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Napirendi javaslat 

1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
A Házszabály 121. § (4) bekezdése szerint az Országgyűlés döntését követően, annak 
figyelembevételével, illetve eredményeként a számvevőszéki és költségvetési bizottság 
módosító javaslatot készít.   
(Erről a javaslatról az Országgyűlés haladéktalanul, vita nélkül határoz.)   
A Házszabály 121. § (6) bekezdése szerint a határozathozatalt követően a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság tájékoztatja az Országgyűlést a költségvetési 
törvényjavaslat azon részeiről, amelyekről az Országgyűlés határozott.   
(E tájékoztató aláírására felhatalmazást ad a bizottság az elnöke számára.) 

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/4906. szám)  
(Előterjesztői vélemény kialakítása a kapcsolódó módosító javaslatokról) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke  
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz)  
Magyar Anna (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP)  
Dr. Veres János (MSZP)  
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
Vágó Gábor (LMP)  
Molnár Oszkár (független) 
Pősze Lajos (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Herman István Ervin (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)  
Seszták Oszkár (KDNP) távolléte idejére Babák Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Pósán László (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Nagy István (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 5 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és vendégeinket, mai délutáni ülésünket megnyitom.  

A meghívót kiküldtem, a jegyzőkönyv alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Kettő, illetve három napirendi pontot javasoltam mára. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a javasolt napirendet. Aki igen, kézfelemeléssel, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi ajánlásomat. 
Azt javaslom, hogy a 2. napirendi pontot vegyük előre azért, mert a főrendi napirendi 

pontunk ügyében a számítások jelenleg még folyamatban vannak. Javaslom, hogy addig 
tudjuk le a 2., illetve a 3. napirendi pontot, ha lesz egyéb információ, bejelentenivaló, és utána 
addig, amíg az egyes napirendi pontot nem tudjuk érdemben megbeszélni, szünetet rendelek 
el.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/4906. szám) (Előterjesztői vélemény kialakítása a kapcsolódó 
módosító javaslatokról) 

Tehát, ha elfogadja a bizottság, a 2. napirendi pontot venném előre azzal a 
bejelentéssel, hogy praktikusan nincs miről tárgyalni, mert kapcsolódó módosító indítvány 
nem érkezett a médiahatóság költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz, ezért aztán csak azt 
kérem a tisztelt bizottságtól, hogy engem hatalmazzon fel arra, hogy a támogatott sor aláírását 
megtegyem, és az illetékes helyekre kiküldjük ezeket az információkat. Ennyi a kérésem, és 
hogyha ezt a bizottság elfogadja, akkor ez meg fog történni. (Egyetértő bólintások a bizottság 
tagjai részéről.) Köszönöm.  

Akkor ezzel a napirendi ponttal végeztünk is. 

Egyebek 

Megkérdezem, hogy egyéb információ, ami a bizottságra tartozik, van-e valakinek? 
Nekem most nincs bejelentenivalóm.  

Tessék, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Megkérdezném az itt ülő kormánypárti képviselőtársaimtól, 

hogy Matolcsy György miniszter úr az előzetes bejelentésekkel ellentétben miért nem mondta 
el a parlamenti zárszót, hiszen végig ott voltunk a részletes vitán a költségvetésnél, és ott az 
hangzott el - ez dokumentálva is vagyon -, hogy a miniszter úr a szavazások előtt fogja majd a 
kormány álláspontját ismertetni és a zárszót megtenni. Sajnálatos módon ez történt meg. Mi 
lehetett ennek az oka? Hogyha van valakinek információja, akkor azt megköszönném. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, én azt gondolom, hogy nem a bizottság kompetenciakörébe 

tartozó kérdés ez, de ezzel együtt, ha valaki erre reagálni kíván, megadom a szót szívesen. 
Kíván erre valaki reagálni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván, úgy látom.  

Ennek az okát nem tőlünk kellene megkérdeznie. Köszönöm szépen. 
Nekem még annyi bejelentenivalóm van, mielőtt szünet következik, hogy az 1. 

napirendi ponttal kapcsolatosan az ülésvezetést szeretném átadni Szijjártó alelnök úrnak arra 
való tekintettel, hogy én ellenzéki képviselő vagyok, és a kormány törvényjavaslatának 
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megszavazásáról van szó, így azt gondolom, helyes, hogyha ő vezényli ezt a napirendi pontot, 
annál is inkább, mert lehet, hogy nekem képviselőként lesznek kérdéseim; nem tudom, de 
előfordulhat. Tehát ezek bejelentése után most szünet következik. 

 
(Rövid szünet) 

 
(Az elnöklést Szijjártó Péter, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszöntöm képviselőtársaimat, és köszöntöm Banai Péter Benő helyettes államtitkár urat a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) A 
Házszabály 121. § (4) bekezdése szerint az Országgyűlés döntését követően, annak 
figyelembevételével, illetve eredményeként a számvevőszéki és költségvetési bizottság 
módosító javaslatot készít. (Erről a javaslatról az Országgyűlés haladéktalanul, vita 
nélkül határoz.) (A Házszabály 121. § (6) bekezdése szerint a határozathozatalt követően 
a számvevőszéki és költségvetési bizottság tájékoztatja az Országgyűlést a költségvetési 
törvényjavaslat azon részeiről, amelyekről az Országgyűlés határozott. (E tájékoztató 
aláírására felhatalmazást ad a bizottság az elnöke számára.) 

Az Országgyűlésben véget ért a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító indítványok szavazása, legalábbis, ami az első kört illeti. A Házszabály 
úgy rendelkezik, hogy az elfogadott módosító indítványoknak megfelelően a számvevőszéki 
és költségvetési bizottságnak bizottsági módosító javaslatot kell készítenie, valamint 
tájékoztatnia kell az Országgyűlést az elfogadott indítványokról és azok hatásairól. Ennek 
megfelelően képviselőtársaim megkapták a bizottsági módosító javaslatra vonatkozó 
tervezetet, és most arról kell döntenünk, hogy ezt a módosító javaslatot benyújtsuk-e az 
Országgyűlésnek. 

Mielőtt a vitát megkezdjük, megkérem helyettes államtitkár urat, hogy néhány szóban 
foglalja össze a parlamenti szavazások eredményét és azok következményeit a sarokszámokra 
vonatkozóan. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 
benyújtásakor a kormány alapvető célja volt az úgynevezett országvédelmi költségvetéssel az 
eurózóna válságának negatív hatásait kiküszöbölni. Ezt a célt szolgálta a 2,5 százalékos 
európai uniós módszertan szerinti hiánycél, amelyet a költségvetési törvényjavaslathoz 
benyújtott elsőkörös módosító javaslatok és az elfogadott módosító javaslatok nem 
veszélyeztetnek. 

Az elsőkörös módosító javaslatok száma körülbelül 600, ennek a tizede az, amely 
kormány által támogatott volt, és amit a tisztelt Országgyűlés támogatásra javasolt, illetve 
támogatott. Az elfogadott módosító javaslatok azon túl, hogy az alapvető célt, a 
2,5 százalékos hiánycél elérését változatlanul hagyták, jelentős kiadási és bevételi 
módosításokat eredményeztek.  

A bevételi oldalon az elfogadott módosító javaslatok tartalmazzák az adó- és 
járulékszabályok változása miatti új kiadási és bevételi összegeket. A bevételi összegeket 
azért említem, mert például az egyszerűsített vállalkozói adónál mintegy 46 milliárd forinttal 
nagyobb bevétellel számolhatunk, a regisztrációs adónál 25 milliárd forinttal kisebb bevétellel 
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számolhatunk, a népegészségügyi termékdíjnál mintegy 10 milliárd forinttal kisebb bevétellel 
lehet számolni, míg az egészségügyi hozzájárulásnál 43 milliárd forinttal nagyobb tétellel kell 
számolni. Ezek a legjelentősebb adóváltozások, amelyeket az elsőkörös módosító javaslatok 
átvezetnek a költségvetési törvényjavaslaton.  

A kiadási oldalt is említettem az adótörvények elfogadása kapcsán, hiszen a korábban 
munkáltatók által fizetett, illetőleg az idén év végéig munkáltatók által fizetett 
társadalombiztosítási hozzájárulás rendszere megváltozik, és ez a költségvetés kiadási oldalát 
is érinti az új szociális hozzájárulási adó struktúrájában, ezért a társadalombiztosítási 
alapoknál és a központi költségvetés kiadásainál is változásokat kellett végigvinni. Ismétlem 
magam az elfogadott adótörvények kapcsán, ezt az elsőkörös módosító javaslatok szintén 
tartalmazzák.  

Az adótörvények változásain túl a módosító javaslatok kezelik a megyei 
önkormányzatok intézményeinek kormány általi átvételét, döntően ez okozza azt - az említett 
adótörvény-változások mellett -, hogy a központi költségvetés kiadási és bevételi számai 
jelentősen változnak. A kiadások és a bevételek egyöntetűen növekedtek úgy, hogy a hiány 
érdemben nem változott. A hiány kismértékben javult az elfogadott elsőkörös módosító 
javaslatok eredményeként úgy, hogy az említett 2,5 százalékos hiánycél továbbra is él az 
elsőkörös módosító javaslatok alapján.  

Ami a kiadások és a bevételek összesenjét illeti, a kiadások mintegy 373 milliárd 
forinttal növekednek - pontosan 372,6 milliárd forinttal -, a bevételek picivel 373 milliárd 
forint feletti növekedést eredményeznek. Ez az óriási szám döntően abból származik, hogy a 
megyei önkormányzatok intézményei nemcsak a kiadásaikat hozzák magukkal, hogy így 
fogalmazzak, hanem a bevételeiket. Azok a tételek, amelyek korábban ezen intézmények 
bevételei voltak, és az önkormányzati alrendszerben jelentek meg, 2012-től már a központi 
költségvetés bevételeit, illetőleg a kiadásait bővítik. 

A költségvetési törvényjavaslat elsőkörös módosító javaslatai közül az adótörvények 
változásának hatásai és a megyei önkormányzatok intézményei átvétele kapcsán történő 
változások mellett a legfontosabb módosító javaslatok közül ki kell emelnem az ügyészségek 
és a bíróságok illetményváltozásai következtében az érintett fejezetek kiadási tételeinek 
változását, ki kell emeljem a rendőrségnél a tiszthelyettesek és zászlósok béremelésének 
változását, illetőleg néhány egyéb olyan változást, amely szintén a kiadási és a bevételi oldal 
tekintetében néhány területen többletkiadást, néhány területen többletbevételt jelent.  

Összességében tehát jelentős változást látunk az elsőkörös módosító javaslatok után 
mind a bevétel, mind a kiadás tekintetében, ezek azonban a sokat emlegetett 2,5 százalékos 
hiánycél elérését nem befolyásolják, így bízunk abban, hogy az adósság csökkentése és az 
eurózóna válságának negatív hatásainak kivédése 2012-ben megvalósulhat. Köszönöm 
szépen.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Most képviselőtársaimat illeti a szólás lehetősége, Vágó képviselő úr először. A 

kérdéseket és a hozzászólásokat most összevonjuk. Tessék parancsolni! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Államtitkár Úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy a 

költségvetés alapjaiul szolgáló alapszámok, így a forint és az euró árfolyama maradt-e az 
eredeti tervezési szinten, és van-e lehetőség arra, hogy ez valóban a reálishoz közelebb 
kerüljön a költségvetés-tervezés következő fázisában. Valamint az is kérdésem volna, hogy a 
gazdasági növekedés valóban 1,5 százalékkal van-e a jelenlegi szinten számolva, és ha igen, 
akkor a legutóbbi információk szerint azt mondták, hogy változtat a kormány akkor, 
amennyiben kijön a Németországgal kapcsolatos gazdasági növekedési adat. Mivel ez 
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nyilvánosságra került, és az OECD sem kecsegteti túl sok jóval Magyarországot, konkrétan 
egy stagnálást irányoz elő a következő esztendőre. Ezek a költségvetési keretszámok 
tarthatók-e helyettes államtitkár úr szerint, hogyha a gazdasági növekedés nem lesz másfél 
százalékos. 

Valamint volna még egyéb kérdésem is: amiket itt említett a helyettes államtitkár úr a 
nagyobb adóváltozások kapcsán, annak a szaldója számításom szerint 54 milliárd forint 
adóemelést jelent. A másik pedig, hogy a 319 milliárd forint bevétel-növekedés mind az 
önkormányzati alrendszerhez kapcsolódik-e, vagy vannak egyéb bevételnövelő tételek, 
amikről az államtitkár úr még nem szólt, ami esetleg többmilliárdos bevételi többletet 
jelentene. Ezt nagyon fontos volna tudni, hogy valóban a lakosság terhelése, illetve a cégek 
terhelése mennyivel növekedik, vagy mennyiben csak egy átrendezésről van szó.  

Egyrészt szeretném képviselőtársaimnak azt tolmácsolni, hogy az LMP köszönettel 
vette azt, hogy egy módosító javaslatát elfogadta az Országgyűlés, amely az MSZGH-hoz 
csoportosít át összegeket, viszont annak a lába a bányajáradék növekedésével van 
összefüggésben. Az LMP 250 módosító javaslatos csomagja egy nullszaldós csomag volt a 
költségvetés hiányát tekintve, viszont így valószínűsíthető, hogy akkor ismét szükség van a 
bányajáradékkal kapcsolatos törvények módosítására.  

Nagyjából ezek volnának a fő kérdéseim, és a 42. fejezethez csak annyit szeretnék 
még szólni, hogy a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásaival kapcsolatban szeretném 
kérdezni, hogy a 60 milliárdos bevételváltozás konkrétan mit fed le.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nyikos elnök úr következik. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm.  
Nekem egy dilemmám van, és ennek feloldásához kérem az államtitkár úr segítségét. 

Ennek a jövő évi költségvetésnek az én meglátásom szerint a kritikus pontja a bevételi oldal - 
a kiadási oldal nyilván teljesülni fog, vagy legalábbis nagyon valószínű -, viszont most 
jelentősen nőttek a bevételek a módosító indítványoknak köszönhetően. Nyilván, én nem 
kételkedek a számok korrektségében, tehát ezt nem vitatom, viszont az a dilemmám, hogy 
1,5 százalékkal számolták a GDP-t a törvényjavaslatban, és most már hallgatólagosan a 
miniszter úr megnyilatkozásai, a kormány megnyilatkozásai egyértelműen a fél, usque 
egyszázalékos zónába teszik a GDP reális növekményét jövőre.  

Hogyha kevesebb lesz a GDP, mint amennyivel a költségvetés készült, és még 
ráadásul egy közel 400 milliárd forintos bevétel-növekedés van, akkor a dilemmám az, hogy 
nem válik-e ezzel irreálissá a hiányszám, a hiánycél, mert azt mondta államtitkár úr 
összegzésképpen, hogy végül is a hiánycél tartható. Tehát a dilemmát tessék feloldani! 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük.  
Veres miniszter úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót.  
Tisztelt Bizottság! Az első kérdésem az lenne, hogy vajon a most elénk tett táblázat 

önkormányzati sorában szereplő mínusz 97 milliárd 657,2 millió forintos érték egy 
változtatásból adódik-e. Ugyanis a táblázatból az következik, hogy az eredetihez képest 
ennyivel csökken a helyi önkormányzatok támogatása, illetve a helyben maradó személyi 
jövedelemadó előirányzata a sornak. Ha ez csak a megyei intézmények miatt van, akkor vajon 
ennek van-e valamiféle belső szerkezete, amit meg lehet ismerni, vagy valamilyen más tétel is 
kötődik ehhez a számváltozáshoz?  
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A második kérdésem arra vonatkozna, miután a korábbi bizottsági ülésen már 
említettem, kértem államtitkár urat, hogy a kormány idejében terjessze be az esetleges 
változásokra vonatkozó javaslatát, ezt nem tette meg, értelemszerűen az én mostani 
ismereteim szerint a költségvetés azokkal a makroparaméterekkel került sarokszámilag ma 
elfogadásra, vagy kerül még egy hátralévő szavazás után elfogadásra, amelyet ma már senki 
sem hisz el. Itt már megkérdezte Vágó képviselő úr az euróárfolyamot, megkérdezték a 
növekedést az előttem szólók, és nyilvánvalóan ezzel probléma van.  

A kérdésem úgy szól, hogy vajon mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy az 
ilyen módon semmiképpen hitelesnek nem tekinthető költségvetési keretek 
figyelembevételével azok, akik szakmailag figyelik, mégiscsak megnyugodjanak afelől, hogy 
nem erre a parlamentben szereplő számsorra van alapozva a jövő évi gazdálkodás. Azaz 
milyen tervei, milyen elgondolásai vannak a kormánynak arra nézve, hogy ezen érdemi 
makrokeret-változásokból a költségvetést érintő tételek a reális szinten szerepeljenek a 
továbbiakban.  

Miután én magam is úgy vagyok vele, hogy nyilvánvalónak tekintem, hogy a 
számítások bizonyosan jók, hiszen volt idő bőségesen a computerben végigvezetni ezeket az 
értékeket, az igazi kérdés számomra inkább az, hogy mi az oka annak, hogy olyan jelentős 
változás van tulajdonképpen három fejezetnél, amelyre nem tért ki itt most államtitkár úr. 
Említettem az önkormányzati fejezetet, de én nagyon jelentősnek ítélem a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezetének változását, mert itt is több tízmilliárdos tétel van, ami 
változott most a költségvetési szavazás eredményeképpen, továbbá igen jelentős a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumnál bekövetkező változás, és szintén jelentősnek gondolom „A 
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” című változást is.  

Az utolsó óvatos kérdésem az, miután itt említésre is került, és az elmúlt hetekben a 
sajtóban lehetett látni, hogy a nagy megegyezés részeként a Fideszen belül kialakult az 
egyszerűsített vállalkozói adóval kapcsolatos mérték, egyetértés, és ez elfogadásra is került itt 
egy indítvány kapcsán, de vajon, amikor számolták az egyszerűsített vállalkozói adóból 
származó bevételi többletet, akkor milyen módosító koefficienssel számoltak? Magyarul, ma 
már nem éri meg az evások egy bizonyos részének ilyen mértékű adófizetés mellett az eva 
szerint adózni.  

Vajon ezt a körülményt, amely a szaksajtóban azóta eléggé széles körben publikálásra 
került, ezt milyen mértékben vették figyelembe? Vagy egy egyszerű lineáris számítás volt az, 
ami alapján kiszámolták a megemelt mérték miatti többletadó-bevételt, amelyet el is költöttek, 
ugyanis elfogadták azokat a módosító indítványokat, amelyek ebből a többletbevételből 
különböző célokra kiadásokat irányoztak elő. Ezek ma megszavazásra kerültek, úgyhogy a 
kérdésem az, hogy milyen az a számítás, amit végül is a kormány a megemelt 37 százalékos 
mértékű eva esetében a bevételi összeg meghatározásánál figyelembe vett. Itt létezik nagyon 
sokféle megoldási lehetőség, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyszerű lineáris számítás 
volt, vagy pedig figyelembe vettek-e olyan tényezőket, amelyek módosítják a bevétel teljes 
összegét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e még 

képviselőtársam, aki szeretne hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Államtitkár úr, parancsoljon! 

Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszadása 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen.  

A legfontosabb kérdés, amit Vágó Gábor képviselő úr, Nyikos elnök úr és Veres 
miniszter úr is föltett, az az, hogy a megváltozott makrogazdasági körülmények közepette 
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reális-e ez a költségvetés, és hogy tartható-e a hiánycél. A törvényjavaslat benyújtásakor a 
kormány a szeptember közepi információkra épített, ez alapján prognosztizált másfél 
százalékos növekedést, ez alapján vetítette ki az euró árfolyamát, és ez alapján, a szeptember 
közepi információk alapján határozta meg a többi makrogazdasági paramétert. Ugyanakkor a 
költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor már egyértelmű volt, hogy az eurózóna válsága 
rövid időn belül nem oldódik meg, és további negatív folyamatok képzelhetők el ugyanúgy, 
ahogy az elmúlt félévben rendkívül negatív pénzpiaci és részben reálgazdasági folyamatok 
valósultak meg. Éppen ezért tervezte a kormány a jövő évi költségvetési törvénytervezetét 
300 milliárd forintnyi tartalékkal, amely a normál tartalék - régi nevén általános tartalék -, 
újabb nevén rendkívüli kormányzati intézkedések 100 milliárd forintos összegén túl két 
előirányzatot, két külön tartalékot tartalmazott. Ez a két külön tartalék 200 milliárd forint 
összeget tartalmaz.  

Az előzetes számításaink arra is kitértek, hogy ha a másfél százalékos növekedés 
helyett egy alacsonyabb növekedés valósul meg, az milyen bevételkiesést eredményezhet. A 
konvergenciaprogramban hivatalosan is közli a kormány az úgynevezett érzékenységi 
vizsgálatokat, amely azt mutatja, hogy egyszázalékos GDP-változás az államháztartás 
egyenlegét körülbelül 0,4 százalékkal változtatja meg. Értelemszerűen ez a mérték rendkívül 
eltérő lehet attól függően, hogy a GDP változása a belső kereslet változásán vagy az export 
változásán keresztül valósul meg. De ha csak ezt az egy számot nézzük, a GDP egy 
százalékpontos változását, és ennek az államháztartási hatását, akkor azt látjuk, hogy 
mondjuk, 30 ezer milliárd forintnak számolva körülbelül a GDP-t, annak a 0,4 százalékos 
változása 120 milliárd forint, tehát, hogyha másfél százalékos növekedés helyett félszázalékos 
növekedéssel számolunk, az 120 milliárd forint bevételkiesést eredményezhet a költségvetés 
bevételi oldalán.  

Hangsúlyozom, 200 milliárd forint extratartalékot tartalmaz a költségvetés, és 
hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a benyújtott törvényjavaslat makropályája a belső 
fogyasztás tekintetében nagyon minimális növekedést tartalmazott. Ergo, hogyha most nem 
másfél százalékos növekedéssel számolunk, hanem fél- vagy egyszázalékos növekedéssel, és 
a belső kereslet tekintetében már eddig is egy konzervatív számot feltételeztünk, akkor 
feltehetően az alacsonyabb GDP-ből kisebb bevételkiesés adódik, hiszen a belső 
fogyasztásnál nem várhatunk olyan radikális változást, mint a külpiaci folyamatok 
tekintetében. Ezért gondolom azt, hogy az elsőkörös módosító javaslatok után és a valóban új 
makrogazdasági feltevések mellett is tartható a 2,5 százalékos hiánycél.  

Természetesen a makrogazdasági prognózisokat folyamatosan frissítjük, azt 
gondolom, hogy ez a jelenlegi környezetben elkerülhetetlen. Sokkal gyakrabban kell 
készítenünk számításokat egy ilyen volatilis pénzpiaci helyzetben, mint egy normál, úgymond 
kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabb gazdálkodási időszakban, és természetesen, hogyha a 
kormányzatnak bármilyen beavatkozást végre kellene hajtania a költségvetéshez, bármilyen 
javaslatot kellene megtennie, azt meg fogja tenni, de hangsúlyozom, fél-egy százalék közötti 
növekedéssel is biztonsággal tartható a jövő évi hiánycél. 

Még két mondatot engedjenek meg ennek kapcsán: a költségvetési törvényjavaslat 
vitájánál Simor András jegybankelnök úr az MNB prognózisát ismertetve azt mondta, hogy az 
MNB akkor 0,6 százalékos növekedéssel számolt, és épp a tartalékok jelentős részének el nem 
költése esetén a 2,5 százalékos hiánycélt tarthatónak vélte. Tehát az MNB is úgy számolt, 
hogy a 2,5 százalék hiány elérhető.  

A tartalékokat azért emelem ki, mert épp a számvevőszéki és költségvetési bizottság 
nyújtott be egy olyan módosító javaslatot a költségvetési törvényjavaslat normaszövegéhez, 
amely az említett 200 milliárd forintos tartalék felhasználását csak akkor teszi lehetővé, 
hogyha az Európai Unió szerveinek kiküldött szeptemberi úgynevezett notifikációs jelentés a 
2012-es hiányt 2,5 százalékban teljesíthetőnek tartja a tartalékok felhasználásával. Ergo, 
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hogyha jövőre kedvezőtlenebb makrogazdasági folyamatok lesznek, és kevesebb bevétele lesz 
a költségvetésnek, akkor jogi korlát van a 200 milliárd forintnyi extratartalék felhasználására.  

A tartalékok az árfolyam változásának hatásait is tükrözik. Abban Vágó képviselő 
úrnak abszolút igaza van, hogy ha most kellene makrogazdasági prognózist készítenünk, 
akkor minden bizonnyal gyengébb forint-euró árfolyammal számolnánk, hiszen a 
makrogazdasági pályánkban az árfolyamra úgynevezett technikai kivetítést alkalmazunk, ami 
azt jelenti, hogy az elmúlt néhány hónap átlagárfolyamát nézzük meg, és e tekintetben most 
azt gondolom, hogy 280-290 közötti árfolyammal kellene számolni, hangsúlyozom, több 
hónap visszamenőleges adatának ismeretében.  

Ami a makroparaméterek változásán túli kérdéseket illeti, a 42. fejezet, a központi 
költségvetés fő bevételei fejezet módosuló számai tekintetében, amit láthatunk, az az említett 
egyszerűsített vállalkozói adó 46 milliárd forintos változtatása, a játékadónál egy 4 milliárd 
forintos változtatás, azért, mert egy módosító javaslat értelmében a játékadó a Kulturális Alap 
bevételét képezi.  

Még a jelentősebb változásokat sorolnám föl: regisztrációs adó 25 milliárd forint 
mínusz, általános forgalmi adó 20 milliárd plusz; ez a már beszavazott kiadásoldali módosító 
javaslatok hatása, vagy épp a regisztrációs adó csökkentése miatti hatás, hiszen hogyha a 
regisztrációs adó csökkentése miatt a gépjárműbeszerzések jövőre tolódnak el, és jövőre lesz 
egy forgalomnövelő hatása, az a regisztrációs adó csökkenése mellett az általános forgalmi 
adó növelését kell, hogy eredményezze. A személyi jövedelemadónál 23,6 milliárd forint 
változást mutatnak az elsőkörös módosító javaslatok, itt döntően a kompenzációs rendszer, 
tehát a munkavállalók, munkáltatók részére nyújtott többcsatornás kompenzációs rendszernek 
a bevételi hatása, illetőleg az említett „Ügyészségek, bíróságok” fejezetnél a plusz személyi 
jellegű kiadások bevételi lába, amely az említett 23,6 milliárd forintos növelésben jelentkezik. 
A 42. fejezet tekintetében tehát ezek a főszámok.  

Ami a bányajáradékot illeti, a bányajáradék összege döntően a dollár árfolyamától és a 
földgáz, kőolaj árától függ, ezért elöljáróban azt mondanám, hogy nem feltétlenül szükséges a 
vonatkozó szabály módosítása, hiszen az árfolyamváltozások tekintetében a bányajáradék egy 
olyan tétel, ahol pozitív kockázatok jelentkeznek, vagyis a gyengébb forint itt többletbevételt 
kell, hogy eredményezzen.  

Veres János miniszter úr kérdései kapcsán: a 99,7 milliárd forintos változás, amely az 
önkormányzati fejezet tekintetében történt, szinte kizárólag a megyei önkormányzatok 
intézményeinek a kormányhoz és a megfelelő minisztériumokhoz való kerülése miatt történt 
meg. A benyújtott törvényjavaslat az önkormányzatok fejezetben egy soron tartalmazta az 
említett 99,7 milliárd forintos összeggel azt a normatívát, amelyet a korábbi időszakban a 
megyei önkormányzatoknak adott át a kormányzat, de az intézmények átkerülésével már az 
adott minisztériumokhoz sorolt intézményekhez került.  

Ugyanakkor a törvényjavaslat benyújtásakor még nem volt ismert, hogy ezek a megyei 
fenntartású intézmények konkrétan melyik minisztériumhoz, milyen pénzügyi forrásokkal 
kerülnek. Ezt tette helyre egy módosító javaslat, és eredményezte a 9-es önkormányzati 
kiadásokat tartalmazó fejezetnél az említett csökkenést, és ez a válasz azon két fejezet 
növelésére is, amelyet miniszter úr említett. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban 
és a NEFMI-ben a jelentős változásnak tehát ez az oka, és ahogy említettem, nemcsak a 
kiadások, hanem az intézmények bevételei is itt jelennek meg. 

A megyei önkormányzatok intézményeinek átkerülése kapcsán ugyanakkor azt is el 
kell mondanom, hogy nemcsak változatlan összeggel kerültek át a kiadások és a bevételek a 
megyei önkormányzatoktól a kormányzathoz, hanem egy részletes és tételes kiadásfelmérés 
alapján közel 7 milliárd forint összegben növekedett a korábbi megyei intézmények, most már 
2012-től kormányzati intézmények részére juttatandó forrás. Tehát nem egyszerű 
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átcsoportosításról volt szó, hanem egy 7 milliárdos emelésről, amelynek fedezetét jelentette 
például az egyszerűsített vállalkozói adó.  

Ezzel át is térnék az egyszerűsített vállalkozói adó kérdésére. Számolunk azzal, hogy 
bizonyos eva körébe tartozó vállalkozók nem az egyszerűsített vállalkozói adót fogják 
választani. Ha megnézzük a benyújtott törvényjavaslat szerinti számot, akkor azt látjuk, hogy 
a törvényjavaslat 179,1 milliárd forinttal számolt. Hogyha egyszerűen az eva kulcsának 
változását és az egyszerűsített vállalkozói adóban végbemenő többi változást mechanikusan, 
lineárisan kivetítenénk az eva bevételére, akkor nagyobb növekedéssel kellene számolnunk, 
mint az említett, közel 46 milliárd forintos összeg. Tehát számolunk valamekkora 
lemorzsolódással.  

Nyikos elnök úrnak pedig azt gondolom, hogy válaszoltam a makrogazdasági 
feltételekre vonatkozó kérdésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Azt most kiderül, hogy a képviselő urak hogy gondolják, hogy a 

válaszok megszülettek-e. Szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e még 
szólni, kérdést feltenni.  

Miniszter úr, parancsoljon! 

További észrevételek, reagálás 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nagyon röviden, a számunkra adott válaszokat 
köszönöm, és azt gondolom, ez a része a dolognak korrekt, és az is nagyon fontos, hogyha 
erre a bizonyos 7 milliárd forintos összegre majd kaphatnánk valamilyen részletesebb 
tájékoztatást, én azt szívesen venném. Ez ugyanis nagyjából akkor azt jelenti, hogy a mostani 
számítások alapján ennyivel több kell az intézmények normál működéséhez ebben az új 
konstrukcióban, amelynek nyilvánvalóan sok oka lehet. Én most nem akarok ebbe belemenni 
semmiképpen, csak ha lehetne, akkor én ezt szeretném megismerni, mert sokféle vitát meg 
lehet ezzel előzni. Nyilván nem kérem most, mert a költségvetésnek nem része, hogy az ezzel 
kapcsolatban lezajló vagyonváltozás vajon hogyan megy majd keresztül, a későbbiek során 
ugyanakkor szeretném, ha ez a bizottság erre majd kitérne, hiszen itt egy nagyon jelentős 
vagyonmozgásról van szó, amely a megyei önkormányzati vagyonból állami vagyonba 
átkerült üzleti és nem üzleti vagyontárgyakat érintő változás. Nem akarok most belemászni, 
mert nem kell ez most a költségvetéshez, de egy későbbi időpontban szeretném, hogyha 
kaphatnánk erről szintén tájékoztatást. Tehát ez a két momentum. 

Köszönöm az egyszerűsített vállalkozói adó kapcsán elmondott választ. Számomra 
nem teljesen megnyugtató, de tudomásul veszem azt, hogy legalább figyelembe vették, hogy 
nem valószínű, hogy lineárisan lehet számolni. Itt sokféle várakozás lehetséges ebben a 
dologban, és ebben nincs közöttünk olyan vita, ami kibékíthetetlen lenne. Az igazi problémát 
én abban látom ugyanakkor, hogy arra a két célra a megképzett tartalék, ami most elhangzott 
a válaszban, hogy milyen két célt kell fedeznie, arra legalábbis vitatható, vagy kétséges, hogy 
elégséges-e rá a megképzett tartalék, tekintettel arra, hogy az árfolyamváltozásból adódó 
különbséget is ebből a tartalékból, illetve a növekedésbeli különbséget is ebből a tartalékból 
kellene fedezni.  

Nem akarok belemenni hitvitákba a tekintetben, hogy a növekedés mennyi lesz, vagy 
mennyi nem lesz, úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos szám volt, ami itt most 
elhangzott, nevezetesen a 0,4-es szorzó, a kerekítést figyelembevételével is, mert ebben a 
pillanatban viszonylag egyértelműen lehet számolni, hogy ha egy százalékkal kevesebb, ha 
kettővel kevesebb, és nem akarom mondani a többi számot, mert nincs értelme ezt ilyen 
értelemben végigvenni. Én azt tartom igazán problémának, hogy valószínűsítem azt, hogy kell 
még hitelességnövelő intézkedést tenni. Megértem, hogy államtitkár úr nincs arra 
felhatalmazva, hogy ilyenről most itt szóljon a bizottságban - én a kérdésemben ezt is 
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érintettem -, és nem fogom őt provokálni, mert a beosztásával nyilván nem lenne 
összeegyeztethető, hiszen ő nem politikus, ha a politikus lenne, akkor világosabbá tenném a 
kérdést ebben az esetben, de nem akarom olyan helyzetbe hozni, ami számára kényelmetlen 
lenne. Egyébként is van közöttünk olyan emberi viszony a múltból adódóan, hogy ezt 
szerintem mindenki megérti itt a bizottsági tagok között is. (Közbeszólás a Fidesz oldaláról.) 
Önök pontosan tudják, hogy ő ott dolgozott korábban is a minisztériumban, ahol én is 
dolgoztam, ebből következően szerintem ezzel nincs különösebb probléma.  

De a dolog lényege az, hogy az igazi kockázati kérdésben meggyőződésem szerint 
szükség van még olyan intézkedésekre, olyan döntésekre, amik ma itt nem kerültek szóba, 
hogy az a fajta sokszor hangoztatott 2,5 százalékos hiány valóságosan teljesülhessen a 
következő évben. Én ebből a szempontból semmiképpen nem érzem megnyugtatónak a 
helyzetet, és semmiképpen nem érzem lezártnak az ezzel kapcsolatos kételyekre adott mostani 
válaszsort, mert szerintem sok olyan dolog van még, amit itt érdemes lesz a későbbiekben 
érinteni. Egyébként köszönöm szépen a szakmai válaszokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó képviselő úrnak van még kérdése ezek szerint. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm.  
Sajnos osztanom kell miniszter úr azon aggodalmát, hogy itt a tartalékok nem lesznek 

elegendőek azon plusz tételek fedezésére, a bevételcsökkenés fedezésére, amivel valószínűleg 
számolni lehet. Egy dolog talán, ami itt még szembeötlő volt, hogy az árfolyam kapcsán az 
adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások nem változtak semmit, miközben az 
árfolyamváltozás elég erősen érinti a magas devizakitettség miatt az adósságszolgálatot is. Jó 
volna, ha ezzel kapcsolatban - nem feltétlenül most - reflexió születne a továbbiakban. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván reagálni az államtitkár úr?  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen.  
Először egy tényszerű információ, hogy 1998 óta dolgozom a mai Nemzetgazdasági 

Minisztérium elődeiben, úgyhogy Veres miniszter úr minisztersége alatt is az intézményben 
dolgoztam, innen van az ismeretségünk.  

Ami a kérdéseket illeti, én azt gondolom, ahogy említettem, a mindenkori kormánynak 
kötelessége, hogy a legfrissebb információk alapján készítse el a makrogazdasági 
prognózisokat, illetőleg készítse el az államháztartási kiadásokra és bevételekre vonatkozó 
számításokat. Ezt rendszeresen megtesszük. A benyújtott törvényjavaslat - csak ismétlem 
magam - épp azért tartalmazta ezeket a tartalékokat, hogy egy rosszabb makrogazdasági 
feltételrendszer mellett is tartható legyen a hiány. Úgy látjuk, hogy ez a 200 milliárd elegendő 
lehet, de hogyha olyan extrém körülmények adódnak, olyan extrém makrogazdasági pálya, 
amely további beavatkozást tenne szükségessé, én azt gondolom, hogy a kormány eddigi 
lépései azt mutatták, hogy ezeket a kormány megteszi a hiánycél elérése érdekében.  

Ami a konkrét kérdést illeti, amit Vágó képviselő úr említett az árfolyam gyengülése 
és emiatt a kamatkiadások növekedése tekintetében, a 200 milliárd forintból 150 milliárd 
forint az úgynevezett országvédelmi alapban elsősorban a makrogazdasági kockázatok 
kivédésére irányul. Említettem, hogy egy százalékponttal kisebb növekedés 0,4 százalékos 
egyenlegrontást eredményezne az egyik hüvelyujjszabály szerint, de a másik tartalék, a másik 
extratartalék 50 milliárd forintos összegben épp a kamatkiadások tartalékát jelenti. Tehát, ha a 
kamatkiadások akár egy rosszabb hozampálya, akár a forint gyengülése miatt magasabbak 
lennének, akkor a megképzett tartalék ezen többletkiadásokat fedezni tudja. 
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Ami pedig Veres miniszter úrnak a megyei önkormányzatok által fenntartott 
intézmények átkerülése tekintetében a részleteket, a tájékoztatást illeti, vagy jelenti, az erre 
vonatkozó kérdésére a válasz az egyik számvevőszéki és költségvetési bizottság által beadott 
módosítóban szerepel, amelyben részletesen ki van fejtve a KIM és a NEFMI fejezetének 
változása. De természetesen írásban a módosító javaslathoz kapcsolódó plusz információkat 
Nyikos elnök úr részére, és ezáltal a bizottság részére szívesen megküldjük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr reakciót.  
A vitát ezúttal lezárom, és javaslom, térjünk át a bizottsági módosító javaslat 

benyújtásáról szóló szavazásra.  
A bizottsági módosító javaslat tehát tartalmazza a költségvetés bevételi főösszegében 

és kiadási főösszegében történt változást, ennek megfelelően a 3 százalék alatti hiány 
rögzítését. A bizottsági módosító javaslat tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételi és 
kiadási főösszegében történt változásokat. Mind a kettő azonos mértékben csökkent, így a 
Nyugdíjbiztosítási Alap egyenlegét nulla forintban javasolja az indítvány megállapítani, ami 
azt jelenti, hogy az a kormányzati cél, amely a nyugdíjkassza lábra állításában öltött testet, az 
szintén teljesülni tud ebben a költségvetésben.  

A harmadik pontban a bizottsági módosító javaslat azt indítványozza, hogy az 
Egészségbiztosítási Alap bevételi és kiadási főösszegének csökkenését is rögzítsük, és ennek 
megfelelően rögzítsük az Egészségbiztosítási Alap hiányát, amely kevesebb, mint a fele a 
tavalyi esztendőben itt jelentkező hiánynak, merthogy egy évvel ezelőtt ugyanez a bizottsági 
módosító javaslat 88 milliárd forintot meghaladó összegben állapította meg ezt a hiányt. Ez 
azt jelenti, hogy az a kormányzati cél, amely az egészségügyi kassza zárása érdekében tett 
lépéseket tartalmazza, az szintén, a módosító javaslatok után is teljesülni tud. Államtitkár úr 
beszélt a tartalékokról, így azt a tavalyi vitát nem kell megismételnünk, ami itt, ebben a 
bizottságban a tartalékok miben- és hogyanlétéről szólt.  

Államtitkár úr, korrektül adtam vissza, remélem, a javaslatot. (Banai Péter Benő 
bólint.) 

Határozathozatal 

Mindenki előtt ott van a javaslat, úgyhogy szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ezt a 
bizottsági módosító javaslatot benyújtsuk, azt kérem, jelezze. (Szavazás.) 19 igen szavazat. Ki 
az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Négy nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. 

Tehát 19 igen szavazattal, négy nem ellenében, három tartózkodás mellett a bizottság 
úgy döntött, hogy ezt a módosító javaslatot benyújtja az Országgyűlésnek.  

Egyúttal a tisztelt képviselőtársaimtól felhatalmazást szeretnék kérni arra, hogy az 
elnök úrral való megállapodás alapján a bizottsági tájékoztatót jómagam az Országgyűlés elé 
terjesszem. Van-e ezzel szemben bárkinek kifogása? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor 
úgy tekintjük, hogy ez a felhatalmazás is megadatott. 

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a munkát, a parlament fél 5-kor folytatja 
munkáját. Államtitkár úrnak és segítőinek is köszönöm szépen az együttműködést. 
Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 5 perc) 
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