. ajánlási pontban Koszorús László indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. (Szijjártó Péter: Ez összefüggött az 

előzővel, ott egyharmadot kapott.) Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
támogatja.  

A 321/1. ajánlási pontban Ágh Péter indítványa következik. Kérdezem a tárca 
véleményét. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot jelenlegi 

formájában nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

nem támogatja. 
A 321/2. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

sem támogatja. 
A 321/3. ajánlási pontban Rogán Antal indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 
A 322/1. ajánlási pontban Bóka képviselő úr indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. (Dr. Bóka István jelzi, hogy visszavonta.) Bóka képviselő úr visszavonta. 
A 324/1. ajánlási pontban Pálffy István indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 
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A 348/1. ajánlási pontban György István, Rogán Antal, Németh Zoltán indítványa 
következik. Kérdezem a tárca véleményét. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. 
A 350/1. ajánlási pontban György István, Rogán Antal, Németh Zoltán indítványa 

következik. Kérdezem a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. 
A 350/2. ajánlási pontban György István, Rogán Antal indítványa következik. 

Kérdezem a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. 
A 350/3. ajánlási pontban újfent György István, Rogán Antal indítványa következik. 

Kérdezem a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. 
A 358/1. ajánlási pontban Rogán Antal indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatja. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Egy mulasztásomat szeretném pótolni, egy hibámat 

korrigálni az önök segítségével. A múlt alkalommal nem szavaztunk vagy nem szavaztunk 
korrekten egy indítványról. A T/4662/117. ajánlásból a bizottság tárgyalta, de döntést nem 
hozott a 196. ajánlási pontban szereplő indítványról, amit Scheiring Gábor és Vágó Gábor 
képviselők nyújtottak be. Erről kell szavaznunk. Úgy emlékszem, hogy egyharmadot sem 
kapott, de most megkérdezem az előterjesztőt. Nyilván most nincs önök előtt ez a javaslat. Ez 
meglehetősen formális aktus itt most, de utólag nem szeretnék magyarázkodni. Szíveskedjék 
megnézni ezt az indítványt, és valamit mondani nekünk róla, hogy szavazhassunk. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja az indítványt? 

(Szavazás.) A bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen. 
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Bizottsági módosító indítványok tárgyalása 

Következik néhány bizottsági indítvány megvitatása. 
A T/46662/144. számú indítványt a sport és turizmus bizottság nyújtotta be. Kérdezem 

a tárca véleményét. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja?(Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja. 
Következik ugyancsak a sport és turizmus bizottság indítványa T/4662/145. számmal. 

Kérdezem a tárca véleményét erről. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
Boldvai László kért szót. Tessék! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Ha jól sejtem, akkor most jönnek a bizottság által 

benyújtandó módosító javaslatok. Ha lehet, elnök úr, szeretnék egy általános kérdést a 
kormány jelen lévő képviselőihez megfogalmazni. Az előbb általam megemelt kötet, a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság által kezdeményezett bizottsági módosító javaslatok 
kötetében szereplő módosító javaslatok között van-e olyan, amit a kormány nem támogat? 
Először erre kérnék választ, elnök úr. 

 
ELNÖK: Szijjártó képviselő úr, tessék! 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm. Azt javaslom, hogy ne szakítsunk az eddigi 

menetrenddel, a kormány egyenként foglaljon állást az indítványokról, ne összefoglalóan. 
 
ELNÖK: Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): A korábban kialakult gyakorlattal nem szakítani 

szerettem volna, csak vélelmezem azt, hogy a kormány nagy valószínűséggel minden 
benyújtott módosító javaslatot támogatni fog. Erre szerettem volna egy egyszerű választ 
kapni. A magunk részéről szeretném a bizottságot arról tájékoztatni, hogy mi ennek az 
anyagnak a tárgyalásában nem kívánunk részt venni. Azt gondolom, hogy az, amit itt önök 
művelnek törvénykezés, módosító javaslatok elfogadása címén, bohózatba illik. Merem azt 
állítani, hogy a teremben ülő képviselők közül senkinek halványlila segédfogalma nincs arról, 
hogy aktuálisan a bizottság nevében milyen módosító javaslatokat fognak önök 
támogatásukról biztosítani. Az az anyag, amit itt kiosztottak, szerintem több tíz, ha nem száz 
módosító javaslatot tartalmaz. 

Nekem volt módon próbaszerűen beleolvasni néhány olyan módosító javaslat 
indoklásába, ami a papírban szerepel, és azt hiszem, ez nem más, mint annak a hibajegyzéke, 
amit önök itt adótörvénykezés kapcsán ebben a parlament az elmúlt napokban és talán az 
elmúlt hetekben műveltek. Nem történik más, mint a kormányzat, észlelve a kapkodó, 
megalapozatlan, végiggondolatlan törvénykezési módozatot, illetve tevékenységet, ezzel a 
hibajegyzékkel próbálja meg korrigálni az elmúlt napokban elrontott, rossz módosító 
javaslatokat. Azt hiszem, a magunk részéről ez elfogadhatatlan. Azért kívántam ezt 
bejelenteni, hogy az elkövetkezendő időszakban ennek a napirendi pontnak a tárgyalásán nem 
kívánunk részt venni, felelősen ebben a kérdésben most a bizottság lelkiismerettel is 
rendelkező tagjai nem vesznek részt, illetve nem tudják ezt támogatni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, mondhatom ebből a székből is, 

hogy ezek jogos észrevételek. Azt sem tudom megmondani, hogy hány darab indítványról van 
szó. Ha egyesével kezdjük ezt tárgyalni, akkor hosszú menetelésre kell fölkészülni. 
Megkérdezem, osztja-e Szijjártó alelnök úr álláspontját a bizottság, ő ugyanis azt javasolta az 
imént, hogy egyesével haladjunk. (Szijjártó Péter: Miért, még hogyan lehet?) Ha elfogadja a 
bizottság ezt az álláspontot, akkor egyesével haladunk. Tessék ehhez szólni valamit! Alelnök 
úré a szó. 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Elnök úr, azt szeretném indítványozni, hogy ugyanúgy 

folytassuk a bizottság ülését, mint ahogy eddig tettük. Tehát van egy indítvány, a kormány 
elmondja az álláspontját, a bizottság dönt. Így lesz a parlamentben is, szerintem ettől eltérő 
gyakorlatot ne alkalmazzunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Így fogjuk folytatni 5 perc szünet után. (Rövid szünet.) 
 

(Az ülés vezetését Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Képviselőtársaim! Folytatjuk az adótörvényekhez benyújtott bizottsági módosító indítványok 
megtárgyalásával. A kormány rendelkezésére állnak az indítványok, sorszámuk nincs, ezért 
fogom jelezni, hogy melyik témáról szól. 

Elsőként a közbeszerzésekről szóló törvényt módosító indítványról kérném a kormány 
álláspontját. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság 

támogatja a benyújtását. 
A következő az ingó vagyontárgyak átruházásával kapcsolatos rendelkezéseket 

módosító indítványról a kormány álláspontja? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség szintén támogatja a benyújtását. 
A következő bizottsági módosító indítvány az áfáról szóló törvény kiegészítését 

tartalmazza. Szeretném kérni a kormány álláspontját. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség úgy döntött, hogy benyújtja ezt az 

indítványt. 
A következő módosító indítvány a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja pedig az, hogy… (Szavazás.) …benyújtja. 



- 25 - 

Szeretném jelezni a képviselőtársaimnak és a kormány képviselőinek is, hogy a vastag 
anyagból az első indítványról kérném a kormány álláspontját a bérbe vett lakással 
összefüggésben. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság döntése? (Szavazás.) Az, hogy benyújtja az indítványt. 
Következik az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelemmel kapcsolatos 

indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság döntése az, hogy… (Szavazás.) …benyújtja az indítványt. 
A következő a törvényjavaslat 16. §-át módosítja. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a 20. §-t módosító indítvány. A kormányt kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a 25. §-t módosító indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A 25. § következő módosítása a 84/S §-sal való kiegészítésről szóló indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Szintén a 25. § módosítása, itt az 1. § 4) pontja új. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A törvényjavaslat 21. §-át módosító indítványról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A következő indítvány az 1. melléklete új 2. és 4. ponttal egészíti ki. A kormány 

álláspontja? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A következő indítvány a 29. §-t módosítja. A kormány álláspontja? 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A következő módosító javaslat a baleseti adóról szól. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a törvényjavaslat 173. §-át módosító indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A 165. §-t módosító indítvány? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a 152. §-t módosító javaslat. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a törvényjavaslat 76. §-át módosító indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A 86. §-t módosító indítvány következik. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Az 50. §-t módosító indítvány? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A 100. §-t módosító indítványról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A következő indítvány a szociális hozzájárulási adóról szól. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 



- 27 - 

A következő indítvány a közérdeklődésre számot tartó biztosítóra vonatkozó 
előírásokat tartalmazza. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény módosításával 

kezdődő módosító indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a 181. § módosításával kezdődő indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Ha jól látom, akkor az az indítvány következik, amely a 131. § módosításával 

kezdődik. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a 255. § módosításával kezdődő javaslat. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, jól gondolom-e, hogy a regisztrációs adó 

módosításával kezdődő indítvány a következő, amit meg kell tárgyalnunk. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik a 272. § módosításáról szóló indítvány. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik az a javaslat, amely a 204. § módosításával kezdődik. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Az az indítvány következik, amely a gazdasági kamarákról szóló törvény 

módosításával kezdődik. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 



- 28 - 

ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
Következik az az indítvány, amely a 27. § módosításával kezdődik, amely a Magyar 

Köztársaságban szövegrészt Magyarországra cseréli, és így megy tovább. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság álláspontja? (Szavazás.) A bizottság benyújtja az indítványt. 
A vastag anyag végére értünk. 
Következik a T/4662/146. indítvány. Szeretném megkérdezni a kormány képviselőjét, 

hogy rendelkezésére áll-e ez az indítvány, ezt a kulturális és sajtóbizottság terjesztette elő. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, itt van előttem. A 

minisztérium nevében tudok nyilatkozni, a minisztérium támogatja, de még meg kell 
vizsgálnunk a költségvetési hatásokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezzel együtt a bizottságból? 

(Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Szeretném megkérdezni munkatársainkat, hogy van-e még olyan indítvány, akár 
bizottsági, akár egyéni, amit meg kell tárgyalnunk. (Jelzésre.) Tehát nincs tudomásunk olyan 
indítványról, amit még meg kellene tárgyalnunk. Köszönöm, elnök úr, akkor ezzel végeztünk. 

 
(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen, alelnök úr, a segítségét. 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
indítványok megtárgyalása 

Kedves Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat a 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslathoz érkezett indítványok tárgyalásával. Kaptunk egy összefoglalót, aminek 
felhasználásával talán gyorsabban tudunk végezni. Ennek az a lényege, hogy több csokorban 
fogjuk ezeket az indítványokat megvitatni. Az első csokorba kerülnek azok az indítványok, 
amelyeket kormánypárti képviselők nyújtottak be, és az előterjesztő támogatja. Aztán ezt 
követi egy olyan csokor, amelyben ugyancsak kormánypárti képviselők indítványai 
szerepelnek, de nem támogatja a kormány. Aztán ugyanennek a logikának a mentén a 
következő csokorban az ellenzéki képviselők által benyújtott, de a kormány által nem 
támogatott indítványokról lesz szó. Keresem a végét a demokrácia jegyében, de ilyet nem 
találok. Demokrácia van, de olyan indítvány nincs ezek szerint, ami ellenzéki képviselő 
tollából született, és a kormány támogatná. Ennek az az előnye megvan, hogy csak három 
csokor van és nem négy. Kerestem, mint a négylevelű lóherét, de nem találtam, így maradunk 
a három levélnél. 

Akkor vágjunk közepébe. A kiosztott segédanyagból látható, hogy milyen 
irományszámú és milyen ajánlási számú indítványok azok, amelyeket kormánypárti 
képviselőik nyújtottak be, és a kormány is támogat. Megkérdezem, megkérdezném elsősorban 
ellenzéki képviselőtársainkat, hogy esetleg van-e itt kérdés vagy észrevétel. A független 
képviselőnek viszont van. Molnár Oszkár képviselő úré a szó. 
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MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak 
érdekességéként szeretném megkérdezni alelnök úrtól, a bizottság eljárási szabályaira 
vonatkozóan betartotta a bizottság az előbbi módosító indítványoknál a szabályt. Ez milyen 
jellegű, hogy is mondjam, bizottsági rendszer, mikor vezettük be ezt a rendszert, hogy 
kormánypárti, nem kormánypárti? Azt gondolom, minden képviselő egyforma a 
parlamentben, és miért kell külön, főleg, ha nincs kormány által támogatott ellenzéki javaslat, 
akkor miért kell kiemelni, hogy kormánypárti? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hadd válaszoljak én, így visszasegítem alelnök úr segítségét. 

Ezt én terjesztettem elő, nem alelnök úr. Ő ugyanezt kérdezte tőlem. Tavaly kaptam egy ilyen 
ajánlatot, javaslatot, indítványt, hogy ezt pragmatikusan érdemes így kezelni, ahogy ezt 
elmondtam, és ahogy a segédlet tartalmazza. Azt gondolom, hogy ez nem sért demokráciát, 
nem sért ellenzéki jogosítványt, hiszen bármelyik ellenzéki indítványhoz megkérdezhető az, 
hogy miért nem támogatja a kormány, és külön szavazhatunk róla. Tehát én nem érzek itt 
ebben semmiféle úthenger-filozófiát vagy gyakorlatot a többség oldaláról. Ez az én 
álláspontom. Nem tudom, Molnár Oszkár képviselő urat meggyőztem-e, vagy csak jobb híján 
mondja, hogy akkor belenyugszik, vagy nem tudom, mit fontolgat magában. Kíván szólni, 
parancsoljon! 

 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Elnök úr, teljesen mindegy. 
 
ELNÖK: Ne legyen rezignált, én meg szoktam mondani a véleményemet, ha úgy 

gondolom, hogy itt valamiféle többségi erőfölény látszik, és háttérbe szorul a demokrácia. Ezt 
szóvá szoktam tenni, de itt nem érzem, isten bizony mondom, mert miért fogadnám akkor el. 
Jó, akkor hagyjuk a morálfilozófiát, maradjunk a gyakorlatnál. Tehát az a kérdés, hogy a 
kormánypárti képviselők által benyújtott, és az előterjesztő által is támogatott módosító 
javaslatokhoz van-e bárkinek bármiféle véleménye. Először megkérdezem a kormány 
véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy kiegészítést tennék a jelenleg kiosztott segédanyaghoz. A 
451. irományszámú, ajánlási számukat tekintve 94-es és 318-as számon szereplő javaslatok, 
amelyeket Lázár János képviselő frakcióvezető úr nyújtott be, a kiosztott táblával ellentétben 
jelenleg nem támogatott. A javaslat a katonai ügyészségek szervezetének ügyészségbe történő 
teljes integrálásáról és ennek költségvetési átvezetéséről szólnak. A kormányon belül jelenleg 
zajlanak az egyeztetések ezen átalakulás költségvetési hátteréről, ezért a kiosztottakkal 
ellentétben jelenleg nem támogatott még a javaslat. 

Egyébként a kiosztott táblázat szerint a kormányzati álláspont változatlan. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyben köszöntöm is Banai Péter Benő államtitkár urat. Tehát 

annyiban korrigálja az államtitkár úr a segédanyag bal felső sarkában lévő blokkban szereplő 
indítványokat, hogy a 451. irományszámú, a 94. és 318. ajánlási számú indítványt visszavonta 
vagy…? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány egyeztetés miatt 

jelenleg nem támogatja. 
 
ELNÖK: Akkor ezt nem támogatja, a többit viszont támogatja. Bóka képviselő úr kért 

szót. 
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DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Lehet, 
hogy én nem tudom jól beazonosítani ezt a segédletet, van a második kötet 438. pontjában 
Bóka-Tasó-Kis-Tiba-Hirt-Kovács… 

 
ELNÖK: Ott még nem tartunk, képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Ez a 438. pont, amit kormánypárti képviselők 

nyújtottak be, legalábbis úgy tudom, hogy még kormánypártiak vagyunk, és ez nem szerepel 
itt, sem a kormánypárti képviselők által benyújtott és nem támogatott javaslatok között, sem a 
nem támogatottak között. Vagy csak nem tudom összeolvasni ezt a két sort. Viszont szerepel 
az ellenzéki képviselők által benyújtott, de nem támogatott sorban 438. számú. Ez 
technikailag hogyan működik? Vagy én nem tudom összeolvasni a számokat? Elnézést! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Segít akkor nekünk, államtitkár úr, ebben a 

kis matematikában? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 438. ajánlási pontban 

lévő javaslatot a kormány támogatja. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, megtaláltam. A lényeg ez volt egyébként. 
 
ELNÖK: Bóka képviselőképviselő urat kérdezem, hogy kielégítő a válasz. (Jelzésre.) 

Tökéletes. 
Akkor újra és utoljára fölteszem a kérdést, hogy az első ajánlási csomagban szereplő 

indítványokat, kivéve a 94. és 318. ajánlási pontban lévőket, a többit támogatja-e a bizottság 
is, miután a kormány is támogatta ezeket. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság többsége ezeket az indítványokat kettő 
kivételével támogatja. 

Attól, hogy a kormány nem tudja még, mit kezdjen ezzel a két indítvánnyal, a 
bizottságnak ezekről még szavaznia kell róluk. Megkérdezem, a bizottság miként vélekedik a 
451. irományszám alatti 94. számú indítványról. Ki az, aki ezt támogatja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja. Ugyanezt kérdezem a 
318. számú indítványról is. (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja. És akkor most 
már az első blokkal végeztünk. 

Következhetnek azok az indítványok, amelyeket kormánypárti képviselők nyújtottak 
be, de a kormány ezeket nem támogatja. Államtitkár úr kíván-e ehhez a blokkhoz kommentárt 
fűzni? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, egy kiegészítést 

tennék. Több olyan javaslat van, amelynek céljával a kormány egyetért, de más módon 
valósul meg az adott cél támogatása a költségvetési törvényben. Amennyiben elnök úr, 
illetőleg a tisztelt bizottság igényli, tételesen ki tudok térni az egyes javaslatokra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a kormánypárti 

képviselőtársaimat, hogy a nem támogatott indítványokkal kapcsolatban van-e valakinek 
megjegyzése vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor ezekről is szavazunk. Ki az, 
aki támogatja? Tessék, Dancsó képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Egy kérdésem lenne. Ha jól értem, a 931. és a 408. 

számúval kezdődik? 
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ELNÖK: Nálam ez úgy kezdődik, hogy az irományszám 2., az ajánlási szám 1096., 

1107. (Dr. Dancsó József: A frakció támogatja.) A frakció többsége támogatja. Várok. A 
bizottság többsége támogatja ezeket az indítványokat annak ellenére, hogy a kormány ezeket 
nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Következnek azok az indítványok, amelyeket ellenzéki képviselők nyújtottak be, de a 
kormány nem támogatja. Kérdezem az államtitkár urat, hogy részleteiben nyilván nem, de 
összességében kíván-e ehhez kommentárt fűzni. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Amennyiben az egyes módosító javaslatok kapcsán a tisztelt bizottságnak kérdése van, 
természetesen reagálok, egyébként, ahogy elnök úr említette, ezeket a javaslatokat a kormány 
nem támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem ellenzéki képviselőtársaimat, jómagamat is, hogy 

van-e ezek után kérdés. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Természetesen szeretném kérni a nem támogatás okát 

az 5. ajánlási számmal kezdődő javaslatsor esetében. Annyit mindenképpen el kell mondani 
ezzel kapcsolatban, hogy ez az indítványsor, amely a Szocialista Párt másfajta javaslatait 
tartalmazza a költségvetéshez, és amely teljesíti azt a követelményt, ami nem rontja az 
egyenleget, más hangsúlyokat helyez előtérbe, máshol kíván forrásokat fölhasználni, másutt 
pedig nem kíván annyi forrást felhasználni, mint az eredeti javaslat. Azaz, a Szocialista Párt 
alternatív költségvetési javaslatával kapcsolatban kérdezem az okot, hogy miért nem 
támogatja a kormány. Ha szükséges fölsorolom. Nekem ez lenne alapvetően a kérdésem, 
aztán majd az indoklást hosszabban. 

 
ELNÖK: Veres képviselő urat kérdezem, hogy egyben kívánja a választ az államtitkár 

úrtól, vagy szeletenként, egyesével. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kérdésemre most egyben szeretném a választ. A 

hozzászólásaim majd pontonként történnek. 
 
ELNÖK: Világos. Akkor államtitkár úré a szó. Parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A benyújtott 

költségvetés egészét érintő, átfogó javaslat több ponton ellentétes a kormányzat 
gazdaságpolitikájával, máshová helyezi a kiadási és bevételi hangsúlyokat. Mivel olyan 
átfogó, a bevételi és a kiadási oldali intézkedéseket átíró javaslatról van szó, ami 
véleményünk szerint nem a növekedést, a foglalkoztatást és az államadósság-csökkentést 
segíti olyan mértékben, ahogy azt a kormány szeretné, ezért nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Ez volt tehát a generális válasz. Ezt követően kérdezem… Molnár képviselő 

úr! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy nem világosan 

mondtam el az előbb, amit szerettem volna. Magyarul, mint ahogy be is bizonyosodott, 
gyakorlatilag három szavazással letudjuk a több mint ezer módosító indítványt a mai 
ülésünkön. Ha ez így van, márpedig így van, akkor ügyrendi javaslatban azt javaslom, hogy 
minden egyes ellenzéki módosító javaslaton egyesével menjünk végig. 
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ELNÖK: Bocsánat, jól értettem, képviselő úr azt indítványozza, hogy minden egyes 

ellenzéki javaslatról egyesével tárgyaljunk és szavazzunk? (Jelzésre.) Világos. ez egy 
indítvány, amit hozzám intézett képviselő úr. Kérem szépen, rugaszkodjunk neki. Ha ügyrendi 
javaslatnak tekintem, akkor megkérdezem a jelen lévő frakciók véleményét is, miként 
vélekednek Molnár Oszkár képviselőtársunk arról a javaslatáról, hogy minden ellenzéki 
indítványt egyesével tárgyaljunk meg. Ügyrendi javaslat. Tessék, Márton képviselő úr! 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

ügyrendi javaslatról szavazni kell. A másik. Évek óta a költségvetés tárgyalásánál már bevált 
gyakorlat volt, hogy ha szavazás előtt konkrétan megkérdezték, hogy van-e olyan módosító 
javaslat, amivel kapcsolatban konkrét indokolásra van igény, abban az esetben a kormány 
képviselője elmondta, miért nem támogatja. Nagy tisztelettel javaslom, hogy maradjunk ennél 
a metodikánál, tehát ugyanígy szavazzunk csomagban. Molnár Oszkár felvetéséről, mivel az 
ügyrendi javaslat volt, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e azt az ügymenetet, amit ő javasolt vagy 
sem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az LMP-frakció nincs itt. Az MSZP-frakció? 

Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen támogatom 

a javaslatot, tekintettel arra, hogy sok más bizottságban a költségvetés tárgyalása során 
megcsinálták ezt a bizonyos csoportos szavazást az elmúlt években. Arra azonban nem volt 
példa, remélem, nem is lesz, hogy a költségvetési bizottság a költségvetési módosítókról 
három szavazással döntsön. Ez komolytalanná teszi ennek a bizottságnak a szerepét, 
komolytalanná teszi az itt ülő emberek munkáját. Azt gondolom, minimum az ellenzék által 
benyújtott indítványokról tételesen kell dönteni. De a többi indítványról is nyugodtan lehet 
tételesen dönteni. Ez nem arról szól, hogy milyen gyors versenyben lehet leszavazni ellenzéki 
indítványokat, illetve milyen gyors versenyben lehet a mai bizottsági ülést befejezni. Ezért azt 
gondolom, mindenkinek arra kellett készülni, hogy ma éjfélig itt vagyunk, ebből következően 
nyugodtan lehet tételesen az egyes indítványokról a vitát és a szavazást lefolytatni. Éppen 
ezért az indítványnak azt a részét, ami a tételes szavazásra vonatkozik, természetesen a 
szocialisták nevében támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most ambivalens helyzetemben, sapkát cserélve a 

Jobbik részéről azt mondom, hogy egyesével tárgyaljuk meg az ellenzéki indítványokat. 
Annak ellenére ezt mondom, hogy visszacserélem a sapkát a fejemen, levezető elnökként 
viszont jobban érezném magamat, ha nem ezt tennénk. Ilyen ambivalens az én helyzetem. 

Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az ügyrendi javaslatot 
elfogadja-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett az 
ügyrendi indítványt a bizottság nem fogadta el. 

Tehát akkor visszatérünk a tárgyaláshoz. Veres képviselő úr kapott egy választ az 
államtitkár úrtól, Molnár képviselő úr megtette a maga ügyrendi indítványát. Ki az, aki az 
érdemi vitában kíván részt venni. Dancsó képviselő úr! Ügyrendi, tessék parancsolni! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nekem más ügyrendi javaslatom van, bocsánat. Az 

előző, csomagokban történő szavazások során a második blokknál a kormánypárti képviselők 
által benyújtott, de az előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatokat szeretném, ha 
elnök úr újra szavaztatná, annak érdekében, hogy egyértelműen tudjunk dönteni. 
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ELNÖK: Erre kész vagyok természetesen, de tessék megismételni, pontosan melyek 
azok a pontok. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Az irományszámokat mondom, a 2., 6., 7., 8…. 
 
ELNÖK: A 2. irományszám alatt lévő 1096. és 1107. számú indítványt? 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem, nem, nem. A csomagban lévő, kormánypárti 

képviselők által benyújtott, de az előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatokat 
szavaztassa egyesével végig, erre szeretném kérni elnök urat. Ez lenne az ügyrendi 
javaslatom. 

 
ELNÖK: Világos. Jó. Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem a frakciókat, hogy a 

többiek miként vélekednek. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szóval, az ügyrendi indítvány érdekes indítvány, mert 

maga igazolja azt, hogy egy rossz módszert választott a bizottság. Ugyanis az indítvány azért 
helytelen, és nem lehet róla szavazni, mert a bizottságban erről a kérdésről már szavazás 
történt, az elnök kihirdette az eredményt, vita nem volt az eredményt illetően. Ezért 
jegyzőkönyvben rögzítésre került az úgynevezett 2. pontról történt szavazás eredménye. Azt 
gondolom, ezért nem lehet újra szavazni az egyes tételekről. Ugyanakkor az indítvány maga 
lényegében azt igazolja, amit az iménti ügyrendi indítvány kapcsán mondtam, hogy ebben a 
bizottságban legalább tételesen kell szavazni a költségvetési módosítókról, és nem lehet ilyen 
értelemben csomagszerűen szavazni. Tudom, hogy más bizottságokban az idővel való 
takarékosság okán az elmúlt években kialakult ilyen szokás, én nem hiszem, hogy a 
költségvetési bizottság ezt megtehetné. Éppen ezért azt gondolom, hogy ha a bizottság 
továbbra is a csomagban történő szavazást fogja preferálni és követni, a magam részéről nem 
kívánok ebben a szavazásban a továbbiakban részt venni. Meglátom ennek a szavazásnak az 
eredményét, ha a szavazás eredménye, egyébként elnök úr el fogja dönteni, hogy egyáltalán 
lehet-e róla szavazni vagy sem, ez, akkor viszont a másik kérdésben is konzekvensnek kell 
lenni a bizottságnak. Tehát, ha második blokkról tételes szavazás van, akkor olyan döntés 
nincs, már bocsásson meg mindenki, hogy a hármas blokkban meg nincs tételes szavazás. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Molnár képviselő úr kért szót. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Veres képviselő úr elmondta ugyanazt, amit én is 

szerettem volna elmondani. Azért elnézést kérek a fideszes képviselőktől, ekkora 
megkülönböztetés ne legyen már egy bizottságon belül, hogy most visszatérünk egy olyan 
csomagra, amiről már szavazott a bizottság, a másik javaslatot pedig elveti. Tehát vagy 
mindegyikről tételesen szavazunk, vagy egyikről sem. 

 
ELNÖK: Seszták alelnök úr kért szót. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A probléma azzal megoldható szerintem, ha Dancsó képviselő úr kikéri egyenként 
azokat az irományszámokat, amikről külön szavazást kér. Köszönöm. Ugyanezt megteheti az 
ellenzék is, ugyanazzal a mércével mérünk az ellenzéki indítványok esetén is. Sajnos, nem 
volt még itt képviselő úr, az előző csomagban történő szavazásnál volt értelmezési probléma a 
bizottságban. 
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ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Nekem az a szimpatikus, amit alelnök úr javasolt, 

már lelkileg arra készültem föl, ahogy az előbb mondtam is az egyik sapkával a fejemen, hogy 
a blokkban kezelendő ellenzéki javaslatok közül kikérem azokat, amelyek engem érdekelnek, 
amelyeket magam tettem, mert ezekről szeretnék eszmét cserélni. De most az, aki tette az 
indítványt, nincs is itt, és nem tud hozzá senki sem érdemben kapcsolódni. Őszintén szólva, 
annak sok értelmét nem látom, hogy itt tételesen foglalkozzunk több száz indítvánnyal. Tehát 
azt javaslom tisztelt Dancsó képviselőtársamnak, hogy szíveskedjék sorban kikérni azokat az 
irományszámokat, amelyekről külön szavazást kér. És ugyanezzel a logikával kezeljük akkor 
az ellenzéki indítványokat is. Tessék parancsolni! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elfogadom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Szavazni kell. Ki az, aki ezt a javaslatomat elfogadja? Kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége elfogadta a javaslatot, és most 
Dancsó képviselő úré a szó. Ezt a szabálytalanságot egyébként én vállalom. Néha érdemes. 
Elnézést kérek, zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy egy kicsit visszatérjek a szakmámhoz, 
az ellenőrzés olyan szakma, amely a nem lényeges hibák iránt toleráns. Csak a lényeges hibák 
azok, amelyek megállapítást érdemelnek, és ezt a hibát, amit most elkövettem, nem tekintem 
lényegesnek. Ez a magánmegjegyzésem. Tessék, Dancsó képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Mondanám, elnök úr. Külön szavazást kérnék akkor 

a második blokkból a 2. irományszámra, az 1096. és 1107. ajánlási számra. Csak 
irományszámokat mondok, ez így egyszerűbb talán. 

 
ELNÖK: Igen. A kormányt már nem kell megkérdeznem, mert nyilatkozott. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 6. irományszámról kérnék. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. Tessék! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 7. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 8. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 10. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 44. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 45. irományszám alattiakat ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
A 78. irományszám alattiakat? (Szavazás.) Nem támogatja. 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 447. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 448. irományszámút? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 454. irományszámút? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 455. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Tessék, államtitkár úr, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Az, 

amit ezen javaslatok kapcsán említettek, hogy vannak olyanok, amelyek szándékával egyetért 
a kormány, csak más megoldásban. Ha szabad, itt említeném meg, a 455. számú javaslat a 
Magyar Rákellenes Ligának juttatna 30 millió forintot. Itt el kell mondjam, hogy ez nem így, 
külön nevesítetten, de a költségvetési törvényjavaslat XX: fejezetében az egészségügy ellátási 
és fejlesztési feladatokat szolgáló előirányzaton rendelkezésre áll. Itt van egy 196 millió 
forintos előirányzat, amelyen belül a Magyar Rákellenes Liga támogatható. Ezért nem 
támogatja a kormány a javaslatot. 

 
ELNÖK: Tehát államtitkár úr hangsúlyozza, ha jól értem, hogy a 455. irományszám 

alatti ajánlásokat nem támogatja a kormány. Akkor most kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja? (Szavazás.) A többség viszont támogatja. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 456. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr szót kért. Parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanez. A NEFMI 

fejezetben másik előirányzatból kap támogatást az Ökumenikus Szeretetszolgálat. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): a 457. irományszámút kérném. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A vas- és acélszerkezetű 

építmények rekonstrukciója részben uniós forrásból finanszírozható, ezért nem támogatja a 
kormány. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 458. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, van véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A környezetvédelmi 

feladatokra 6,2 milliárd forint, a cél nemes, de a jelenlegi helyzetben ennek nem látjuk a 
fedezetét. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 464. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 

turisztikai előirányzat számára plusz 2 milliárd forintot javasol marketing és kommunikációs 
célokra. Az előbb említett okok miatt ezt sem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 465. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Ferenciek tere, Kossuth 

Lajos utca felújítása 1,5 milliárd forintos összegben, elsősorban az uniós forrásokat 
javasoljuk. Nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 476. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr!  
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sport- és 

rendezvénycsarnok építése 1,5 milliárd forint. Az ismert gazdasági helyzetben ennek nem 
látjuk a fedezetét, ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nincs fedezet, a kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) a 

bizottság sem támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 477. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr!  
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kétmilliárd forintos 

átrendezés a főváros részére más településektől. A települések relatív jövedelelmpozíciója 
2011-hez képest nem változik a benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint, ezért nem 
támogatjuk, hogy a főváros nagyobb összeggel rendelkezzen  2012-ben. 

 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. (Szavazás.) A bizottság sem támogatja. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A 479. irományszámút kérném. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Normaszöveg-változtatási 

javaslat, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának befizetési kötelezettségét 
mérsékelné. A költségvetési hatása miatt ezt nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság sem támogatja. 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, ennyi lett volna. 
 
ELNÖK: Akkor ezzel is végeztünk. Áttérünk a harmadik indítványcsokorra, amiben 

az előterjesztő által nem támogatott ellenzéki módosító javaslatok szerepelnek. Most 
megkérdezem ellenzéki képviselőtársaimat, illetve mindenkit arról, hogy ezek közül melyek 
azok, amelyek ügyében szólni kíván valaki addig, amíg Veres képviselő úr eldönti, hogy a 
maga indítványai ügyében emel-e szót. 

Elsőként az ajánlás 1. pontban szereplő indítványom ügyében kérdezem államtitkár 
urat. Ez a költségvetés, amiről itt szó van, azt a címet viseli, hogy törvényjavaslat 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről. Magyarország a tulajdonos, Magyarország a 
birtokos. Én azt mondom, hogy ez nem Magyarország költségvetése, még csak nem is a 
magyar kormányzati szféra költségvetése, még csak nem is a magyar államháztartás 
költségvetése, hanem annál is szűkebb. Ez a költségvetés nem több annál, mint az 
államháztartás központi alrendszerének költségvetése. A kérdésem az tehát, hogy szerencsés-e 
ezt Magyarország költségvetésének nevezni. Annál is inkább, mert Magyarországba benne 
vagyok én is meg mindannyian a magunk háztartásával is. Egy kicsit fellengzős ez a 
kifejezés. Ez nem Magyarország költségvetése. És ha az ember a nemzetközi terminológiát 
visszaidézi, a Staatshaus-halt a németben vagy a state marketet az angolban, sehol nem 
mondják azt, hogy Németország költségvetése, az Egyesült Királyság költségvetése. Azt 
mondom, hogy szerényebb címet, nevet válasszon magának a kormány, amikor ezt a 
költségvetést elnevezi. Ezért kérdezem, szerencsés-e ez a Magyarország birtokos ebben a 
címben. Ez az egyik. Talán akkor erre tessék reagálni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A benyújtott 

törvényjavaslat a hatályos államháztartási törvény fogalom rendszerét használja. Ugyanakkor 
figyelemmel van az alaptörvény már meglévő rendelkezéseire is. Abban elnök úrnak igaza 
van, hogy az alaptörvény alapján készülő új és a tisztelt Országgyűlés elé idén benyújtandó 
államháztartási törvényjavaslat a fogalmi rendszereket pontosítani fogja. Ennek alapján adott 
esetben második körös javaslatként szó lehet, ha szükségessé válik, a cím változtatásáról. 
Jelenleg, ismétlem magam, az államháztartási törvény és az alaptörvény alapján nem látjuk a 
módosítás indokát. 

Azt azért hozzátenném ehhez a válaszhoz, hogy a törvényjavaslat, noha valóban, 
például az önkormányzatok költségvetéséről nem szól teljeskörűen, ugyanakkor az 
önkormányzati költségvetések bevételi forrását alapvetően meghatározó központi 
költségvetési támogatásokról igen. Ilyen értelemben a benyújtott költségvetési törvényjavaslat 
nemcsak az államháztartás központi alrendszeréről szól, ahogy ezt elnök úr módosító 
javaslata tartalmazza, hanem az államháztartás és Magyarország fogalmilag teljes, átfogó 
államháztartási költségvetésének főbb elemeit meghatározza. Az elmondottak alapján nem 
támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm a válaszát, államtitkár úr. Tudja, azért kekeckedek itt, mert 

elfogadott a parlament egy országgyűlési határozatot két hónappal ezelőtt a magyar nyelvről. 
Szóval, annak szellemében bátorkodtam ezt tenni, hogy használjuk már kifejezéseinket 
korrekt módon. Ez nem Magyarország költségvetése. Amit ön nekem mondott, nagyon 
hízelgő egyébként, nem bíztam abban, hogy át fogják nevezni ezt, nehogy félreértés essék, 
csak azért mondtam el, mert azt gondolom, érdemes egzakt fogalmakat használni a 
költségvetés készítésekor. 

Veres képviselő úr, tessék! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Természetesen én nem fogadom el 
államtitkár úr válaszát arra megalapozottnak, hogy miért ne lenne jó az az indítványsorozat, 
amit mi benyújtottunk. Tényleg, abban teljesen egyetértünk egymással, hogy csak az a 
különbség a kettő között, hogy az eredetileg benyújtott kormányszándéktól eltérő a hangsúlya, 
máshová helyezi a hangsúlyokat, másokat kíván preferálni. Olyan fölösleges kiadási célokat 
nem kíván benntartani a költségvetésben, amiket mi csökkenteni kívánunk. Úgy gondolom, 
nagyon fontos az, hogy ahol viszont adni kíván ez a javaslat, egyrészt megérdemlik, másrészt 
pedig szükséges is, hogy többet kapjanak annál, mint amit a kormányjavaslat tartalmaz. Ezért 
azt gondolom, hogy az MSZP által benyújtott alternatív költségvetési javaslat egy jobb 
javaslat annál, mint amit benyújtott a kormány. Természetesen kérem, hogy erről szavazzunk 
a mai bizottsági ülésen. Hosszan lehetne indokolni az egyes pontokat, hogy miért kellene ezt 
így csinálni. Láthatóan erre túlságosan nagy igény most nem mutatkozik, főleg a 
kormánypárti képviselők részéről. Ebből következően azt gondolom, hogy önmagában az a 
tény, hogy erről szavazás elrendeltetik majd vélhetőleg, ami a 4. számú indítvánnyal kezdődő 
sort jelenti, fontos, hogy legalább a demokrácia látszatát megőrizzük ebben a kérdésben. 

De ha megengedik, akkor az elnök úr által felvetett kérdéshez azt is hozzáfűzném, 
hogy értelemszerűen a tartalom és az elnevezés már csak azért is sajátságos a mostani 
helyzetben, mert államtitkár úrnak abban igaza van, hogy ha a jelenlegi államháztartási 
törvénnyel meg az alaptörvénnyel megpróbálnak összhangot teremteni, akkor ilyen címet 
kellett adni. De a jelenlegi helyzetben ez a Magyar Köztársaság költségvetéséről kéne szólnia. 
Tudom, önök persze azt mondják, hogy januártól már nem Magyar Köztársaság lesz, hanem 
Magyarország. Ezen még hosszan elvitatkozhatnánk itt. Azt is értem, hogy a kormány miért 
ilyen címen nyújtotta be ezt a költségvetést. Ez számunkra nyilvánvalóan elfogadhatatlan a 
jelenlegi helyzetben. Ez egy régi vita, nem a költségvetési bizottság szakmai vitája, hanem 
leginkább politikai vita, ezért nem akarom túlságosan nyújtani ezt a részét. Önmagában az, 
hogy elnök úr fölvetette ezt, azzal csak egyet tudok érteni, egy más aspektusból tartom 
ugyanakkor indokoltnak azt, amit elnök úr fölvetett, ezért szerettem volna kitérni erre a 
részére. 

Még egyszer mondom, én magam nem akarom hosszasan indokolni a 4. számmal 
kezdődő indítványsort. Igen, ez egy más értékrendet követ, ez egy más szándékrendszert 
követ. És természetesen, ha a kormány benyújtaná azt az indítványát, amit meggyőződésem 
szerint már el kellett volna készíteni, akkor mi alkalmazkodni kívánunk abban helyzetben is 
egy alternatív költségvetési javaslattal. Hiszen egy gyökeresen más helyzet van ma 
Magyarországon, mint a költségvetés benyújtásakor volt, gyökeresen más helyzet vesz 
bennünket körbe Európában. Ezért úgy gondolom, hogy idejében kellene a kormánynak ilyen 
indítványt tennie. Itt csak arra utalok, hogy hol tart az árfolyam ma ahhoz képest, mint ami 
ebben a költségvetésben tervezve van, és ha jól értem, erre nézve indítvány ma még nem 
születik. Csak azt szeretném kérni, hogy ne a legutolsó pillanatra hagyják a számok átírását, 
hanem a költségvetési bizottság következő ülését lényegesen megelőzően, amikor majd erről 
fogunk tárgyalni, tegyék meg azokat a módosító javaslatokat, amelyek nyilvánvalóan 
szükségesek a most benyújtott javaslat átírásához. 

Kényszerhelyzetben 2008 őszén kétszer csináltunk ilyen módosítást az akkori 
világgazdasági válság hirtelen jött hatásainak lekövetésére a következő évi költségvetésben, 
mind a kettő időben megtörtént a parlamenti benyújtáshoz, tehát mind a kettőt időben 
benyújtottuk a parlamenthez, hogy időben tudjanak az ellenzéki képviselők ehhez 
alkalmazkodni. Azt kérem most a kormánytól, hogy egyrészt ítélje meg, hogy vajon a 
benyújtott költségvetést mely pontokon kell ahhoz módosítani, hogy a realitásokhoz némileg 
közelebb álló legyen. És nem akarok végigmenni a GDP-számon, nem akarok az árfolyamon, 
illetve az egyes makrogazdasági számokon. De teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen 
költségvetés abszolút irreális, ami ebből kikerekedhet a mostani módosításokkal. Azaz, a 
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kormány módosítását szeretnénk minél hamarabb megismerni. Örülnénk annak, ha ennek a 
módosításnak a szakmai tartalmáról érdemben konzultáció is folyhatna. Akár a bizottság 
szintjén, mármint a költségvetési bizottság szintjén, az ellenzék részvételével is, akár más 
módon is elképzelhetőnek tartunk ilyen konzultációt. Még egyszer mondom, az akkori 
kényszerhelyzetben egy hirtelenebb, nagyobb változást eredményező periódus volt, módot 
tudtunk arra találni, hogy kapjanak az ellenzéki képviselők időt arra, hogy tudjanak 
alkalmazkodni a benyújtott módosításokhoz. Szeretnénk ezt most is kérni majd a kormánytól, 
azt feltételezzük, hogy valahol készül már az az átszabott változat, amely nem ezt, hanem egy 
ettől lényegesen eltérő változatot jelent, és ne hozzanak majd bennünket olyan helyzetbe, 
hogy itt, a költségvetési bizottság ülésén kelljen egy átírt számsorhoz vagy szövegsorhoz 
viszonyt kialakítani, hanem legyen idő felkészülni. 

Tudom, hogy most túlterjeszkedtem azon a ponton, mint amit az indoklásban 
magamévá tettem, de azt gondolom, azért kellett erről beszélni, mert mi a benyújtott 
változathoz írtunk módosítást vagy alternatív változatot, és nyilván, ha a kormány érdemben 
változtatja, amit szükségesnek tartok, akkor ahhoz is ki kell alakítsuk a viszonyunkat. Ennek 
van időigénye mindenképpen, ehhez szeretném a normális szakmai munkaelvégzéséhez 
szükséges feltételeket kérni a jelenlegi kormányzattól is. Köszönöm figyelmüket, és kérek 
szavazást, még egyszer mondom, az összefogó indítványsorról. 

 
ELNÖK: Azt javaslom, kedves képviselőtársaim, úgy látom, hogy itt hárman vagyunk 

ellenzéki és független képviselők, hogy sorba vennénk azokat az indítványokat, amelyekkel 
ilyen-olyan terveink vagy gondjaink vannak, ezeket megvitatnánk, és utána szavaznánk 
ezekről és csak ezekről. Molnár képviselő úr! 

 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Vannak olyan pontok, 

amelyeket teljesen ugyanígy gondolok és látok, a beadott módosító indítványaim is ugyanúgy, 
ahogy Veres képviselő úr elmondta, eltérő hangsúlyt adnak a költségvetés nagyon vékony 
szeletének. Ezt az anyagot a bizottsági ülés kezdetekor kaptuk meg, és a beadott módosító 
indítványaim közül néhányat megtaláltam, de több mint ezer módosító indítványt nem tudtam 
végiglapozni és megtalálni az összes módosító indítványomat. Azt szeretném kérni államtitkár 
úrtól, vagy nem tudom, ki van annak a tudásnak a birtokában, hogy az általam benyújtott 
összes módosító indítványról valaki mondja meg, hogy milyen ajánlási számon találhatom 
meg, és azokról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Csak figyelemfelkeltésként, hogy 
milyen problémák adódnak ezzel a csokorban történő szavazással. Természetesen ettől 
eltekintek, mert úgysem tudja most nekem senki megmondani, hogy melyek azok az ajánlási 
számok. 

Viszont az összes általam. 
 
ELNÖK: Bocsánat, én segítek, képviselő úr, ha kívánja, tartunk szünetet, amíg 

megkeresi ezeket az indítványokat 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen. Nem fogom végignyálazni és 

megkeresni. 
 
ELNÖK: Akkor tessék! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Természetesen felhívnám a figyelmet ezekre a 

problémákra és még sok-sok problémára lehetne felhívni a figyelmet, ami csak a mai napon 
történt a bizottság munkájában. Az általam beadott módosítókat megpróbálom fejből 
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felidézni, és néhány gondolatot elmondani ezekről, nyilván annak tudatában, hogy mind 
elutasított módosító indítvány. 

Viszont érdekes módon találtam olyat ez alatt a rövid idő alatt, amit én is 
benyújtottam, és mindenki higgye el, hogy sem az LMP-frakcióval, sem a Jobbik-frakcióval 
nem beszéltem össze, de teljesen megegyező módosító indítványokat adott be mindkét 
frakció, mint jómagam. Három csokorba tudnám szedni, vagy talán négy csokorba az általam 
benyújtott módosító indítványokat. Az egyik az Országgyűlés jelenlegi elnökének, illetve a 
volt köztársasági elnököknek, Göncz Árpád és Sólyom László uraknak az a bizonyos 73-73 
millió forintos úgynevezett, vagy mondjuk úgy, személyes kerete, amelyből különböző 
jótékonysági dolgokat tehetnek majd meg. Ha jó az emlékezetem, ilyen még költségvetésben 
nem volt, hogy a ház elnöke, illetve köztársasági elnökök egy ekkora összegű summával 
szabadon rendelkezzenek.  

A másik a parlamenthez, illetve a Kossuth térhez kapcsolódó módosító indítványok 
sora, amelyek teljesen megegyeznek a Jobbik és az LMP által benyújtott módosító 
indítványokkal. Azt gondolom, ha a kormány és a Fidesz-frakció vagy a kormánypárti 
frakciók komolyan gondolják azt, hogy a 2012-es költségvetés a stabilizálás, a gazdasági 
világválság hatásainak kikerülése érdekében szeretné megalkotni, akkor nem engedheti meg 
magának sem a kormány, sem a kormánypárti képviselők, hogy olyan jellegű beruházásokat 
kezdjenek el megvalósítani ebben az évben, amelyek természetesen sok évre el fognak nyúlni. 
Mondom a konkrét eseteket, a Kossuth tér történelmi rekonstrukciója, amely a 2012-es 
költségvetésben, ha jól emlékszem, 1 milliárd 22 millió forinttal szerepel. Ugyanígy a 
parlamenthez kapcsolódik a parlamenti látogató központ 825 millióval, ha jól emlékszem, 
vagy a harmadik a Kossuth téren a mélygarázs építésének megkezdése ötszázvalamennyi 
millió forintból. Tehát, ha csak ezt a három tételt összeadom, akkor már közel 2 milliárd 
forintnál tartunk, aminek természetesen az összköltsége néhány év alatt sok-sok-sok sok 
milliárd forintba fog kerülni. 

Ugyanígy, mint ezekről a beruházásokról, a debreceni nagyerdei stadion építéséről, 
amelyben a 2012-es költségvetésben közel 4 milliárd forint szerepel, az üzemeltető kft.-nek 
juttatandó 208 vagy 218 millió forinttal együtt. Ezekről az a véleményem, hogy nem lehet 
ilyen jellegű presztízsberuházásokat kezdeni a gazdaság jelenlegi helyzetében. Babák 
képviselőtársam, kedves barátom hiába húzogatja a száját, ez a véleményem. (Babák Mihály: 
Bocsáss meg, ne nyúlkálj a számba!) Akkor is elmondtam a parlamentben is, az általános 
vitában… Misi, ne haragudj, amikor te beszélsz, én soha nem beszélek a te mondókádba bele. 
Légy kedves, hallgass meg. (Babák Mihály: Én meghallgatlak.) Mondjuk, a régi barátságra 
tekintettel. (Font Sándor: Volt?) Hogyne! Ma is van. 

 
ELNÖK: Térjünk a tárgyra, képviselő úr! Tessék! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Tudja mit, elnök úr? Nem is biztos, hogy el akarom 

már mondani, amit akartam. 
 
ELNÖK: Én bátorítanám, hogy mondja el. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen. Tehát ez az egyik része a 

dolognak, hogy ilyen presztízsberuházásokat nem biztos, hogy szabad lenne elkezdeni ebben 
a válságos időszakban. Ha pedig a költségvetés számait nem akarjuk semmiképpen 
módosítani, akkor ezt a jó néhány milliárd forintot olyan célokra is föl lehet használni, ahol 
sokkal-sokkal nagyobb szükség van erre a pénzre. Konkrét dolgot említek ezzel kapcsolatban 
is. Tavaly, mindenki tudja, Borsod megyét soha nem látott árvíz sújtotta. A Bódva völgyéről 
fogok mondani néhány mondatot, mert az az én választókerületem, és nyilván az esik hozzám 
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legközelebb. Gyakorlatilag semmi olyan jellegű biztonsági intézkedés nem történt, új gát 
építése, ami a Bódva völgyében élő embereket egy hasonló nagyságrendű természeti 
katasztrófánál biztonságban tudhatná. Épült néhány záportározó, ezt el kell ismerni, azonban a 
vízügyi szakemberek egybecsengő véleménye alapján egy 2012. május-június árvíz esetében 
azok a záportározók, amelyek megépültek, egy-két órás haladékot adnak például Edelénynek 
arra, hogy jobban fel tudunk készülni a védekezésre. Tehát sokkal fontosabb lenne, mondjuk a 
nagyerdei stadion helyett például a Bódva völgyének körülbelül 50 kilométeres 
magyarországi szakaszán új gátat építeni, hiszen nincs gát a Bódva folyó mellett, hanem 
csupán depónia van, amely nem nyújt semmiféle biztonságot és védelmet. Ezt a célt sokkal-
sokkal ésszerűbbnek és célszerűbbnek tartanám. 

Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy a beadott módosító indítványaim jelentős része 
sport célú fejlesztések átcsoportosítását kéri, például a nagyerdei stadion építése helyett a 
nagyon-nagyon rossz állapotban lévő szentmiklósi általános iskola tornatermének felújítására. 
Hadd mondjam, ha már gondolom, hogy talán egy kicsit cinkelni akartam a költségvetés 
készítőit ezzel, hogy ha az annyira fontos, akkor ez a picike talán ugyanolyan fontos lehet, és 
nem közel 4 milliárdból, hanem 200 millióm forintból csodákat lehetne csinálni. 

Két más jellegű módosító indítványom van még. Az egyikről szeretnék néhány 
gondolatot elmondani. Az egyenlő bánásmód hatósága 108 millió forintos költségvetési 
kerettel rendelkezik a következő esztendei tervezetben. Ha jók az emlékeim, talán 2009-ben 
néztem meg utoljára ennek a hatóságnak a költségvetését, akkor talán 600 vagy 800 millió 
forint volt. Abból, hogy most 108 millió forint, nekem legalábbis az következik, számomra az 
az olvasata ennek, hogy a jelenlegi kormányzatnak is az a szándéka, hogy ennek a hatóságnak 
a létét gyakorlatilag megkérdőjelezi. Hiszen valljuk be töredelmesen, 108 millió forint egy 
ilyen hatóság működtetésére nem elegendő. Semmit nem jelent. Egyébként pedig az a 
véleményem, ha tetszik valakinek, ha nem, hogy semmi szükség erre a hatóságra 
Magyarországon. Van bíróság, tehát akik ilyen jellegű problémával szembesülnek, mint ami 
ennek a hatóságnak a feladata, akkor egész nyugodtan bírósághoz fordulnak, és biztos, hogy 
kapnak jogorvoslatot a vélt vagy valós sérelmeikre. Ezt a 108 millió forintot én 
átcsoportosítanám, nevezetesen Borsod megyében a 18 év alatti várandós kismamák 
felkészítésére. A terhesség időtartama alatti felkészítésre, hogyan kell élni, milyen életmódot 
kell folytatni, miért nem szabad dohányozni, mondjuk a szülés előtt egy nappal, és még 
sorolhatnám ezeket a dolgokat. 

Erre csoportosítanám a 108 millió forintot, annál is inkább, mert birtokában vagyok 
annak a statisztikai adatnak, amely szerint csak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, Miskolcon 
lévő megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának adatai alapján az elmúlt 
esztendőkben több mint 500, 16 év alatti leánygyermek szült csak és kizárólag abban a 
kórházban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha komolyan gondoljuk a jövőnk építését, akkor 
ezzel sokkal-sokkal komolyabban kellene foglalkozni. Ez a pénz egy kiinduló alap lehetne 
arra. Van még néhány módosító indítványom, amivel nem akarom untatni a tisztelt bizottság 
tagjait, úgyis mindenki menne már haza. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A hazamenetellel még várni kell. Annál is inkább, mert 

most 5 perc szünet következik. Ügyrendi esetleg, képviselő úr? Tessék parancsolni! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Elnök úr, megértve Molnár Oszkárt, és most hozzá 

szólnék, az a műfaj, amelyet régóta ismer, több ciklusú képviselőként, amit most elmondott, 
az tipikusan a részletes vita parlamenti műfaja. Ez az egyes módosító indítványok okainak 
megindoklását tartalmazza. A Házszabály szerint, ha most ezt megint ide akarjuk visszahozni, 
és kellő türelemmel meghallgattuk az indoklásait, itt most az egyes módosító indítványokról 
való döntésről van szó. Ez esetben a kormányt maximum arról kérdezzük meg, hogy ha 
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támogatja, vagy nem támogatja, akkor ehhez fűzzön indoklást, nem pedig az egyes benyújtott 
indítvány tartalmának megindoklására kellene használnunk ezt az időt. Ennyit szerettem volna 
hozzátenni. Értem azt az eljárásbeli kifogást, ami szíve joga, de amit most elmondott, 
szenzációs felszólalás lenne a részletes vitában. Ezt szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Öt perc szünet következik. (Rövid szünet.) 
Folytatjuk, képviselőtársaim a munkát. Veres képviselőtársunknak el kellett mennie a 

plenáris ülésre. Némileg félreértettem, valójában egy szavazást kér az általuk benyújtott 
indítványokról, erre majd sor fog kerülni. 

Nekem még két indítvány ügyében lenne államtitkár úrhoz kérdésem, kihasználom, 
hogy még itt van köztünk, mert neki is el kell majd mennie. Az ajánlás irományszáma 21., a 
2. ajánlási pontban. Megint nem a siker reményében tettem ezt a javaslatot, csak hogy 
emlékeztessem arra a pénzügyi kormányzatot, hogy a költségvetésben most sincsenek 
létszámadatok. Egy tisztességes költségvetésben a parlament hagyja jóvá a tárcák létszámát, 
méghozzá részletes bontásban. Ilyen ebben nincs. Ebben a vastagabb kötetben, ami a fejezeti 
indokolásokat tartalmazza, ugyan van néhány adat, de ez is rendkívül kevés. Ráadásul nem 
státuslétszámok vannak benne, hanem éves átlagos létszámok, vagy nem is tudom, milyen 
létszámok. Ez egy nagy-nagy hiányérzet nekem, és ezt mindaddig mondani fogom, amíg itt 
leszek, hogy tessék azt elfogadni legalább elvileg, államtitkár úr, hogy ez a költségvetés így 
nagyon féllábas. Ha egyébként tökéletes lenne, de nincs benne létszámadat, akkor sem lenne 
igazi. Ezért tettem ezt az indítványt, és érdekelne erről a véleménye. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Ha megengedi a tisztelt bizottság, az észrevételek sorrendjében reagálnék. Veres miniszter 
úr első fölvetése a Magyarország, Magyar Köztársaság elnevezéssel volt kapcsolatos. Az 
alaptörvény január 1-től hatályos, a benyújtott költségvetési törvényjavaslat január 1-jén lép 
hatályba, a Magyarország elnevezés ilyen szempontból jogilag a korrekt megoldás. 

Ami az elmúlt hónap változásait illeti, tényleg azt gondolom, és ez mély 
meggyőződésem, hogy a költségvetési törvényjavaslat benyújtása óta eltelt időszak pont azt 
erősíti, hogy a kormány alapvető gazdaságpolitikai prioritásai a jó prioritások. Nevezetesen az 
államadósság-csökkentés, pont arról szól az elmúlt néhány hét, hogy a befektetők az ettől 
eltérő politikát nem tolerálják, a foglalkoztatás rendkívül alacsony szintjének a növelése és 
minden eszközzel a gazdasági növekedés élénkítése. Amiben Veres miniszter úrnak abszolút 
igaza van, hogy az elmúlt hetek hektikus változásai befolyással bírnak a költségvetés bevételi 
és kiadási oldalára. Na de épp ez az a hektikusság, amit egy hónappal ezelőtt is láttunk, 
illetőleg látott a kormányzat, ezért tervezte be azokat az extra tartalékokat a költségvetésbe, 
amelyek az említett hektikus mozgások miatti egyenlegromlásokat ellensúlyozni tudja. 

A harmadik dolog, amit a gazdaságpolitika helyes iránya, a tartalékok mellett meg kell 
jegyezzek, az az, hogy az adótörvényekhez benyújtott módosító javaslatok, első helyen az eva 
rendszerének átalakítása bizony többletbevételeket hozhat a költségvetés számára. Tehát egy 
újabb úgymond reagálás történt a kormány részéről, amikor ezeket a javaslatokat támogatta az 
államháztartási egyensúly megőrzése és az államadósság csökkentése tekintetében. 

Molnár Oszkár képviselő úr felvetései közül az első a volt köztársasági elnökök az 
Országgyűlés elnökének közcélú adományozásairól szól. Itt több törvény határozza meg a 
jogszabályi hátteret. Tehát e törvények alapján kellett a kormánynak a költségvetési 
törvényjavaslatot benyújtania. Az Országgyűlés elnökének tiszteletdíjáról és juttatásairól 
szóló törvény rendelkezik a kérdésről, illetőleg a köztársasági elnök jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló törvény. 

A másik észrevétel a Kossuth tér rekonstrukciójáról szól, itt egy országgyűlési 
határozat rendelkezik a kérdésről. Ilyen szempontból a kormánynak le kellett követni az 
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Országgyűlés döntését. Ez a bizonyos határozat a 61/2011. Ogy. határozat, amely előírja a 
Kossuth tér mint az Országgyűlés épületének előterében kulcsszerepet betöltő terület 
rekonstrukcióját. 

A nagyerdei stadion mögött nem országgyűlési szintű határozat, hanem egy 
kormányhatározat áll, amely az egyik legnagyobb látogatottságú stadion, gondolom, évek óta 
húzódó rekonstrukciójáról szól. Azt gondolom, hogy a több éves megvalósítás az igény 
mellett biztosítja azt, hogy a költségvetési teher nem egy évben jelentkezzen. 

A Bódva völgyének problémái kapcsán a céllal megint csak egyet tudok érteni, új 
gátak építésével és az árvíz elleni védekezéssel. A közmunka ilyen jellegű felhasználása pont 
a képviselő úr által említett problémákat oldhatja meg. A közmunka ezen felhasználása 
eredményezte azt, hogy a kormányzaton belül is szerkezeti változás volt, és a vízügyi 
feladatok a Belügyminisztériumhoz mint a közmunkáért felelős tárcához kerültek. 

Az egyenlő bánásmód hatóság 108 millió forintos összegét tekintve a hatóságot 
ismereteim szerint nemzetközi standard-ek miatt kell működtetni. A forráscsökkentés így 
értelemszerűen a hatóság működését lehetetlenítené el. A probléma abszolút valós, ezek a 
statisztikák, amiket képviselő úr említett, természetesen a kormányzathoz is eljutnak, de azt 
gondolom, hogy például a köznevelési törvény új javaslata azt szolgálja, hogy a felvilágosító 
munka is megakadályozza a kiskorúak teherbe esését vagy a negatív életvitelt. Tehát a 
köznevelési törvény a család szerepe mellett az oktatási intézmények szerepét erősíthetik, és 
ezáltal talán az említett negatív tendenciák megfordulhatnak. 

Elnök úr észrevétele kapcsán. Valóban, már többször beszéltünk a létszámadatokról. 
Azt tudom mondani, hogy helyenként nem a törvényi normaszöveg és nem a törvényi 
mellékletek, hanem a fejezeti kötetek tartalmaznak létszámadatokat, illetőleg a kormány 
irányítása alá tartozó szerveknél kormányhatározat, a kormány irányításától független 
szerveknél pedig szintén külön, egyedi határozatok, egyedi döntések tartalmazzák a 
létszámokat. De az üzenetet vettem, legközelebb erre a kérdésre a jövő évi költségvetés után, 
vagyis a 2013-as költségvetés előkészítésekor térhetünk vissza. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm, államtitkár úr. Legalább az ígéretét valamilyen formában itt 

meghallgathattam. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy a közpénzügyi törvény benyújtásától 
visszavonult a kormány, vagy legalábbis csak lesz vele valami. Ha az államtitkár úr legalább 
elviekben egyetért abban velem, hogy egy tisztességes költségvetésnek igenis tartalmaznia 
kell a létszámadatokat, méghozzá nem kiegészítő mellékletként vagy tájékoztató anyagként, 
hanem immanens részeként, egy mellékletként, amit a parlament hagy jóvá. Nagyon fontos 
elvi kérdés, hogy a parlament hagyja jóvá azt, hogy adott szervezetnek, az 
Alkotmánybíróságtól kezdve a Állami Számvevőszéken át a Belügyminisztériumig mennyi a 
létszáma. Ezt a parlament hagyja jóvá. Ez egy elvi kérdés. (Babák Mihály: Egyetértek.) Amit 
mondott, az legalábbis elvileg biztató. 

Engedje meg a bizottság, hogy még egyetlen indítványomat szóba hozzam, ez pedig a 
a 20. irományszám alatt a 15. ajánlási pont. Ez az Országvédelmi Alap. Én nem nyitok itt 
azon elvi vitát, hogy hogyan kell tartalékot tervezni, kell-e, tartalékot tervezni, ez inkább egy 
konferenciára való probléma. Viszont, ha már van tartalék, és az annyi, amennyi, 150 meg 
100 meg 50, szóval sok, mellesleg a szükségből erényt csinál, és erényként állítja be a 
költségvetésbe, pedig ez egy kényszerhelyzet, de nem is ez a probléma. Azt mondom, hogy 
kérem, rendben van, legyen ennyi tartalék. De ezt a tartalékot ne a kormány költse már el, 
hanem az Országgyűlés. Ha ennek ma felhasználására sor kerül, majd valamikor szeptember 
táján, előbb nem lehet hozzányúlni, ezt ígérték Brüsszelnek, akkor kérem, ha erre szükség 
van, szíveskedjék a kormány behozni a parlament elé, hogy erre, arra, amarra szüksége van a 
pénzre. És akkor költsük el a tartalékot. Ezt a jogosítványát az Országgyűlés ne adja már le 
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kormánynak, és ne zsebpénzt csináljon belőle, mint ahogy eddig történt. Ez az én 
indítványom lényege, és erről is szeretném hallani a véleményét, államtitkár úr. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Ha megengedi, 

a létszám kapcsán annyi kiegészítést tennék, hogy javasolni fogom, hogy a 2013-as 
költségvetésben a létszámok egységesen bemutatásra kerüljenek. Azt nem tudom ígérni, hogy 
ez törvényi melléklet lesz. Sőt, azt gondolom, ha a kormány irányítása alá szervezeteknél 
törvényben lenne rögzítve a létszám, akkor év közbeni létszámintézkedéseket sokkal 
nehezebben tudna a kormány végrehajtani. De hogy egységesen az összes intézmény 
létszámát tervezés szerint bemutatjuk, ezt kezdeményezni fogom a 2013-as költségvetés 
előkészítésekor. 

A másik észrevétel elnök úr részéről. A tartalékok felhasználására nemcsak a két extra 
tartalék, hanem a korábban az államháztartási törvény szerint megalkotandó, létrehozandó 
általános tartalék vagy új néven rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékának 
felhasználására a kormány jogosult. A két extra tartaléknál nem egy nóvum az, hogy a tartalék 
felhasználását a kormány saját hatáskörében teszi. Ez a saját hatáskör természetesen az 
Országgyűléstől eredeztethető, hiszen az Országgyűlés ad felhatalmazást a kormánynak a 
felhasználásra. Azt gondolom, hogy a peremfeltételeket a legszükségesebb stratégiai 
döntéseket a tartalék felhasználása kapcsán az Országgyűlés hozza meg azzal, hogy 2,5 
százalékos hiányt, amit az Országgyűlés hagy jóvá, be kell tartani. A költségvetési törvény 
normaszövege szintén meghatározza azokat az alapvető peremfeltételeket, amelyek mellett a 
tartalék felhasználásra kerül. Azt gondolom, ilyen logikában tehát az Országgyűlés igenis 
magánál tart fönn jelen javaslat szerint is alapvető kritériumokat, a végrehajtás tekintetében 
elnök úrnak igaza van, hogy konkrétan mire kerül felhasználásra a forrás az említett 
országgyűlési peremfeltételek mellett, az már valóban kormányzati szinten van. Ilyen 
szempontból azt gondolom, hogy a tartalék felhasználásának logikája mind jogi szempontból, 
tehát az Országgyűlés és a kormány közötti feladatmegosztás tekintetében, mind az eddigi 
gyakorlat tekintetében, ami a tartalék felhasználására irányul, védhető és logikus. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Azt hiszem, akkor szavazhatunk. Nem 

szavazhatunk, mert Molnár képviselő úr szót kér. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Elnök úr, tudom, hogy nem most kellene 

megkérdeznem, engedje meg mégis, hogy egy kérdést államtitkár úrnak föltegyek. A Kossuth 
tér történelmi rekonstrukciója, a látogató központ, a mélygarázs, illetve a nagyerdei stadion 
usque 6,5 millió forint a 2012-es költségvetésben. Meg tudja-e mondani, államtitkár úr, hogy 
összesen mennyibe kerülnek ezek a beruházások? 

 
ELNÖK: Tessék, államtitkár úr! Persze, nem tudom, hogy ezt meg tudja-e mondani, 

mindegy, majd mond valamit. Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyságrendi számokat 

tudnék mondani, de azt gondolom, hogy ha a tisztelt bizottság számára elfogadható az, hogy 
írásban pontos számot mondunk, és nem kerülök olyan helyzetbe, hogy eltévesztem, akkor ezt 
az utat választanám, amennyiben a tisztelt bizottság számára ez elfogadható. Elnök úrnak egy 
írásbeli válasszal küldjük meg az adatokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a reagálását, államtitkár úr. Nincs más hátra, mint 

szavazni. 
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Tehát a harmadik nagy csokorban lévő, ellenzéki képviselők által benyújtott 
indítványokról van szó, amelyeket a kormány nem támogatott. Először a 9. irományszámú 
indítványokat teszem föl szavazásra. Ezek az MSZP-s indítványok. Kérdezem, hogy ezeket az 
indítványokat ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Innentől, a 11. irományszámtól számítva egészen a 478. irományszámmal bezárólag, 
hacsak Molnár képviselőtársunk nem kér külön ebből a csokorból néhány virágszálat, amiről 
külön kíván szavaztatni. (Jelzésre.) Nem kíván. Én sem kívánok magamnak ilyet, nem is 
magamnak, hanem… Ami nem megy, azt minek erőltetni? 

Akkor még egyszer és utoljára: a 11. irományszámtól számítva a végégi bezárólag, a 
478. irományszámig szereplő indítványokat ki támogatja? (Szavazás.) Kettő, ez kevés ahhoz, 
hogy továbbmenjenek ezek a indítványok, tehát a bizottság egyharmada sem támogatja az 
ellenzéki képviselők által benyújtott indítványokat. 

Bizottsági módosító indítványok megtárgyalása 

Mivel olyan indítvány nincs, amelyet a kormány támogatott volna az ellenzéki 
indítványok közül, most ezeket a szavazásokat be is fejeztük. 

Viszont még mindig van tennivalónk. Szavaznunk kell, vagy vitatkoznunk kell, vagy 
beszélnünk kell, ahogy tetszik néhány bizottsági indítványról. A sport és turizmus bizottság 
részéről érkezett több indítvány. Ezeket egyesével meg fogjuk beszélni.  

Az első indítvány száma T/4365/480. Nem tudom, államtitkár úr megtalálták-e? 
(Jelzésre.) Nincs a kezükben. Bánki Erik által jegyzett indítvány, benne van az összeg is, amit 
javasolnak. A 480-tól 488-ig bezárólag tartalmazza ez a csomag az indítványokat. tud valamit 
mondani, államtitkár úr? Bevallom őszintén, most látom először ezeket a javaslatokat. 

 
ELNÖK: Az ön képességeivel ez nem probléma. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kicsit nehéz helyzetben 

vagyok. Kormányzati álláspontot semmiképpen sem tudnék mondani. Ezért én nem tudok a 
javaslatok támogatásáról nyilatkozni, ergo nemet mondok. 

 
ELNÖK: Világos. Itt nem lehet improvizálni. Végül is nemet mond, vagy azt mondja, 

hogy passz. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs álláspont. 
 
ELNÖK: Én ezt megértem. A bizottságot kérdezem, akkor talán nem is kell egyesével 

végigmenni ezen, a /480-tól számított és /488-cal záruló indítványcsomagról. Valamennyi a 
sport és turizmus bizottság részéről érkezett. Ki támogatja? (Szavazás.) a bizottság 
egyharmada támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Most bejelenthetem, hogy ennek a napirendi pontnak a végére értünk, tehát a 
költségvetési törvényjavaslathoz érkezett indítványokat megtárgyaltuk 

A Magyarország 2012-es költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megtárgyalása 

Mehetünk tovább a következő napirendi pontra. A szünetben abban maradtunk 
államtitkár úrral, hogy a jövő évi költségvetést megalapozó egyes törvények indítványairól 
lesz szó, ami a meghívóban a 6. pontban szerepel. 
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A T/4656. számú törvényjavaslathoz készített ajánlás összesen 59 pontot tartalmaz. 
Ezek közül több összefügg, ezekről együtt fogunk szavazni. Viszont itt az egyesével való 
tárgyalási technikát kellene követnünk. (Babák Mihály: Elnök úr, van javaslatunk.) Van 
javaslat, Babák Mihály, tessék parancsolni! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mégpedig arra, tisztelt elnök úr, hogy van támogatotti 

sor részünkről. Ebben kormánypárti és ellenzéki képviselők javaslatai is vannak, ezt 
csomagban megszavazhatnánk. Képesek vagyunk fölolvasni, és a kormány is tud benne 
nyilatkozni. A többit pedig támogatjuk, ez evidencia. Így gyorsítanánk a munkánkat. Adunk 
belőle mindenkinek, semmi gond. 

 
ELNÖK: Akkor szünet van. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem, ezeket diktáljuk máris. 
 
ELNÖK: Tessék ezt kiosztani, addig szünet van. Dancsó képviselő úr azt javasolja, 

hogy a klasszikus sorrendben haladjunk, köszönöm (Dr. Dancsó József: Akkor hibát biztosan 
nem követünk el.) Köszönöm. 

Akkor elkezdjük az 1 ajánlási pontban Gyüre Csaba és Kiss Sándor indítványával, 
amiről kérdezem a tárca vagy a kormány véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérem. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy, ez kevés az 

egyharmadhoz. 
Következik a 2. ajánlási pont, Puch László, Kovács Tibor MSZP-s képviselők 

indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság, (Szavazás.) Nem támogatja. 
Következik a 3. ajánlási pontban Pósán László képviselő úr indítványa, azt írták ide, 

hogy a házszabályszerűségét kell nekünk minősíteni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 
házszabályszerűségről van-e véleményük. (Szavazás.) A bizottság többségének véleménye 
szerint az indítvány házszabályszerű, tehát lehet róla dönteni. 

Először a kormányt kérdezem. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hiába házszabályszerű, a kormány nem támogatja. A bizottság részről ki 

támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 4. ajánlási pontban Riz Levente indítványáról van szó. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
Az 5. ajánlási pontban Jávor Benedek indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 6. ajánlási pontban Kaufer Virág javaslata. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 7. ajánlási pontban Herman István képviselő úr indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 8. ajánlási pontban Kiss Sándor javaslata. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy támogató mellett nem támogatja. 
A 9. ajánlási pontban Szilágyi Péter indítványáról a kormány véleményét kérem. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság, (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 10. ajánlási pontban Herman István képviselő indítványáról a kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 11. ajánlási pontban ugyancsak Herman István indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 12. ajánlási pontban Kaufer Virág és társai indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 13. ajánlási pontban Gúr Nándor és társai javaslata. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 14. ajánlási pontban Kaufer Virág, Vágó Gábor indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 15. ajánlási pontban Kaufer Virág, Vágó Gábor indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 16. ajánlási pontban Kucsák László képviselő indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 17. ajánlási pontban Herman István képviselő úr indítványa. A kormány 

véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 18. ajánlási pontban Osztolykán Ágnes indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 19. ajánlási pontban ugyancsak Osztolykán Ágnes indítványa. A kormány 

véleménye?  
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 20. ajánlási pontban Jávor Benedek indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 21. ajánlási pontban Jávor Benedek indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 22. ajánlási pontban Jávor Benedek indítványáról a kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 23. ajánlási pontban Herman István indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 24. pontban Harangozó Tamás indítványáról kérdezem a kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 25. ajánlási pontban Jávor Benedek indítvány. A kormány véleménye? 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 26. ajánlási pontban Herman István indítványáról kérdezem a kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 27. ajánlási pontban szintén a házszabályszerűségről kell állást foglalnunk. Ki az, 

aki szerint Németh Szilárd István indítványa házszabályszerű? (Szavazás.) A bizottság 
többsége. A kormányt most tartamilag kérdezem, hogy mim erről a véleménye? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
Következik a 28. ajánlási pontban Gúr Nándor és társai indítványa. A kormány 

véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 29. ajánlási pontban Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén indítványáról kérdezem a 

kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Egy, ez kevés az egyharmadhoz. 
A 30. ajánlási pontban Gúr Nándor, Varga László és társaik indítványáról a kormány 

véleményét kérdezem. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 31. ajánlási pontban Karácsony Gergely indítványáról a kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 32. ajánlási pontban Puch László és társai indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 33. ajánlási pontban Szilágyi Péter indítványa. Kérdezem a kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 34. ajánlási pontban Bödecs Barna indítványáról kérdezem a kormány véleményét. 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja, egy igen mellett egyharmadot 

sem kapott. 
A 35. ajánlási pont házszabályszerűségét kellene megnézni. Ki az, aki úgy gondolja, 

hogy ez egy házszabályszerű indítvány? (Szavazás.) Senki. Ezért nem kell róla szavazni. 
A 36. ajánlási pontban Puch László és társai indítványáról a kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 37. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványa. A különböző véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 38. ajánlási pontban Kucsák László indítványa szerepel. Ennek 

házszabályszerűségét kell megítélnünk. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ez egy házszabályszerű 
javaslat? (Szavazás.) A bizottság többsége szerint ez egy házszabályszerű javaslat. 
Tartalmilag lehet róla dönteni. Kérdezem a kormány véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Támogatja. 
Következik a 39. ajánlási pontban Riz Levente indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 40. ajánlási pontban Herman István indítványáról kérdezem a kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 41. ajánlási pontban Németh Szilárd képviselő úr indítványáról kérdezem a 

kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 42. ajánlási pontban Mesterházy Attila és társai indítványáról kérdezem a kormány 

véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 43. ajánlási pontban Jávor Benedek indítványáról a kormány véleményét kérdezem. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 44. ajánlási pontban Karácsony Gergely indítványáról a kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 45. ajánlási pontban Iváncsik Imre indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
A 46. ajánlási pontban L. Simon László indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 47. ajánlási pontban Németh Szilárd István indítványa. A kormány véleménye, 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 48. ajánlási pontban Herman István indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
Az 50. ajánlási pontban Herman István indítványa. A kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 

Elnézést, elnök úr, a 49. pontot átugrottuk. 
 
ELNÖK: A 49. pontról a 32. pontnál szavaztunk. Maradunk az 50. pontnál. Kérdezem 

a kormány véleményét. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, a kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
Az 56. ajánlási pontban Kovács Tibor és Józsa István és társaik indítványáról a 

kormány véleménye? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja. 
Az 57. ajánlási pontban Herman István indítványáról a kormány véleménye, 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 
Az 58. ajánlási pontban Szávay István indítványa. A kormány véleménye, 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) Nem támogatja, egy szavazattal nem kapott 

egyharmadot sem. 

A napirendi pont lezárása 

Akkor végeztünk, tisztelt képviselőtársaim, ezekkel az indítványokkal. Egyidejűleg a 
meghívó 6. pontjában szereplő megalapozó törvények módosító indítványairól is döntöttünk. 

Áttérhetünk egy új napirendi pontra, még mindig van hátra bőven. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak és munkatársának a közreműködését. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat bizottsági önálló indítványként való benyújtásának kezdeményezése 

Visszatérhetünk a meghívóban 1. napirendi pontként szereplő, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság jövő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz. Ennek jobb híján én 
vagyok az előadója, szívesen átengedném valakinek, de nem hiszem, hogy nagy lelkesedéssel 
fogadnák ezt az ötletet. Ígérem, hogy nem leszek hosszú. 

Annyit szeretnék ehhez kommentárként mint előterjesztő mondani, hogy azt reméltem, 
tavaly ilyenkor, hogy az idén erről már nem a bizottságnak kell benyújtania törvényjavaslatot, 
hanem majd integrálni fogja magába… (Babák Mihály: Ez vagy ötször elmondta.) Igen, ezt 
még jó párszor el fogom mondani, hogy integrálni fogja magába Magyarország költségvetése, 
merthogy ez is Magyarország része, kérem tisztelettel. Mert ha most erről külön törvény 
születik, akkor ez nem része Magyarországnak. De most hagyjuk a szóviccet. Szerencsére 
kiváló szakembereket ismerhettem meg a Médiahatóság vezetőiben, elsősorban Baross Gyula 
úr személyében, akit köszöntök munkatársaival együtt itt, a bizottság ülésén. Nem is tartanám 
a szót magamnál, hiszen nem én vagyok ennek a szakértője. Annyit még azért, csak hogy 
Babák urat itt bosszantsam egy kicsit, mert állandóan közbebeszél és próbál engem 
kizökkenteni. (Babák Mihály: Haladjunk!) Köszönöm a segítségét egyébként, próbál 
kizökkenteni az ülés vezetéséből, néha sikerrel, néha kevesebb sikerrel. 

Tehát azt akarom még mondani, hogy bekértem pótlólag néhány információt a 
Médiahatóság törvényjavaslatához, függelékként vagy tájékoztatásként, hogy tudniillik 
milyen egyéb információk szükségesek meggyőződésem szerint egy költségvetés 
megvitatásához, elfogadásához. Ezt volt szíves az igazgatóhelyettes úr rendelkezésre 
bocsátani. Ezeket kiosztottuk. Valamilyen remény élt bennem, amikor a Számvevőszékre 
vonatkozóan is kértem pótlólagos információkat, amit voltak szívesek nem támogatni. Tehát a 
Médiahatóság költségvetéséről bővebb információk birtokában lehet dönteni. Miközben, 
hozzá kell tennem, hogy természetesen még ez sem a tökéletes az idősorokat tekintve, a 
részletességet tekintve, valóban nincs tökéletes költségvetés, csak elfogadott költségvetés van, 
mint az önök költségvetése, amit el fognak fogadni. 

Ezek után megkérdezem Baross Gyula kolléga urat, ha szabad így mondani, hogy 
kíván-e valamit esetleg hozzátenni ehhez a törvényjavaslathoz. 

 
SORBÁN JÁNOS ISTVÁN, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gazdasági 

igazgatója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elöljáróban hadd tájékoztassam elnök urat 
és a bizottságot arról, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gazdasági igazgatója e 
hét hétfőtől Sorbán János úr, Baross Gyula úr gazdasági igazgatóhelyettesként látja el a 
feladatát a továbbiakban. Tekintettel arra, hogy itt a jövő évi költségvetési tervezés 
értelemszerűen Baross Gyula úr közreműködésével készült el, ezért ő ismerteti önökkel a 
lényeges információkat. 



- 53 - 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, Sorbán János István igazgató urat is köszöntöm 

természetesen, ne vegye rossz néven, hogy nem önnek adtam szót, csak én Baross Gyula 
igazgatóhelyettes urat régebben ismerem, mint önt, és maximális szakmai bizalmam van 
iránta. Ezért adtam neki szót a tradíciók alapján. 

Elhangzott egy szóbeli kommentár a törvényjavaslathoz. Kérdezem 
képviselőtársaimat, kinek van a médiatörvény-javaslathoz kérdése, észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Itt van a hatóság gazdasági vezérkara. Nem látok különösebb érdeklődést. 

Döntés a törvényjavaslat benyújtásáról 

Ha nincs érdeklődés, akkor szavazás következik. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki 
ért egyet azzal, hogy a Médiahatóság gazdasági szervezete által készített, és általam 
ideterjesztett törvényjavaslatot benyújtsuk az Országgyűlésnek. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Ki az, aki nem támogatja? Ilyen 
nincs. Tartózkodott? Egy. 

A tartózkodásomat hadd indokoljam meg nagyon röviden. (Babák Mihály: Nem 
kérjük.) De igen. Most visszaélek elnöki tisztségemmel, és egy mondatot megengedek 
magamnak. Azért tartózkodtam, tisztelt Babák képviselőtársam, mert ennek a költségvetésnek 
ebben lenne a helye. (Mutatja.) Nem a számszaki… (Babák Mihály: Ötödszörre mondja.) 
Igen, bizonyára még el fogom mondani. Köszönöm szépen. Ha elfogad a bizottság, akkor én 
bátorkodom ezt előadni a parlamentnek. Köszönöm szépen a Médiahatóság képviselőinek a 
részvételt, szép estét kívánok, magunknak is. 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Újabb napirendi pont tárgyalására térünk át. Mégpedig a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalására, annak megítélésére, hogy általános vitára alkalmasnak 
ítéli-e a bizottság ezt a törvényjavaslatot. Köszöntöm államtitkár urat, a napirendi pont 
előadóját. Megkérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, megpróbálom röviden felvázolni a 
törvényjavaslatban foglalt kormányzati javaslatokat. 

A törvényjavaslat tárgya, mint azt önök is tudják, a Nemzeti Eszközkezelő 
működésének… 

 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr, szíveskedjék hangosabban és tagoltabban beszélni. 

Nyugodtan kiabálhat most már. 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Rendben, köszönöm szépen a 

figyelmeztetést. Tehát a törvényjavaslat a Nemzeti Eszközkezelő működésének eljárási 
szabályait, pénzügyi szabályait, az egyes, a Nemzeti Eszközkezelő társasághoz felajánlott 
ingatlanokat, illetve a felajánlás jogszerűségét megítélni hivatott alapvető szabályokat fekteti 
le. A Nemzeti Eszközkezelő társaság augusztus 30-án került megalapításra a Nemzeti Vagyon 
kezelő által, jegyzett tőkéje 100 millió forint, és egy 1,9 milliárd forintos tőketartalékkkal 
rendelkezik. A Nemzeti Eszközkezelő felállítása és az arra vonatkozó működés feltételek 
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szabályozása az otthonvédelmi akcióterv keretében került meghirdetésre, amely 2011. május 
30-án került bejelentésre. Itt több elem mellett, amely tartalmazta egyrészt az árfolyamgát 
intézményét, másrészt a szociális családiház-építési program elindítását, a 
kényszerértékesítési kvótarendszer bevezetését, illetve a kamattámogatási rendszer 
meghirdetését, ez volt az egyik immanens, fontos eleme. A Nemzeti Eszközkezelő célja tehát 
a szociálisan leginkább rászorult természetes személyek megsegítése, mégpedig azon 
természetes személyeké, akiknek jelzáloghitel-adósságukból fakadó kötelezettségeik nem 
teljesítése miatt lakhatási problémáik merülnek fel. Annak érdekében lép közbe a Nemzeti 
Eszközkezelő ilyen helyzetben, hogy ezeknek a személyeknek a lakhatása továbbra is 
biztosított legyen. 

Az Eszközkezelő koncepciójának alapelve, és a benyújtásra került törvényjavaslat is 
ezt az alapelvet követi, az, hogy mind a pénzügyi szektor, mind az állam, mind az adós 
magánszemély részt vállaljon a nem fizetésből eredő anyagi következményekért. Éppen ezért 
a hitelező, tehát a bankrendszer felelőssége ebben a konstrukcióban abban érhető tetten, hogy 
az Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanok vételárán felüli tartozásról az adott banknak le 
kell mondania. Ebben az esetben az ezt meghaladó tartozást elengedi. Fontos megemlíteni, 
hogy az Eszközkezelő már eleve egy diszkontált, tehát csökkentett áron veszi meg ezeket az 
ingatlanokat, éppen azért, hogy az adós tartozása ilyen módon megoldottá váljon. Tehát egy 
35-55 százalék közötti vételárat fizet az Eszközkezelő, és így éri el, hogy a bankrendszer is 
megfelelő terhet vállaljon, hiszen az e fölötti tartozásról kell lemondania. 

Az adós, értelemszerűen, azzal vesz részt ebben a tehervállalásban, hogy a 
továbbiakban már nem mint tulajdonos, hanem mint bérlő lakik majd ebben az ingatlanban, és 
így a tulajdonjogát elveszíti az ingatlanon. Az állam pedig értelemszerűen és természetesen 
azzal veszi ki a részét a terhek viseléséből, hogy az Eszközkezelő működéséhez, illetve az 
ingatlanok megvásárlásához szükséges költségvetési forrásokat rendelkezésre bocsátja. A 
törvényjavaslat tehát meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek meg kell felelnie az 
adósnak ahhoz, hogy az Eszközkezelő segítségét igénybe vehesse. Meghatározza pontosan azt 
az eljárásrendet, amelynek keretében az adós a banknál kezdeményezheti az Eszközkezelőnek 
történő felajánlást, meghatározza azt az eljárásrendet, amelynek keretében az 
Eszközkezelőnek döntés kell hoznia, illetve amelynek keretében ki kell fizetnie a 
meghatározott vételárat. 

A törvényjavaslat meghatározza azt a jogosultságot, illetve leírja annak feltételeit, 
hogy milyen módon és feltételekkel vásárolhatja vissza a korábbi adós az ingatlanát abban az 
esetben, ha anyagi helyzete rendeződik, ha munkahelyet sikerül találnia, vagy egyéb módon 
olyan forráshoz jut, ami lehetővé teszi számára a tulajdonjog visszaszerzését. Ez tehát a rövid 
és tényleg összefoglaló leírása a törvényjavaslatnak. Természetesen szívesen válaszolok a 
bizottság tisztelt tagjainak kérdéseire. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van 
kérdése, véleménye, észrevétele. Dancsó képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Kérdésem lenne. Egyrészt meg tudja-e körülbelül mondani, hogy onnantól 
kezdve, hogy a pénzügyi intézmény kinyilvánítja azt, hogy el kívánja adni, értékesíteni 
kívánja az ingatlant, le kíván mondani az ingatlanon lévő jogáról, mennyi idő alatt zárul le az 
ügylet? Mennyi az az idő, ami alatt gyakorlatilag az eddigi adós tudni fogja azt, hogy most 
már bérlővé vált, és egy új státusba került. A másik kérdésem az, hogy hogyan kerülnek majd 
ezek az ingatlanok önkormányzati tulajdonba, mert erről is szó van, hogy ezek az ingatlanok 
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átkerülnek önkormányzati tulajdonba. Ez hogyan fog bekövetkezni, hogyan képzelik el, hogy 
ez megtörténjen? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon 

fontos része a jogszabály-javaslatnak, hogy abban az esetben kíván segítséget nyújtani, ha az 
érintett adós lakhatása veszélybe kerül. Ez értelemszerűen akkor történhet meg, ha a bank, a 
pénzügyi intézmény a végrehajtást, illetve a kényszerértékesítést kezdeményezi. Erről a 
jogszabály alapján a banknak, illetve a pénzintézetnek értesítenie kell az érintett adóst. Ebben 
az esetben az adósnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy egy szándéknyilatkozat benyújtásával 
kezdeményezze a banknál a Nemzeti Eszközkezelőnek történő felajánlását. Ezen 
szándéknyilatkozat benyújtását követően a banknak 8 napon belül meg kell vizsgálnia a 
benyújtott dokumentumok alapján, hogy ez a felajánlás a jogszabályoknak megfelel-e vagy 
sem, az ezen törvényjavaslatban foglaltaknak megfelel-e vagy sem. Tizenöt napon belül pedig 
kezdeményeznie kell a végrehajtási eljárás szünetelését. Tehát, ha ezeket a határidőket 
összeadjuk, akkor azt követően, hogy az ügyfél tudomást szerez a végrehajtási eljárásról, 
legkésőbb 53 napon belül szüneteltetik a végrehajtást. Ha értelemszerűen az adós korábban 
jelzi a Nemzeti Eszközkezelőnek történő felajánlási szándékát, akkor akár 3 héten belül eléri 
azt, hogy a végrehajtási eljárás szünetel. Ez biztosítva van, a végrehajtási eljárás nem tud 
lefolytatódni azt megelőzően, hogy az Eszközkezelőhöz tudna fordulni az adós. 

A banknak ezt követően tehát, a végrehajtás felfüggesztését követően 30 napon belül 
kell az Eszközkezelőnek az összes igazolást benyújtania, az összes banki kommentet eljuttatni 
az Eszközkezelőhöz, illetve a banki beleegyezést az Eszközkezelőnek történő felajánlásról. A 
Nemzeti Eszközkezelőnél is meg vannak határozva pontos határidők, 15 napon belül a 
felajánlást követően értesítenie kell valamennyi hitelezőt, ezt követően a hitelezők bejelentik 
a követelésüket, majd 15 napon belül vételár-felosztási tervet kell készítenie. Itt nyilván 
lehetnek átfedések, és ennek alapján dönthet. Tehát összességében ez a folyamat valószínűleg 
körülbelül 3-4 hónapot vesz igénybe, mire a végrehajtásra történt bejelentést követően az adós 
státusa végleg bérlővé válik. És ami talán ebben fontos, hogy az a pont viszont, amikor a 
végrehajtási eljárást szünetelteti a pénzintézet, heteken belül megtörténhet a végrehajtási 
eljárás kezdeményezését követően. 

Az önkormányzati tulajdonba adás feltételeit meglehetősen egyszerűen határozza meg 
a törvény. Ugyanis azt mondja, hogy a Nemzeti Eszközkezelő mint az állam tulajdonában 
lévő gazdasági társaság, térítésmentesen felajánlhatja ezeknek az ingatlanoknak a 
tulajdonjogát az érintett települési önkormányzatnak. A települési önkormányzatnak 
értelemszerűen döntést kell hoznia, hogy él-e ezzel a felajánlással vagy sem. Ennek az oka 
értelemszerűen az, hogy miután a korábbi adós bérlővé vált, ezeknek az ingatlanoknak a 
fenntartási feladatai, költségei a tulajdonost terhelik. Itt a bérleti szerződésben kell 
meghatározni a bérlő és a tulajdonos fontos kötelezettségeit. Abban az esetben, ha az 
Eszközkezelő úgy ítéli meg, és az önkormányzattal egyetértésben a megítélés helyes, ezt a 
feladatot az önkormányzat sok esetben hatékonyabban és pontosabban tudja ellátni, mint az 
Eszközkezelő. Ezt azonban nem akartuk általános szabályként megállapítani, itt tehát az 
önkormányzatnak és az Eszközkezelőnek kell egy megállapodást kötnie, és nagyon fontos 
eleme, hogy az önkormányzati tulajdonba adás térítésmentes lehet a törvény rendelkezése 
alapján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Ki kíván szólni? Ékes képviselő úr! 
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Egyetlenegy kérdés. Tekintettel arra, hogy az Eszközkezelő 
minden további nélkül fel tudja ajánlani az önkormányzatnak térítésmentesen, ez azt is 
jelentheti, hogy ha valami történik, az önkormányzat értékesítheti ezt a lakást, és mi módon, 
vagy semmi szín alatt nem értékesítheti? Mert ezzel az önkormányzatnak költségei merülnek 
fel. 

 
NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Fontos eleme ez a 

javaslatnak, amire Ékes képviselő úr felhívta a figyelmet, hiszen az önkormányzat egyrészt 
kötelezettségekkel szembesül abban az esetben, ha dönt az átvételről, másrészt viszont egy 
jelentős tulajdonhoz, jelentős vagyonhoz jut, hiszen a tulajdonjog átszáll az önkormányzatra. 
Ebből következően, amikor az önkormányzat ezt a döntést meghozza, hogy él az ingyenes 
átvétel lehetőségével, nyilván az Eszközkezelő fogja ezt az ajánlatot először megtenni, 
természetesen a jogszabályban rögzített feltételeket is vállalnia kell, tehát a visszavásárlási 
határidőn belül egészen biztosan nem élhet az ingatlan értékesítésével. Magyarán, a bérlő, aki 
bérlő státusba került az adós státust követően, biztos lehet abban, hogy ő abban az ingatlanban 
bérlőként lakhat akkor is, ha a tulajdonjogát átvette az önkormányzat. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyet. Mivel államtitkár úr válaszolt, nem hiszem, hogy újabb reagálási lehetőségre 
igényt tartana. Akkor szavazhatunk arról, hogy alkalmasnak ítéli-e a törvényjavaslatot arra, 
hogy általános vita kerekedjék belőle a plenáris ülésen. Aki alkalmasnak tartja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot általános vitára. Köszönöm szépen, államtitkár úr, a 
közreműködését. Még előadót is kellene állítanunk. Ékes képviselőtársam vállalja. Köszönöm 
szépen. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Következik a helyi önkormányzatokról szóló 
törvényjavaslat. Köszöntöm körünkben Tállai András államtitkár urat. Tállai András 
képviselő úr mint a törvényjavaslat előadója itt van körünkben, és lehet őt kérdezni. Kíván-e 
az államtitkár úr szóbeli kiegészítést tenni a törvényjavaslathoz? (Jelzésre.) Tessék 
parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

TÁLLAI ANDRÁS (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A kormány benyújtotta az Országgyűlés elé tárgyalásra az önkormányzatról szóló 
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat kidolgozását hosszas előkészítés előzte meg. Közel egy 
éves előkészítés. Azt tudom elmondani, hogy az önkormányzati érdekszövetségekkel, a 
parlamenti pártokkal, a polgármesterekkel, jegyzőkkel, minden érintett tisztviselővel 
tárgyaltunk az önkormányzati törvényjavaslatról, és nagyon sok szempontot figyelembe 
vettünk, amíg eljutott ebbe a szakaszba, hogy a parlament elé kerüljön. 

1990-ben, amikor az Országgyűlés megalkotta a mai hatályos önkormányzati törvényt, 
akkor, úgy gondolom, történelmi jelentőségű tettet hajtott végre, hiszen visszaadta az 
önkormányzati demokráciát, az önkormányzati autonómiát Magyarország számára. Az elmúlt 
21 év viszont feljogosít bennünket arra, hogy az önkormányzati rendszer működésének 
értékeit figyelembe véve, ugyanakkor a bekövetkezett negatív tendenciákat is mérlegre téve 
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egy új önkormányzati törvényjavaslatot terjesszünk az Országgyűlés elé. Tisztában vagyunk 
azzal a felelősséggel, hogy ezt a törvényjavaslatot nem lehet elrontani. Hiszen az ország nem 
engedheti meg azt magának, hogy egy rossz önkormányzati rendszer működjön, hogy az 
önkormányzati értékeket ne vegye figyelembe a közszolgáltatások megszervezésénél. 

Az önkormányzati törvényjavaslat megalkotásánál figyelembe kellett vennünk az 
ebben az évben, áprilisban elfogadott új alaptörvényt, amely 2012. január 1-jén lép hatályba. 
Az alaptörvény is foglalkozik természetesen a helyi önkormányzati rendszerrel, nyilván az 
abban megfogalmazottakat figyelembe véve határoztuk meg az önkormányzati 
törvényjavaslat legfőbb elemeit. Nem szeretném az időt húzni, hiszen inkább, azt gondolom, a 
munka ezen szakaszában az számít, hogy mi a képviselők, a frakciók véleménye a 
törvényjavaslatról, mi az, amit elfogadhatónak tartanak a törvényjavaslatból, mi az, amit nem, 
illetve mi az, amit úgy tudnak elfogadni, ha módosítunk rajta. 

A törvényjavaslat 155 paragrafusban foglalja össze a változást. Az egyik legfontosabb 
része az, amikor újraszabályozza az állam és az önkormányzati feladatrendszert. Ugye, 
tudjuk, hogy ez alapvetően az oktatást, az egészségügyet, az államigazgatási feladatok 
megszervezését és a katasztrófavédelmet fogja érinteni, de más ágazatokat is érinteni fog. 
Fontos, hogy a törvény kimondja azt az önkormányzati feladatok tekintetében, hogy ami az 
önkormányzati törvényben benne van, az önkormányzatok számára feladatként meghatároz, 
abból elvenni nem lehet, de az önkormányzati törvény följogosít más ágazatokat, 
minisztériumokat, hogy az ágazati törvényekben és csak törvényekben újabb feladatokat 
adjon az önkormányzatok számára. 

Fontos az, hogy az önkormányzati törvény mint sarkalatos törvény följogosítja a 
minisztériumokat arra, hogy meghatározzák az ellátandó közszolgáltatások szakmai, 
gazdasági, infrastrukturális és személyi feltételeit. Azt gondolom, az is nagy horderejű 
változás, hogy az új törvényjavaslat kimondja és meghatározza azt, hogy az önkormányzatok 
csak gazdasági erejüket számításba véve és a lakosságszám figyelembevételével vállaljanak, 
illetve kapjanak feladatokat. Hiszen a jelenlegi törvény ettől függetlenül bármely 
önkormányzat számára bármely feladat ellátását lehetővé teszi, és ez bizony sokszor 
zavarokat okozott a feladatellátásban. Nagyon fontos, hogy az önkormányzati alapelvek 
természetesen megmaradnak, így a választópolgárok képviselőket választanak, és a 
képviselők útján gyakorolják a helyi közhatalmat. Megmarad a képviselőtestület intézménye, 
a polgármester intézménye Magyarország összes településén. 

Fontos változás az, hogy a jövőben az önkormányzati képviselőtestületek döntés-
előkészítését, az előterjesztéseket is hivatalok fogják ellátni, viszont a hivatalok tekintetében a 
törvény változást kezdeményez, úgynevezett egyesített önkormányzati hivatalok létrehozását 
fogja előírni az önkormányzatok számára. Önálló önkormányzati hivatalt nem fog 
engedélyezni a törvény 2000 lélekszám alatti településeken, tehát itt lényegében kötelezővé 
teszi a társulást más településsel vagy településekkel. Úgy gondoljuk, hogy ez egy komoly 
ésszerűsítés, ugyanakkor nem fogja sérteni az önkormányzatok, a települések lakóinak 
érdekeit. Fontos dolog, hogy a társulások tekintetében a törvényjavaslat csak az önkéntes 
társulást ismeri el, tehát nincsenek kötelező társulások a törvényben. Az önkormányzatok 
számára a társulás szabadságát teszi lehetővé. 

Bekerültek a törvényjavaslatba a területszervezési ügyek is, ez eddig külön törvényben 
volt meghatározva, most már az önkormányzati törvény fogja ezt is tartalmazni. Egyébként 
lényeges, érdemi változások ezen a területen nincsenek. Még két fontos változásról szeretnék 
beszélni. Az egyik a gazdálkodás területe. Az önkormányzati törvényjavaslat lehetővé teszi a 
feladat alapú finanszírozási rendszer kialakítását, kiépítését, amit természetesen más 
törvények fognak majd részletezni, az államháztartási törvény és a költségvetési törvény. 
Tehát egy teljesen új szemléletű gazdálkodásra és finanszírozásra fog áttérni az 
önkormányzati rendszer, a jelenlegi forráselosztó normatív szabályozás helyett teljes 
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egészében a feladat alapú támogatási rendszer kerül kiépítésre. Az önkormányzatok 
gazdálkodása terén a törvényjavaslat nem kezdeményez jelentős változást. Nem titok, hogy az 
államkincstár jogosítványai bizonyos tekintetben szélesednek a tervezet szerint, hiszen a 
kormány ezt is végigtárgyalta az önkormányzati törvényjavaslat kapcsán. Tehát az 
államkincstár részére kíván az államháztartási törvényben többletjogosítványokat biztosítani. 

Hogy rövid legyek, végezetül a törvényességi felügyeletről szeretnék beszélni. Hiszen 
a törvényességi ellenőrzést a törvény elfogadását követően törvényességi felügyeleti rendszer 
fogja majd fölváltani, amely sokkal erősebb jogosítványt ad a törvényességi felügyeletet 
ellátó kormányhivatal számára, mint a jelenlegi ellenőrzési rendszer. Egy sokkal szigorúbb, 
nagyobb beavatkozási jogot fog biztosítani lényegében az állam számára. 

Végezetül: a törvény hatálybalépése szakaszos, 2012. január 1-jén az első szakasz lép 
hatályba, amely egyrészt a gazdálkodás területéről szól, ahol szigorúbbá válnak az 
önkormányzati kötelezettségvállalások, hitelfelvételi kötvénykibocsátási lehetőségek a 
jelenleginél. Szintén ekkor lép hatályba az új törvényességi felügyeleti rendszer. A következő 
hatálybalépési időpont 2013. január 1-je, ahol a törvény legjelentősebb és legnagyobb része 
lép hatályba. Azt követően pedig az összeférhetetlenségi és egyéb szabályok tekintetében a 
következő önkormányzati választást követő napon lép hatályba az elfogadott törvény. Azt 
gondolom, hogy ez a törvényjavaslat sok tekintetben meghagyja a régi gyakorlatot, a régi 
szabályozást ott, ahol azt jónak ítéltük, sok tekintetben hoz újat az önkormányzati 
rendszerben, sok tekintetben kiegészítjük, pontosítjuk az élet által felszínre hozott rossz vagy 
hiányos szabályozásokat. Az önkormányzati rendszer egy sokkal modernebb, áttekinthetőbb, 
ugyanakkor költségtakarékosabb, mégis a választópolgárok érdekeit szem előtt tartó, 
reményeim szerint középtávon egy új informatikai rendszerrel egy magasabb színvonalú 
közszolgáltatást fog biztosítani az állampolgárok számára. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése? (Nincs jelentkező.) 
Engedje meg, államtitkár úr, hogy egy kérdésnek álcázott véleményt hadd fogalmazzak itt 
meg. Egyben mondom az egészet, hogy ne húzzam az időt. Szeretném a véleményét arról 
megkérdezni, hogy az Ötv. koncepciója a számviteli törvényt is érinti-e abból a szempontból, 
hogy a pénzügyi beszámolóhoz előírt garnitúrák disztingválnak-e esetleg abból a 
szempontból, hogy kisközségről, faluról vagy nagyobb városról van szó. Jelenleg az a helyzet, 
hogy ezek nagyjából azonosak. Tehát Bázakerettyének ugyanazt kell kitölteni, mint ad 
absurdum Budapestnek. Valami egyszerűsítési szándék van-e a belügyi, a pénzügyi 
kormányzatban arra, hogy úgymond tekintettel legyenek a kisközségek szakmai apparátusára 
és, ha úgy tetszik, a bürokrácia kérdésére? 

A másik, ehhez kötődő dilemmám vagy kérdésem az, hogy a zárszámadásnak, ami 
ezek alapján készül, a kisközségek zárszámadásának, éves pénzügyi beszámolójának 
független pénzügyi ellenőrzését miként képzeli el a belügyi kormányzat. Ismert az a jelenlegi 
szabály, hogy a nagyobb községek, városok pénzügyi beszámolóját kötelező jelleggel 
független könyvvizsgáló ellenőrzi. Ez a 3200 önkormányzatból mintegy 900-at érint. Marad-e 
ez a szisztéma, és ha marad, akkor mi lesz azokkal a kisebb településekkel, ahol ilyen 
kötelező előírás nincs? Röviden szólva mi lesz a független pénzügyi ellenőrzéssel a kisebb 
helyi önkormányzatoknál? 

Végül ehhez kötődő harmadik dilemma vagy gondolat, hogy a nyilvánosságot miként 
képzelik el? Mi a véleménye arról az elképzelésről, ami egyfajta nyilvánosságot tenne 
kötelezővé a települési önkormányzatoknál? Valamilyen módon kitenni a honlapra, hiszen 
majdnem mindenhol van már. Magyarul láthassa ország-világ, ha úgy tetszik, de 
különösképpen a kisebb községek lakói, hogy egyáltalán hogyan áll a helyi önkormányzatuk 
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pénzügyi helyzete. Ezek lennének a kérdéseim. Nem tudom, van-e még kérdés? Tessék, Ékes 
képviselő úr! 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nekem egyetlenegy kérdésem van. Örülök annak, hogy a 

3000 fő most már 2000 főre apadt, de van több olyan település is, főleg a kistelepülések 
esetében van olyan önkormányzati egyesülés, ahol 2900 fővel működnek. Tehát minden 
további nélkül nyitva van a lehetőség, hogy ezt fenn tudják tartani? 

 
ELNÖK: Ezek lettek volna a kérdések. Akkor ezekre tessék válaszolni, aztán 

megyünk tovább. 
 

Az előterjesztő válasza 

TÁLLAI ANDRÁS (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Közben segítségül 
hívtam a Nemzetgazdasági Minisztériumból Berczik Ábel főosztályvezető-helyettes urat, 
miután Nyikos elnök úr elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó kérdéseket 
tett föl. Természetesen a Belügyminisztériumnak mint előterjesztőnek nyilván van 
mindhárom kérdésről véleménye, ezt röviden szeretném ismertetni. 

Egyetértünk azzal a felvetéssel, hogy a kisebb főösszegű költségvetések, azaz a kisebb 
önkormányzatok esetében a számviteli beszámoló és a zárszámadás egyszerűsített legyen, és 
az adminisztrációt csökkentse. Azt gondolom, hogy ezen egyesített hivatalok megjelenésével 
nagyon sok kérdés egyszerűsödni fog, hiszen a hivatalhoz tartozó önkormányzat 
vonatkozásában mind az önkormányzat és az állam, mind az állam és az önkormányzat 
közötti adatszolgáltatási rendszer jócskán egyszerűsödhet, hiszen a hivatal a hozzá tartozó 
önkormányzatok tekintetében tudja összesíteni. És lehet a jövőben gondolkodni egy olyan 
számviteli rendszeren, amely teljes egészében ehhez a hivatalhoz kötődik és egységesített, 
tehát több önkormányzat beszámolóját is tartalmazó beszámolót lehet esetleg a jövőben majd 
készíteni. Persze, ez nem azt jelenti, hogy csorbítani fogja az önkormányzat önállóságát a 
gazdálkodás tekintetében, itt elsősorban az adatszolgáltatásról van szó. Hiszen most annyi 
önkormányzat tart kapcsolatot az állammal, ahány van darabra. Ezt le lehetne csökkenteni a 
majdani hivatalok számára, ami jelentős terhet venne le szerintem az önkormányzatok 
válláról, de az állam válláról is. 

Tudom, hogy elnök úr elsősorban a beszámoló tartalmára kérdezett rá, majd 
főosztályvezető-helyettes úr, ha van véleménye, el fogja mondani. 

A zárszámadás független pénzügyi ellenőrzése. Biztosan tudja elnök úr, hogy volt egy 
olyan változat, ahol megjelent az állami könyvvizsgáló intézménye, de végül a parlament elé 
nem az a változat került. Viszont ezzel egyben válaszolok is a kérdésére, hogy a jelenlegi 
rendszer az önkormányzati törvény alapján marad, hacsak módosító javaslat esetleg ezen nem 
változtat. Ugyanakkor a kormány megbízta a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy az 
államháztartási törvény módosításával a Magyar Államkincstár jogosítványait, bővítse az 
önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében. Hangsúlyozom, ezt a feladatot a 
Nemzetgazdasági Minisztérium kapta, és miután a törvénynek ez a szakasza 2013. január 1-
jén lép hatályba, még van idő a feles törvény elkészítésére. Van ilyen törekvés tehát, hogy ez 
változzon, de ez ilyen értelemben kikerült a Belügyminisztérium fennhatósága alól, egyelőre. 

A nyilvánosság biztosításával is egyetértek. Ma is vannak a közpénzügyi szabályok 
alapján előírások, amelyeknek az önkormányzatoknak eleget kell tenniük. Itt szeretném 
elmondani, hogy a törvény tartalmazza egy olyan új informatikai rendszer létrehozását, amely 
alapjaiban minden önkormányzat számára lehetővé fogja tenni infrastruktúra szempontjából, 
és annak részévé kell hogy váljon az elérhető honlap minden önkormányzat számára. Ez 
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viszont nem valósul meg együtt a törvény hatálybalépésével, hanem a törvény jogosít föl 
bennünket arra, hogy ennek a rendszernek a kiépítését elkezdjük. 

Ékes képviselő úr kérdésére. Igen, a mai törvény, miután egy határt mindenhol szabni 
kell, és ezen a háttérben hatalmas vita volt, hogy lakosságszám vagy más legyen, vagy 
minden legyen, csak éppen lakosságszám ne, végül ez a döntés született, hogy lakosságszám 
alapján lesz meghatározva az önálló hivatal korlátja. A mai törvény elvileg lehetővé teszi azt, 
hogy 2001 lakosú település fenntartsa a hivatalt, de azért is benne van azért a szabályozásban, 
hogy itt az állami feladatfinanszírozás mértéke az ellátandó feladathoz fog majd arányosulni. 
Tehát az a település, ahol ilyen törekvés van, hogy önálló hivatalt fenntartani mindenáron, és 
semmiképpen nem közösködni, de, mondjuk, előírja a törvény azt is, ha kéri a szomszéd 
település, hogy ő a 2001 fő településsel szeretne közös hivatalt, akkor azt nem utasíthatja 
vissza. Ha ilyen törekvés van, és biztos, hogy van ilyen, és ez érthető is, akkor nyilván egyéb 
ösztönzőkkel el lehet érni, hogy ésszerű határokon belül közösen működtessenek hivatalt. 
Tehát nemcsak az önkormányzati törvény marad meg, az egy határt szab, a 2000 főt, de azon 
túl nyilván a feladatfinanszírozási rendszer is erre fog törekedni, hogy ésszerűsítse az ebben 
rejlő lehetőségeket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úr kíván-e kiegészítést vagy kommentárt fűzni? 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak 

egy-két nagyon rövid kiegészítést tennék. Teljes mértékben egyetértve államtitkár úrral, 
magunk is úgy látjuk, hogy a beszámoló rendszer egyszerűsítése és egyértelműsítése feltétlen 
követelmény. Meggyőződésünk, hogy az átláthatóbb, egyszerűbb, áttekinthetőbb 
feladatrendszer magával hozza, magával kell hogy hozza a beszámoló rendszer 
egyértelműsítését, egyszerűsítését is. De ettől függetlenül is dolgozik a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a beszámoló űrlaprendszer korszerűsítésén. Kisebb egyszerűsítések már a 
következő évtől várhatók, a nagyobb, rendszerszintű átalakítás az új feladat- és hatásköri 
rendszer 2013. évi hatálybalépésével egy időben várható. 

Ahogy államtitkár úr is mondta, a zárszámadás ellenőrzése tekintetében a 
törvényjavaslat az állami ellenőrzési szervezetrendszer erősítését tartalmazza, illetve nem 
tartalmazza azt a koncepcióban eredetileg megjelent javaslatot, amely az állami 
könyvvizsgálati rendszer általános elterjesztését tartalmazta volna, az állam által megbízott 
könyvvizsgálók kötelező igénybevételét tartalmazta volna. Amennyiben a törvényjavaslat 
ilyen formában kerül elfogadásra, akkor, ahogy államtitkár úr is mondta, az államháztartási 
törvényben, illetve más törvényekben lesz a Magyar Államkincstárnak a helyi 
önkormányzatokkal kapcsolatos megerősített jogosítványai rögzítve. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a nyilvánosságot a költségvetési adatok, tények, 
beszámolók tekintetében kiemelt fontosságúnak, kiemelt jelentőségűnek tartja. Az 
államháztartási törvény módosítása, illetve az új államháztartási törvény is reményeink szerint 
kiemelt teret fog szentelni a nyilvánosság biztosításának. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elsőként Bóka képviselő úr kért szót. (Jelzésre.) Átadja a 

szólás jogát Herman képviselő úrnak. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, a 

következőt szeretném megkérdezni. Azoknál a településeknél, amelyek nem közvetlenül 
szomszédosak, határosak, egymással, tehát túlnyúlnak ezen, akár iskolafenntartásban, jelesül 
Noszvajra és Novajra gondolok, létrejöhet ez a társulás? Azért merem ezt ilyen konkrétan 
fogalmazni, mert pontosan tudom, hogy államtitkár úr földrajzilag tudja, hogy melyik két 
településről van szó. Ha például megyehatáron átnyúlik. 
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ELNÖK: Ez kérdés volt, tessék parancsolni, államtitkár úr! 
 
TÁLLAI ANDRÁS (Belügyminisztérium): Két különböző dologról van szó. Az egyik 

az önkormányzati hivatal, mai nevén polgármesteri hivatal. Elképzelésünk és a 
törvényjavaslat szerint ezt csak megyehatáron belül, illetve megyehatáron, sőt, mi több, 
járáshatáron lehet létrehozni. Amiről a képviselő úr beszél, az önkormányzati feladatellátás, 
tehát nem a polgármesteri hivatal feladatkörébe tartozik, hanem a képviselőtestületébe. Arra 
már a társulási szabályok vonatkoznak, amiről azt mondtam, hogy ezt a jelenlegi 
önkormányzati törvényjavaslat teljesen szabadon teszi lehetővé. Tehát az önkormányzati 
társulásokat teljesen szabadon lehet létrehozni. Nem tudom, főosztályvezető-helyettes úr, jól 
mondom? Ilyet akár megyehatáron és járáshatáron túl is létre lehet hozni. Tehát az 
önkormányzati feladatellátást érinti ez. A hivatal más, amely kiszolgálja a rendszert. Tehát a 
válasz egyértelműen az, hogy lehet, akár megyehatáron túl is önkéntes társulást létrehozni 
önkormányzati feladatellátásra. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most Bóka képviselő úr következik. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Legelőször is szeretném azt mondani, hogy szerintem a javaslat általános vitára 
mindenképpen alkalmas. Egy rendkívül nehéz feladatba vágta a fejszéjét a tárca, amikor ezt a 
jogszabályt előterjesztette, és leegyszerűsítve, szerintem a tárca jól vizsgázott, mert egy jó 
kiindulópontnak tekinthető önkormányzati törvényjavaslatot tett le. Annak ellenére, hogy az 
önkormányzati rendszer, az abban lévő tartalom ennél jóval bonyolultabb, jóval komplexebb, 
hiszen át- és átszövik ágazati jogszabályok, ágazati törvények, és persze, valószínűleg ezt 
fogja követni egy finanszírozási rendszerrel kapcsolatos reform is, amit majd csak a feladatok, 
hatáskörök differenciálását követően lehet patikamérlegen beállítani és pontosítani. De azt 
gondolom, hogy az önkormányzati törvény tervezete jó alap lehet arra, hangsúlyozom, az 
önkormányzati törvény tervezete, nem kalandozva más ágazati törvények területére, hogy egy 
racionális és hatékony önkormányzati rendszer működjön, ahol talán a szakmai színvonalat is 
lehet tartani, sőt, megemelni. 

A költségvetési bizottság szempontjából szeretném kiemelni a törvényjavaslat 
előremutató és pozitív részeit, elveit, amelyek ezt a hatékonyságot és talán ezt a racionalitást 
mutatják az én szempontomból. Az egyik az, amire államtitkár úr is utalt, a feladat- és 
hatáskörök differenciálása, amit a jogszabálytervezet nagyon határozottan kimond. Igen, ki 
kell mondani, hogy nem minden településnek kell ugyanazt a feladatot ellátnia. Ez egy 
rendkívül fontos. És rendkívül fontos szerintem az a felismerés, hogy valamilyen 
lélekszámhoz kell kötni, állandó lakosságszámhoz kell kötni az önálló hivatalok létét. Azon 
lehet vitatkozni, hogy mekkora legyen ez a szám, például amit most a törvényjavaslat 
tartalmaz, de hogy valamilyen számban gondolkodni kell, az teljesen egyértelmű. Nagyon 
fontos az a megállapítás, ami kógens szabály, hogy a költségvetési rendeletben működési 
hiány nem tervezhető. Nagyon fontos az, hogy nemcsak hogy működési hiány ne legyen 
tervezhető, de egyszer s mindenkorra a működési hiányok is mielőbb szűnjenek meg az 
önkormányzati rendszerben. Tehát a működési hiány és az abból adódó működési 
hitelfelvételek azok, amelyek az egész rendszert elnehezítik, nem felejtve el természetesen 
azt, hogy 2002. után ezermilliárd kivonása történt meg az önkormányzati rendszerből, és az 
önkormányzati rendszer minden baja szerintem ezen forráskivonásból adódik. 

Nagyon fontosnak tartom, amit szintén államtitkár úr mondott a hatékonyság 
tekintetében, hogy a kötelező feladatok tekintetében a feladatfinanszírozás rendszere fog 
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előtérbe kerülni. Meg lesz határozva az, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni, mik a 
minimumfeltételek, és ehhez milyen finanszírozás jár. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy 
hatékony rendszer lesz, hiszen a jogszabálytervezet az önkormányzatok bevételi érdekeltségét 
a feladatfinanszírozás tekintetében fenntartja, előírja. Nagyon fontosnak tartom az 
adósságkezelés, adósságkeletkeztetéssel kapcsolatos kötelezettségek szabályozását. Be kell 
vallanunk őszintén azt, hogy az elmúlt években, nyilván a forráskivonásból adódóan, de 
nagyon jelentős kötelezettségvállalás történt az önkormányzati szektorban. Voltak 
racionálisak, és voltak kevésbé racionálisak. A fejlesztés tekintetében pedig szerintem a jövő 
majd el fogja dönteni, hogy milyen, nem fenntartható fejlesztések és beruházások jöttek létre 
az önkormányzati rendszerben. Nagyon fontosnak tartom az ágazati szabályok tekintetében 
ezek felülvizsgálatát, hiszen az elmúlt években, évtizedben gyakorta láttuk azt, hogy feladatok 
jelentkeztek, pénzeszköz megjelenése nélkül, amit az önkormányzatnak el kellett látni. Az 
ágazati jogszabályok felülvizsgálatával a szakmai feltételek, a szakmai minimumfeltételek 
meghatározásával szerintem több tízmilliárd forintot lehetne megtakarítani. Ezek általában 
nagyon ravaszan, nagyon nehezen követhető módon jönnek be az ágazati jogszabályokba, 
törvényjavaslatokba, hiszen amikor a parlament tárgyal egy 80-100 oldalas ágazati 
jogszabálytervezetet, amiben megjelenik, ehhez ilyen meg olyan szakértőt kell alkalmazni, 
azzal kapcsolatban ennek meg annak a minisztériumnak nyilvántartást kell vezetni, és ott a 
feladat, ott a forrás, ott a finanszírozás, és ott a többletadminisztráció. 

Leegyszerűsítve, szerintem ez az önkormányzati törvényjavaslat jó alapot teremt arra, 
hogy az önkormányzatiság továbbra is érték legyen Magyarországon, ezért általános vitára 
mindenféleképpen alkalmasnak tartom. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van észrevétele, véleménye? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Sajnálom, hogy gyakorlatilag elnök úr képviseli egyedül az 
ellenzéket, egyik sem kíváncsi ennek a nagy horderejű törvénynek a bizottsági vitájára, ami, 
úgy gondolom, példa nélküli, mert talán az egyik legfontosabb törvényről van szó az 
alkotmány vagy az alaptörvény után. Hiszen ez minden lakost érint, minden települést érint 
Magyarországon, és ezt a magam részéről elképesztőnek tartom, hogy nem kíváncsiak rá, nem 
érdekli őket ez a törvényjavaslat. Inkább politikai pufogtatást szeretnek végezni, és 
valamilyen fórumon, valamilyen szervezeten keresztül valamit megfogalmaznak, de amikor 
konkrétan a javaslatról van szó, lehetne beszélni, akkor nem veszik a fáradságot, hogy 
kifejtsék véleményüket, ha egyáltalán van ilyen ezek szerint. 

Ami a törvényjavaslat érdemi részét illeti, valóban, ahogy államtitkár úr is elmondta, 
az önkormányzati érdekszövetségekkel is több körben tárgyalt a tárca képviseletében erről. 
Úgy gondolom, ez fontos ügy, hiszen gyakorlatilag, aki el akarta mondani szakmai 
szempontból a véleményét, arra a tárca nyitott volt, és meghallotta azokat a hangokat, 
amelyek ahhoz szükségeltettek, hogy egy olyan nagy horderejű törvény kerüljön az 
asztalunkra, amely valóban meghatározza, remélhetőleg hosszú évekre az egész helyhatósági 
rendszer működését. Nem akarok olyan szabályokba belemenni, olyanokat taglalni, amelyek 
nem a bizottság feladatkörébe tartoznak elsősorban. Bóka képviselőtársam nagyjából össze is 
foglalta mindazt, ami a költségvetési bizottság értékítéletébe alapvetően beletartozik. 

Én arra szeretnék kitérni, fölhívva államtitkárúr figyelmét is, hogy az önkormányzatok 
azért elég komoly anyagi problémákkal küszködnek. Látszik is ez az önhikis pályázatok 
jelenlegi nagy számából is. Az egy átmenet, hogy abból a helyzetből, amiben vannak és 
amiből kikerülni szándékoznak az önkormányzatok, tehát hogy működési hiány nélkül 
tevékenykedő szervezetek legyenek. Tehát éles vonallal meghúzni azt, hogy 2012. január 1-
jével be kell hogy következzen, és onnantól kezdve úgy kell működni, ez papíron vagy 
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jogszabályi szinten nyilván működőképes, de van egy állomány, amit kezelni kell, van egy 
kötelezettségállomány, amit kezelni kell és azt egyik pillanatról a másikra nem lehet 
eltüntetni. A feladatfinanszírozás, úgy gondolom, fontos dolog, mert gyakorlatilag ez oldhatja 
meg az önkormányzatok egyfajta konszolidációját. Ez súlyos döntések elé fogja állítani a 
testületeket is, hogy melyek azok a nem kötelező önkormányzati feladatok, amelyeket nem 
tud olyan szinten ellátni vagy nem fog ellátni, de akkor is ez a folyamat, az egész rendszer 
olyan gyorsan nem tud alkalmazkodni és igazodni ahhoz a követelményhez, ami betű szerint 
kiolvasható talán a törvényjavaslatból. Ilyen értelemben, úgy gondolom, toleránsnak kell 
lenni, az alkalmazkodóképességet biztosítani kell. 

Elsősorban arra gondolok, hogy amikor a tárca dönt bizonyos hitelfelvételekről, 
alkalmazkodóképességekről, nyilván egy szigorú szemléletet kell érvényesíteni, hogy az a 
folyamat, ami elindult 2003. után, álljon meg. Viszont ahhoz az alkalmazkodási folyamathoz, 
ami ahhoz szükséges, hogy valóban konszolidálódjanak ezek a helyi önkormányzatok, egy 
aktív, együttműködő döntéshozatali mechanizmus szükséges; hogy az önkormányzatok ki 
tudjanak lábalni jelenlegi nehéz helyzetükből. Még egyszer mondom, ennek egyik fontos 
eleme az, hogy a feladatfinanszírozás révén források tudjanak ottmaradni, elsősorban a saját 
bevételek ágán az önkormányzatoknál. És nyilvánvalóan az az átgondolás, hogy milyen 
feladatokat tud ellátni, milyeneket nem képes ellátni, ahhoz fog vezetni, hogy pár éven belül 
stabilabb, sokkal kiegyensúlyozottabb anyagi és gazdálkodási hátterű önkormányzatok 
alakuljanak ki. 

Úgy gondolom, hogy ez a javaslat e tekintetben meghatározza az irányt, és jó az irány. 
Csak majd a végrehajtás során óvatosan kell a gyeplőt fogni annak érdekében, hogy nehogy 
túlságosan is berántsuk, és gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe kerüljenek az önkormányzatok. 
E tekintetben nyilván nagyon fontos ügy az, hogy az önkéntes társulások működőképeseket 
legyenek, ösztönözni kell ezeket az ágazati törvényeken és egyéb pénzügyi törvényeken 
keresztül, hogy megvalósuljon. Úgy gondolom, hogy mire ennek a ciklusnak a végére érünk, 
2014-ben valóban új gazdasági helyzetet is eredményezhet az önkormányzat vonatkozásában, 
ahhoz viszont ezt a törvényjavaslatot meg kell vitatnunk itt is, a parlamentben is. Úgy 
gondolom, olyan horderejű kérdésről van szó, ami mindenképpen sok véleményt elbír, és sok 
véleményt kell benne frissíteni. Az általános vitára feltétlenül alkalmas, hiszen látszik az 
államtitkárság, a minisztérium munkájában, hogy hatalmas energiát fordítottak eddig is erre, 
és úgy gondolom, az elkövetkezendő egy-két hétben is, hogy minden olyan impulzus 
belekerüljön, ami az alapvető irányokat meg fogja tartani, meg fogja erősíteni valamennyiünk 
érdekében. Hiszen, még egyszer mondom, az önkormányzatiság mindenkit érint 
Magyarországon. Ez az a törvény, ami a napi életünket befolyásolhatja. 

Államtitkár úrnak gratulálok ehhez az összefogó munkájához, és arra biztatom, hogy 
ezt a nyitottságot, az egyeztetésekre való nyitottságot a továbbiakban is tartsa meg 
munkatársaival együtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek? (Nincs jelentkező.) Nem látok. 

Akkor engedjék meg nekem, államtitkár úr és kedves képviselőtársaim, hogy röviden, nem a 
távol lévő ellenzéki kollégák helyett vagy nevükbe, inkább csak a magam nevében elmondjak 
néhány gondolatot azokhoz a gondokhoz, amelyekre utaltam kérdéseimmel. Szóval, 
államtitkár úr, nem tűnt koncepcionálisan megalapozottnak válaszában a független pénzügyi 
ellenőrzés problémája. 

Jelenleg mi a helyzet? Az a helyzet, hogy háromcsatornás ez a független pénzügyi 
ellenőrzés, ha lehet ilyen hasonlatot mondani. Ugye, van a könyvvizsgáló, körülbelül 900 
helyi önkormányzatnál. Az itt lévő polgármester képviselők mindegyikénél van magán 
könyvvizsgáló, hiszen nagyobb a város költségvetési limitje, mint amit a törvény előír. 
Azonban, ahogy jeleztem is a kérdésben, 2400-2500 kis helyi önkormányzatnál egy nagy 
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kérdőjel van. Ez az állami könyvvizsgálónak nevezett, nem tudom, micsoda egy új elnevezés. 
Tehát ez az egyik csatorna, hogy a nagyobb önkormányzatoknál van magán könyvvizsgáló, 
akit a képviselőtestület vagy a polgármester bíz meg. Ebben az értelemben nem nagyon 
nevezhető függetlennek, mert hiszen a megbízója maga az önkormányzat vagy polgármester. 
A másik csatorna a kincstár, amire államtitkár úr kihegyezte a választ. De a kincstárral az a 
helyzet, hogy azt a pénzmennyiséget tudja ellenőrizni szabályszerűségi szempontból, ami a 
központi költségvetés és a helyi önkormányzatok között van. Ez körülbelül egyharmada 
annak a pénztömegnek, annak a közpénznek, amiből a helyi önkormányzatok gazdálkodnak. 
Ugye, 3200-3500 milliárd forint körüli összeggel gazdálkodik 3200 önkormányzat, és ebből 
1140 milliárd forint az, amit 2012-ben a központi költségvetés fog folyósítani valamilyen 
csatornán a helyi önkormányzatoknak. 

Tehát durván a kétharmada fönnmarad annak a közpénznek, amit kezelnek az 
önkormányzatok. Na most, a kincstár nem vizsgálja a vagyont, nem vizsgálja a mérleget. 
Tehát a pénzügyi beszámoló egészét a kincstár nem fogja vizsgálni szerintem, mert nem 
tudom fölfogni, hogy erre sor kerülhetne. Tehát ott marad egy nagyon nagy vákuum továbbra 
is, hogy a kis helyi önkormányzatoknál ez a fajta független pénzügyi ellenőrzés hiányzik, és 
erre nem kaptam megnyugtató vagy meggyőző választ. Miközben a könyvvizsgálónak 
nemcsak az ellenőrzés a feladata, hanem tulajdonképpen segít is, főleg a kis helyi 
önkormányzatoknak, hiszen ezeket a bonyolult garnitúrákat, amiről főosztályvezető-helyettes 
úr volt szíves beszélni, igencsak szakember kell, aki segít kitölteni a nem túl magas 
végzettségű, képzettségű könyvelőknek. A kincstári ellenőrzés szerintem nem jó irány. Jó 
irány lehetne ez a bizonyos állami könyvvizsgáló, ha már így nevezzük. Magyarán szólva, a 
belügyi kormányzat lenne felelős azért, hogy gondoskodjék az összes hazai önkormányzat 
zárszámadásának független pénzügyi ellenőrzéséről, és aztán megbízhat magán 
könyvvizsgálót, nevezzük állami könyvvizsgálónak, nincs semmi gond az elnevezéssel. 

De a dolog lényege az, hogy a parlamentnek a belügyi kormányzat felelne. És nem 
mondhatná azt, hogy kérem, a könyvvizsgáló buta volt, felelőtlen volt, és hülyeségeket 
állapított meg. Akkor olyat kell megbízni, akinek megvan a szakmai reputációja. A kincstár 
nem jó megoldás szakmailag, ez egy téves koncepció. 

Végül a harmadik csatorna az Állami Számvevőszék, ami egy nagy kérdőjel. Azok 
után különösképpen, hogy Domokos elnök úr volt szíves megválaszolni a kérdésemet, 
miszerint a Számvevőszék nem fog auditálni ebben az államháztartási alrendszerben. Tehát a 
Számvevőszék eddig sem végezte ezt, ezután sem fogja végezni a helyi önkormányzatok 
független pénzügyi ellenőrzését, magyarul a zárszámadások auditálását. Hozzáteszem, hogy 
ez nem baj. Én mindig is azt mondtam hosszú éveken át, hogy nem az Állami 
Számvevőszékre kéne testálni ezt a feladatot, hanem a belügyi kormányzatra. Ez 1950-ig 
Magyarországon is volt, és ahogy a nyugati, Lajtán túli országokban ma is van. Ausztriában a 
tartományi kormányok, Németországban a tartományi kormányok felelősek a községek, 
városok pénzügyeiknek független pénzügyi ellenőrzéséért. Én ezt tartom korszerűnek, 
ésszerűnek és logikusnak. Ezt a konstrukciót itt nem tudtam nagyon fölfogni. Az, hogy az 
államkincstár föltupírozva képes lesz ezt az 1200 milliárd forintnyi központi költségvetésből 
kiáramló pénzt szabályszerűségi szempontból ellenőrizni, nem lesz auditálás. Az nem 
pénzügyi ellenőrzés. A vagyont 10 ezer miliárd körülire becsülik, és a várható 
vagyonmozgások független pénzügyi ellenőrzésére a Magyar Államkincstár nem alkalmas, 
mert nem ez a rendeltetése. 

Tehát végül is nem kaptam megnyugtató választ arra, hogy ezt hogyan kívánja a 
kormány kezelni. Nagyon tartok attól, hogy a jelenlegi helyzet maszatolódik tovább, és nincs 
igazán megoldás. Ez az én dilemmám ez ügyben. Más is van, de már nem akarom húzni vele 
az időt. 
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Kíván-e esetleg államtitkár úr ezekre az észrevételekre reagálni, amelyek 
elhangzottak? (Jelzésre.) Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő reflexiói 

TÁLLAI ANDRÁS (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Két kérdéssel 
foglalkoznék nagyon röviden. Az egyik, amit mindkét kormánypárti képviselő, Bóka István és 
Dancsó József is feszegetett, a finanszírozáson belül a törvény kimondja, hogy működési 
hiány a jövőben nem lehet az önkormányzatoknál. Én egyetértek azzal az elképzeléssel, 
véleménnyel, hogy valószínűleg ez mai értelemben véve nem lehetséges, hogy egy határnapot 
húzunk, hogy innentől kezdve márpedig akkor sem lesz hiány, ha bármi történik. Ezt nem 
lehet így értelmezni. Nyilvánvalóan a Belügyminisztérium partner abban, hogy ezt a kérdést 
értelmezzük. 

És ennek szerintem két iránya van. Egyrészt, hogy mit tartunk működési hiánynak. Ez 
számviteli szabályozási kérdés. Mondjuk, az adósságszolgálat növeli-e a működési hiányt 
vagy nem, vagy az előző évekről felgyülemlett hiányt növelő tétel, mondjuk, az elmaradt, ki 
nem fizetett számlák összege, vagy más egyéb kötelezettségek, amelyek az előző évet 
terhelik, az adott költségvetési évet terhelik vagy nem. Másrészt pedig valóban, a rendszerben 
lévő valóságos működési hiány, most levesszük az adósságszolgálatot, meg amit fölsoroltam, 
és biztosan vannak más egyéb tételek is, az adott évben befolyó bevételek és a működésre 
fordított kiadás egyenlege lehet-e mínusz. Ha erre a szakmai válasz az, hogy lehet, akkor 
nyilvánvalóan azt gondolom, ezt az előírást szakaszokban kell tudni elérni, de el kell tudni 
érni. Úgy, ahogy más országokban az önkormányzati rendszerben ez nem idegen, hogy nem 
tervezhetik így a költségvetésüket. Mert ma, valljuk be őszintén, az önkormányzatok zöménél 
költségvetésihiány-tervezés van arra vonatkozóan, hogy az önhikit el tudják érni, vagy más 
egyéb külső forrást, elsősorban állami támogatást el tudjanak érni. Erről nyilvánvalóan le kell 
szoktatni az önkormányzati rendszer szereplőit, és egy olyan szabályozást kell bevezetni, ami 
arra ösztönzi, hogy tervezze meg, milyen szolgáltatást akar, nézze meg, hogy milyen forrása 
van, és ahhoz igazítsa a költségvetését, ne fordítva. 

Azt gondolom, van mit előrelépni ezen a téren, és én ebben partner vagyok. De ehhez 
természetesen kell a Nemzetgazdasági Minisztérium is, hogy ezt közösen kidolgozzuk. Tehát 
azt elfogadom, hogy ezen gondolkodni kell, és ha szükséges, a törvényjavaslatban is módosító 
javaslattal változtatni rajta. 

A másik az ellenőrzés kérdése. Azt tudom mondani, hogy a törvényjavaslat 
koncepciója az, hogy nem von be külső ellenőrző szervet, személyt az önkormányzatok 
ellenőrzésébe. Elnök úrnak lehet az a véleménye, hogy így nem oldottunk meg semmit, 
másnak is lehet ez a véleménye a kérdésről. Ez most így van az önkormányzati törvényben, 
ilyen értelemben áttörést nem hoz a törvényjavaslat, de az a politikai szándék, ami elhangzott 
a kormányülésen, és itt főosztályvezető-helyettes úr is megerősítette, én is meg tudom 
erősíteni, hogy mégis csak lesz előrelépés, mégpedig az ön által említett államkincstár 
ellenőrzési tevékenységének szélesítésével, kiterjesztésével. Abban egyetértek, hogy továbbra 
is az a nagy kérdés, hogy a teljes magyar önkormányzati rendszer pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzése hogyan fog megoldódni, abban a kincstár a jövőben milyen szerepet tud vállalni, 
és az Állami Számvevőszék, amelynek elnöke jelen van, megtisztelte a vitát azzal, hogy eljött, 
milyen új feladatot, szerepet tud ebben vállalni. Valóban az a cél, az az elképzelés, hogy a 
pénzügyi ellenőrzés ne csak egy utóellenőrzés legyen, hanem alapvetően egy folyamatos 
tevékenység a teljes magyar önkormányzati rendszerben. Hiszen többek között ennek is a 
következménye az, hogy ma az önkormányzatok jó része pénzügyi nehézséggel küzd, 
likviditási gondjai vannak, mert egyszerűen nem lettek időben ellenőrizve, és nem lett 
megmondva a döntéshozóknak, hogy a döntésük felelőtlen, és ennek esetleg milyen hatása 
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van az önkormányzatra. Ha minden önkormányzatnak lenne egy ilyen kvázi gazdája, egy 
külső, állam által fizetett és számon kért gazdája, akkor biztos vagyok benne, hogy 
hatékonyabban tudna működni. Azért elnök úrral abban egyetértek, hogy ennek a kérdésnek a 
megoldása valóban még előttünk áll. De azt is látni kell, hogy 2013. január 1-jére jelentőset 
fogunk ezen a téren is előrelépni. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több észrevétel, akkor szavazás következik. 
Mégpedig arról, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy elsöprő többséggel igen, de azért fölteszem a kezemet, hogy én viszont 
nem tartom alkalmasnak emiatt a koncepcionális eltérés miatt. Előadót kell állítanunk, Dancsó 
képviselő úr vállalja, és ha nem tűnik tolakodásnak, kisebbségi előadóként elfogadják az én 
szereplésemet? (Jelzésre.) Köszönöm, államtitkár úr és főosztályvezető-helyettes úr, a 
közreműködésüket. 

A kiszámítható adórendszer megalapozásáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Mi még maradunk, mert van még egy napirendi pontunk. Bizony-bizony. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Még nem végeztünk, itt van ez a bizonyos képviselői önálló indítvány, 
Vágó Gábor és Scheiring Gábor önálló indítványa a kiszámítható adórendszer 
megalapozásáról. Az előterjesztő nincs itt, ez nem baj. Viszont a kormány képviselőjének 
véleményét kérdezem az indítványról. 

 
SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok, 

Salgó László vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője. A 
törvényjavaslatot alapvetően nem tartjuk támogathatónak. A részletes észrevételeket majd a 
tárgysorozatba-vételt követően ismertetném. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. Kinek van véleménye? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Senki. 

Az ülés bezárása 

Akkor még annyi bejelentésem van, hogy jövő héten vélhetően szerdán tartunk 
legközelebb bizottsági ülést. Bezárom az ülést, köszönöm szépen a közreműködést. 
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