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Napirendi javaslat 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat (T/5002. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 
előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló határozati javaslat (H/5068. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat (T/5130. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

5. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Pósán László (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP)  
Dr. Veres János (MSZP) 
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Szijjártó Péter (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP) 
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Dr. Vitányi István (Fidesz) Pősze Lajosnak (független) 
Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Dr. Kónya László főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Pleschinger Gyula államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Szelényi György főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 11 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a kormány képviselőit, a sajtó érdeklődő 
munkatársait, a mai bizottsági ülésünket megnyitom. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a bizottság határozatképes, a 
helyettesítéseket is figyelembe véve.  

A kiadott meghívóhoz írásos megjegyzés vagy módosító javaslat nem érkezett, ezért 
megkérdezem a képviselőtársaimat, elfogadják-e a kiadott meghívóban szereplő napirendet. 
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság a napirendi javaslatomat elfogadta. 

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló T/5002. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényjavaslathoz ékezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatására. Nem sok ilyen indítvány van, a kiegészítő ajánlás mindenkinek az asztalán 
van, tehát tudjuk követni.  

A 87/1. ajánlási pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony javaslatáról van szó. 
Megkérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, miként vélekedik erről az indítványról.  

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Nincs, szavazás következik. A tárca álláspontjával ellentétben ki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 2 igen szavazattal az indítvány nem kapott elegendő szavazatot, a bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

A 87/2. ajánlási pontban Kaufer Virág és Szilágyi Péter módosító indítványa 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca ezt sem támogatja. Észrevételt nem látok, szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 1 igen szavazattal a 
bizottság egyharmada sem támogatta az indítványt.  

A 92/1. ajánlási pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony módosító javaslata 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság részéről véleményt nem, látok, szavazás 

következik. Ki támogatja a 92/1. módosító javaslatot? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) 2 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Tartozik még az 1. napirendi ponthoz egy indítvány, mit bizottsági indítványként 
kellene beadnunk, mely most érkezett. Két perc szünet, kérem, hogy ez alatt mindenki 
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szíveskedjen átfutni ezt a bizottsági módosító javaslatot, amit saját nevünkben kellene 
benyújtani – főleg az indokolását. (Rövid szünet.)  

Ha sikerült átfutni az indítványt, megkérdezem a tárca véleményét erről, miután ez a 
bizottság indítványa, tehát ezt is véleményeznie kell a tárcának. Parancsoljon!  

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot értelemszerűen nem tudok mondani, mert 
most ismertük meg magát a szöveget, szakmai véleményt tudok mondani. Ahogy átolvastam a 
bizottsági módosító javaslatot, csak jelezni szeretném, hogy a bizottsági módosító javaslatban 
a 2., a 3., a 4. pontban szereplő módosítási javaslat hasonló tartalommal már szerepel az 
alkotmányügyi bizottság módosító javaslatában, amit a tárca támogatott. A többiről nem 
tudok jelenleg nyilatkozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szakvéleményét. Akkor ezt végül is, tárcaálláspontnak 

sem lehet tekinteni, hanem az ön szakértői véleményének.  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, így van.  
 
ELNÖK: Ezek után mégis megkérdezem a bizottság véleményét, hogy ilyen 

előzmények vagy fejlemények ismeretében is benyújtsa-e a bizottság ezt az indítványt. Aki 
úgy gondolja, hogy ennek ellenére nyújtsuk be, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Látható többség, 14 igen szavazattal a bizottság benyújtja az indítványt.  

Ezzel az 1. napirendi pontunkkal végeztünk, köszönöm szépen a segítségüket.  

A helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, a helyi önkormányzatokról szóló törvényhez 
érkezett kapcsolódó módosító indítványok megvitatására. Itt szerepel jó néhány kapcsolódó 
módosító indítvány a kiegészítő ajánlásban, és ez csak a mi hatókörünkbe tartozó 
indítványcsomag.  

A kiegészítő ajánlásban szereplő 87/1. ajánlási pont ügyében, ami összefügg további 
indítványokkal, Kósa Lajos, Szekó József és társai indítványáról van szó. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, és egyben köszöntöm államtitkár urat körünkben, azt hiszem, első 
alkalommal, de nem utoljára. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnézést, Kónya László főosztályvezető-helyettes vagyok.  
 
ELNÖK: Elnézést kérek, nem tudtam. Csak egy zárójeles megjegyzésem: tegnap 

hasonló bakit követett el valaki a miniszterelnök úr tájékoztatóján, és miniszterelnök úr is 
magasabb rangot mondott, mint ami megilleti, és ő azzal exkuzálta magát, hogy fölfelé szabad 
tévedni, úgyhogy akkor most kölcsönvettem ezt a magyarázatot. Parancsoljon! 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudunk mondani, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, kérdezem a bizottság véleményét. (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada támogatja.  
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A 97/1. ajánlási pontban a kulturális bizottság indítványa következik. Mi a 
véleménye?  

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság véleményét kérdezem. (Nincs jelzés.) 

Nincs vélemény, szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen szavazat, a bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

A 120/1. ajánlási pontban Pál Béla, Horváth András képviselők indítványa következik. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Jelzésre.) Szekeres 

képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): A módosító javaslat arról szól, hogy iktatódjon be a 

turisztikai feladatok ellátása is, ami tipikusan kötődik egy önkormányzat funkciójához, 
feladatához, és rendkívül sok következménye lehet egyéb törvényekre és szabályokra, ezért 
javaslom, hogy gondolja át a bizottság az ezzel kapcsolatos álláspontját. Hiszen ha ez az 
önkormányzati feladatok között nem szerepel – segíteni szeretnék, az 5. oldalon a 
120/1. javaslatról van szó, a helyi közügyek és a helyben biztosítandó közfeladatok köréről, 
annak a megnevezéséről –, ha ez kimarad, elég sok negatív konzekvenciája van.  

 
ELNÖK: Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Ismerem a kormány álláspontját, más egyéb 

intézkedésében a TDM- szervezetekre, a civil szférára kívánja rábízni a turisztikai feladatok 
ellátásával kapcsolatos feladatokat.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs több észrevétel, szavazás 

következik. Ki támogatja ezek ismeretében a 120/1. ajánlási pontban lévő javaslatot? 
(Szavazás.) 2 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 11. oldalon a 196/1. ajánlási pontban dr. Nagy Gábor Tamás képviselő úr indítványa 
következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e vélemény, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs, 

szavazás következik. Ki támogatja a 196/1. indítványt? (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja, a 
bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 213/1. ajánlási pontban Németh Zoltán képviselő úr indítványa következik. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Nincs jelzés.) A bizottság 

sem támogatja.  
A 215/1. pontban Bús Balázs képviselő úr indítványa következik. A tárca véleményét 

kérdezem.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság? (Nincs jelzés.) A bizottság sem 

támogatja.  
A 17. oldalon a 370/1. ajánlási pontban Láng Zsolt és Kósa Lajos indítványáról 

kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

támogatja.  
A 371/1. ajánlási pontban Láng Zsolt indítványa következik. Kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja a 

371/1. indítványt? (Szavazás.) 7 igen szavazat, a bizottság egyharmada támogatja.  
Az 539/1. ajánlási pontban Gelencsér Attila indítványáról kérdezem a tárca 

véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, a bizottság véleményét kérdezem az 539/1. pontról. 

(Szavazás.) 2 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Az 539/2. ajánlási pontban Kupcsok Lajos indítványa következik. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Senki nem támogatja.  
Az 539/3. ajánlási pontban Göndör István indítványa következik. Kérdezem a tárca 

véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e észrevétel? (Jelzésre.) Szekeres képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Kimaradt egy módosító indítvány, amiről nem 

kérnék szavazást, de ez a költségtérítéses rendszer, amit Göndör képviselő úr felsorol, és 
amire javaslatot tesz, egy más logika, ugyanaz egy más mértékegységi rendet használ. Kéri, 
hogy a bizottság ezt mérlegelje. A főpolgármester és a polgármesterek díjázásáról és 
költségtérítéséről van szó. (Babák Mihály: Mínuszosra teszi.)  

 
ELNÖK: Van-e még észrevétel? (Nincs jelzés.) A tárca ezek ismeretében sem 

támogatja?  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca ennek ismeretében sem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? 

(Szavazás.) 4 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Az 539/4. ajánlási pontban Kupcsok Lajos képviselő úr módosító indítványa 

következik. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja az 539/4. indítványt? (Nincs jelzés.) Senki 

nem támogatja.  
Az 539/5. ajánlási pontban Láng Zsolt és Kósa Lajos módosító indítványa következik. 

A tárca véleményét kérdezem.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatja.  
A 641/1. ajánlási pontban Szilágyi Péter indítványa következik. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs, szavazás következik. Ki támogatja a 

641/1. indítványt? (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja.  
A 694/1. ajánlási pontban Rogán Antal képviselő úr indítványa következik. A tárca 

véleményét kérdezem.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatta. 
A 694/2. ajánlási pontban Szilágyi Péter indítványa következik. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
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DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) A 

bizottságból senki nem támogatja.  
A 696/1. ajánlási pontban Spaller Endre, Bebes István indítványa következik. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja a 696/1. indítványt. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatta az indítványt. 
A 702/1. ajánlási pontban ismét Szilágyi Péter indítványa következik. A tárca 

álláspontját kérdezem.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja a 

702/1. indítványt? (Nincs jelzés.) Senki nem támogatja. 
A 711/1. ajánlási pontban Spaller Endre, Kovács Zoltán indítványáról kérdezem a 

tárca véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatta 

az indítványt. 
A 712/1. ajánlási pontban Szilágyi Péter indítványa következik. A tárca véleményét 

kérdezem.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Senki nem támogatja. 
A 724/1. ajánlási pontban Szilágyi Péter módosító indítványáról kérdezem a tárca 

véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Senki nem támogatja. 
A 786/1. pontban Spaller Endre, Kovács Zoltán indítványa következik. Kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 

többsége támogatta. 
A 898/1. ajánlási pontban Spaller Endre és Kovács Zoltán képviselő úr módosító 

javaslatáról kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) A bizottság többsége 

támogatta az indítványt. 
Ezzel a feladatkörünkbe tartozó indítványokat megtárgyaltuk, szavaztunk róluk. Ezek 

után van Szekeres képviselő úrnak hiányérzete, parancsoljon! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak van még egy 

módosító javaslata Pál Béla és Horváth András képviselő uraknak, keresem az ajánlási 
számot. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületek hatásköréről van szó, itt szintén a turisztikai 
és idegenforgalmi feladatokról van szó. Sajnos a számot most nem találom, de mindjárt 
megkeresem. 

Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, és ha szavaztunk az általános önkormányzati 
feladatoknál erről a kérdésről, akkor itt is kell, és itt ráadásul ellentmondásosan szerepel, mert 
a Fővárosi Önkormányzatnak megadja a feladatkört, a kerületeknek nem, csak rossz 
elnevezéssel, mert nem turisztika, hanem idegenforgalom szerepel. Ez abszolút ellentmondás 
az előző bizottsági döntésünkkel, ahol ezt az önkormányzatoknak nem adtuk meg feladatként, 
és azt szerettem volna javasolni, hogy esetleg itt az egyharmadot megkaphatná.  

A 9. oldalon a 187/2. ajánlási pontról van szó, ahol a Fővárosi Önkormányzat 
feladatáról és a kerületek feladatáról van szó, és szintén a turisztikai feladatok beiktatásáról.  

 
ELNÖK: Tehát a 187/2. indítványról van szó, mely a 9. oldalon található. Erről 

kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel a bizottság részéről? (Nincs 

jelzés.) Nincs, szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen szavazat 
mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. Ez rosszabb, mintha nem szavaztak volna. 

Akkor lezárhatom ezt a napirendi pontot? (Jelzésre.) Köszönöm szépen, és a 
segítségüket is köszönöm szépen.  

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 
előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló H/5068. számú határozati javaslat (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi ponthoz nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat, 
tehát megyünk tovább.  

Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló T/5130. számú törvényjavaslat (Általános 
vita) 

A 4. napirendi pont Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat, 
melynek kapcsán arról kell döntenünk, hogy alkalmasnak ítéli-e a bizottság általános vitára. 
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Megkérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni a 
törvényjavaslathoz.  

Pleschinger Gyula államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Pleschinger Gyula vagyok a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkár 
asszony.  

Az áprilisban elfogadott alaptörvény betűjével és szellemével összhangban 
elkészítettük és önök elé terjesztjük Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló 
törvényjavaslatunkat, mely egyebek között több más törvényből kiemelve, logikai rendszerbe 
foglalja azokat a szabályokat, amelyek Magyarország pénzügyi és költségvetési stabilitását és 
megbízhatóságát szolgálják. A stabilitási törvényben rögzítjük az államadóssággal 
kapcsolatos szabályokat, rögzítjük azokat a szabályokat, amelyek az önkormányzatok, illetve 
az állami szektorba tartozó egyéb cégek, vállalatok, jogi személyek eladósodottságát 
szabályozzák. A törvényjavaslat megállapítja az Államadósság Kezelő Központ jogállását, 
működését, feladatait, meghatározza a Költségvetési Tanács működésének alapvető 
szabályait, s végül foglalkozik a közteherviselés és a nyugdíjrendszer kérdéseivel. Ezeknek a 
területeknek az egységes törvénybe foglalását indokolja az is, hogy erősen összekapcsolódnak 
és egymásra hatnak.  

Az adóssággal kapcsolatos szabályozásnak különös jelentőséget ad, hogy 
Magyarország sérülékenységét leginkább a magas államadósság okozza. Ezért ennek a 
csökkentésére vonatkozóan elég szigorú szabályozást kell bevezetni. Ez a törvényjavaslat 
célozza azoknak a szabályoknak a felállítását, amelyek úgy a központi költségvetés, mint az 
alrendszerek eladósodottságát korlátozzák.  

Tulajdonképpen bevezetőként ennyit mondanék, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
támogassák a javaslat benyújtását.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése? (Nincs jelzés.) Kérdés 
nincs, nekem van kérdésem. Három konkrét kérdésem van államtitkár úrhoz. Egyik az, hogy 
az alaptörvény, amely januártól lép hatályba, azt a fogalmat használja, hogy teljes hazai 
össztermék. Én gondolom, hogy mi van e mögött, de azért megkérdezem öntől is, hogy 
ugyanazt értjük-e alatta, amit a törvényjavaslat is használ, a bruttó hazai terméket. Tehát van 
egy alaptörvénybeli kifejezés, amely úgy szól, hogy teljes hazai össztermék, és van egy bruttó 
hazai termék a 4. §-ban. Ez ugyanaz-e, ha igen, akkor miért kétféle, ha nem ugyanaz, akkor 
mi a különbség? Ez az egyik kérdésem.  

A másik kérdésem, hogy mind a Költségvetési Tanács feladatkörében, mint az Állami 
Számvevőszékről szóló hatályos törvényben szerepel az a feladat, hogy a 
költségvetésitörvény-javaslat megalapozottságát kell vizsgálnia a két intézménynek. Úgy 
gondolja, államtitkár úr, hogy ez helyénvaló, hogy két intézmény is ugyanazt a feladatot végzi 
a költségvetésitörvény-javaslattal kapcsolatban?  

Végül a harmadik kérdésem az, hogy ismer-e a tárca vagy személy szerint olyan 
megoldást, olyan intézményi szabályozást Európában, amelyben egy ilyen intézmény, mint a 
Költségvetési Tanács kvázi vétójogot kap a költségvetésitörvény-javaslat ügyében. Előzetes 
hozzájárulásról van szó, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk vétónak is. Ismer-e ön olyan 
szabályozást Európában, amely ilyen intézményt működtet?  

Ezek a kérdéseim. Úgy látom, több kérdés nincs, szíveskedjen erre válaszolni! 
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Válaszadás 

PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Az első kérdésre a válaszunk az, hogy ugyanaz, tehát tulajdonképpen ugyanaz a 
fogalom.  

A második kérdésre az a válaszunk, hogy a Költségvetési Tanácsnak lényegében ez az 
egy feladata van, az Állami Számvevőszéknek számos más feladata is van, és azt gondoljuk, 
hogy nem árt az, hogyha szigorúbb az ellenőrzés.  

Ugyanez vonatkozik tulajdonképpen, tehát ugyanezt a választ adnám részben a 
harmadik kérdésre is. Nem nagyon ismerünk olyan szigorú szabályozást, mint amit a 
stabilitási törvényben javasoltunk, tehát azt mondom, a Költségvetési Tanácsnak Európában 
talán páratlanul komoly felelősséget és szerepet szántunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm a válaszokat, államtitkár úr. Megnyitom a vitát a törvényjavaslat 

fölött. Kinek van megjegyzése, észrevétele? (Jelzésre.) Szekeres képviselő úr! 

Vélemények, hozzászólások 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kezdve azzal, hogy az 
általános vitára való alkalmasságról és nem egy megoldási javaslatról kell most döntenie a 
számvevőszéki és költségvetési bizottságnak, de erős aggályaink vannak, illetve szakmai 
körökben is abban a tekintetben, hogy ez a törvénytervezet alkalmas-e általános vitára.  

Kezdem azzal, hogy az alaptörvény készítése során egyértelműen megfogalmazódott, 
hogy egy egységes közpénzügyi törvény fog születni. Ettől eltérően már két 
törvénytervezettel találkozott a Ház, az egyik az államháztartásról szól, amelynek az általános 
vitája holnap meg is kezdődik, másik erről a pénzügyi stabilitásról szóló törvény. A kérdés 
ennyiben nem formális, mert ilyen mértékig szeparálva és sarkalatos törvények közé iktatva 
az ilyen típusú törvények nem segítik annak a célnak az elérését, amelyeket egyébként az 
alaptörvényben éppen önök szavaztak meg. Ezért erős a kétely abban a tekintetben, hogy ez 
így általános vitára alkalmas-e.  

De van egy ennél súlyosabb aggály is, ami az egész törvényhozási felfogás, a magyar 
parlamentarizmus felfogását illeti. Nevezetesen, hogy milyen típusú közpénzügyi szabályokat 
kell a Magyar Országgyűlésnek minősített, kétharmados többséghez kötnie. A mostani 
javaslatok között ugyanis szerepel számos olyan javaslat – a legelhíresültebb az úgynevezett 
egykulcsos adó, amely most már a társasági adóra is ki van terjesztve az önök javaslata szerint 
–, amelyeknek az ilyen típusú korlátozása teljes mértékig szembemegy a magyar alkotmányos 
hagyományokkal, szokásokkal és a célszerűséggel is. Még három ilyen ügy van egyébként a 
pénzügyi stabilitásról szóló törvény tervezetében, amely ilyen típusú kételyeket vet fel az 
általános vitára való alkalmasság kérdésében. Ezt a példát azért hozom azonban előre, mert 
talán ezen lehet legvilágosabban bemutatni, hogy ez a törvény miért alkalmatlan az általános 
vitára.  

Ha ez a törvény netalántán életbe lépne ebben a formában január 1-jén, akkor ez már 
most nem lenne érvényes, hiszen az önök által megszavazott személyijövedelemadó-törvény 
kvázi kétkulcsos személyijövedelemadó-törvény, mert olyan elemeket építettek bele a 
kompenzációval és sok minden mással, amely tökéletesen ellentétes egyébként ezzel a 
szándékkal, amelyet itt hibásan, és meggyőződésem szerint kedvezőtlen módon 
megfogalmaztak, és a mindenkori kormányzati többség korlátozását szolgálja.  

Számos más ilyen elem is szerepel, én is szerettem volna kiemelni a Költségvetési 
Tanács ilyen típusú vétójogának a megadását. A magyar alkotmányos rendszerben – még az 
újban sem – lehet elvonni a Magyar Országgyűlésnek azt a jogát, hogy a költségvetést ő 
határozza meg. Amennyiben ezt a jogot elvonják – és itt részben ez történik –, ez abszolút 
alkotmányellenes megoldás, ezért sem alkalmas egyébként általános vitára a törvénytervezet.  
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Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem az egyes konkrét megoldási módokkal, hogy 
mi az Államadósság Kezelő Központ feladata, hogy mi az adósság, milyen olyan 
rendelkezések vannak benne, amelyeket az elmúlt másfél év során éppen önök semmisítettek 
meg, és most hoznak vissza, nem ezekkel foglalkozom, hanem csak és kizárólag az 
államháztartás működésével, annak jogszerűségével kapcsolatos kérdésekkel, vagyis azzal, 
hogy általános vitára egyáltalán alkalmas-e ez a tervezet.  

Tehát azt javasolom a számvevőszéki és költségvetési bizottságnak, hogy éppen ebből 
a logikából kiindulva, amelyek az új alaptörvényben szerepelnek, és amelyek a Magyar 
Országgyűlés hagyományaiból és a parlamentarizmus működéséből adódnak, a bizottság ne 
tartsa általános vitára alkalmasnak ezt a törvénytervezetet ebben a formában. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Babák képviselő úr következik.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Számos megfontolandó kérdést említett Szekeres 

képviselőtársam, nem kívánok ezekkel vitatkozni, bár lehetne. Úgy gondolom, nem alkalmas 
most az időpont arra, hisz az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 

Viszont azt, hogy szabályozva legyen jó pár kérdés, amely e törvényjavaslatban 
érintett, még akkor is, hogyha jogtechnikailag ezt most nem tartjuk megfelelőnek, úgy 
gondolom, lehetőségünk van arra, hogy a parlamenti vita közepette módosító indítványokkal, 
kapcsolódókkal ki lehessen javítani, figyelembe venni azokat az észrevételeket, amelyeket ön 
is elmondott.  

Mindenesetre a törvény szükségességét látom, úgyhogy a Fidesz frakciója támogatja a 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pósán képviselő úr!  
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, csak röviden szeretnék egy-két 

megjegyzést tenni. Egyrészt szerintem Szekeres képviselő úr rosszul gondolja. Tehát az, 
hogyha van egy testület, amelyik a költségvetést, amit elkészít a kormány, megnézi, és 
úgymond addig nem engedi a parlament elé, amíg azt szakmailag megalapozottnak nem 
találja, ez nem jelenti azt, hogy elvonnák a parlamentnek a döntési jogkörét. Mert azt 
követően, amikor bekerül a parlament elé a költségvetés, hogy milyen módosító javaslatok 
milyen támogatottságot kapnak, és hogyan, mint alakult a költségvetés, onnantól kezdve a 
Költségvetési Tanácsnak erre ráhatása értelemszerűen már nincs.  

Viszont ami miatt azt gondolom, hogy nagyon szükség van egy ilyen természetű 
törvényre, az az, hogy elfogadtuk az alaptörvényt, az alaptörvény rögzíti azt, hogy 
Magyarország adósságértéke mennyi lehet. Ennek mértéke és a valós helyzet között akkora a 
pénzügyi különbség, és világos, hogy a jövő esztendőre ez nem áll elő, mint ahogyan ezt az 
alaptörvény benyújtásakor is elmondta a kormányoldal, hogy külön szabályozni kell majd azt, 
hogy hogyan tudjuk elérni az alaptörvényben szabályozott adóssági szintet, az odavezető utat. 
Tehát ezt mindenképpen törvényben illik rögzíteni, azt gondolom, ez nagyon helyénvaló.  

 
ELNÖK: Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Képviselő Úr! Én nem az előzetes 

véleménymondásról beszéltem. A Költségvetési Tanács ebben a törvénytervezetben kap egy 
olyan jogot, hogy miután a Magyar Országgyűlés megszavazta a módosító javaslatokat a 
főszámokról és a hiányról, ezt a már megszavazott, egybeszerkesztett országgyűlési döntést a 
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Költségvetési Tanácsnak ismét meg kell mutatni, és megvétózhatja. Nem arról beszéltem, 
ahol csak a párhuzamosság a probléma, amit az elnök úr megkérdezett, hogy ha az ÁSZ is 
véleményezi a költségvetést, akkor miért kell a Költségvetési Tanácsnak ugyanilyen 
formában, hanem arról a diszkrecionális jogról beszéltem, hogy országgyűlési döntést, 
szavazást milyen módon, milyen alapon kérdőjelezhet meg a Költségvetési Tanács. Erről szólt 
a hozzászólásom.  

Kettő: nem arra utaltam – itt valami félreértés van –, hogy az adósságcsökkentés mikor 
lép életbe, ezt a sajtó kitárgyalta. Nem erről beszéltem, mikor azt mondtam, hogy az elmúlt 
másfél évben önök megszüntettek bizonyos szabályokat, hanem például az új adótörvények 
bevezetéséről, amit önök lecsökkentettek 30 napra, most pedig visszaemelik arra, ami fél 
évvel ezelőtt volt. (Babák Mihály: Nagyon megfontoltan dolgozunk.) Tehát nem azt 
kérdőjeleztem meg, amit a sajtó nagyon részletesen elemzett, csak szeretném jelezni, hogy a 
felkészülési időt például új adó esetében önök 180 napra emelik fel, ami testvérek között is 
6 hónap, ez azt jelenti, hogy egy adótörvénynek június 30-áig meg kell születnie ahhoz, hogy 
január 1-jén életbe léphessen. Nem tudom, hogy ezt ki gondolta végig és hogyan, és még sok 
ilyen példát tudok mondani. (Babák Mihály: Majd csiszoljuk.) Képviselő úr, tudom, hogy ön 
csiszolja, én meg elmondom a véleményem, ugyanis utána meg majd ebbe fognak önök is, mi 
is, de a mi a legnagyobb, az ország botlani. 

A harmadik, ami szintén ehhez kapcsolódó ügy: azért szeretném – bár nem akartam 
ilyen mélységig belemenni, de azért illik – a 4. § 2. pontjának a szövegére felhívni minden 
írástudó véleményét, hogy élő ember legyen, aki ezt a matematikai képletet fel tudja állítani, 
ami oda van írva; ugyanis, hogy hogyan kell kiszámolni a micsodát. Én annak idején a PhD-
met mesterséges intelligenciákból, matematikai modellezésből csináltam, megpróbáltam 
lefordítani és fölállítani ezt a képletet. A PhD-m sikerült, ezt a képletet megfejteni nem 
sikerült. (Babák Mihály: Bunda volt ott, bunda.) Csak szeretném hangsúlyozni, hogy az 
általános vitára való alkalmasság kapcsán nem akartam olyan érveket hozni, hogy mennyire 
kialakulatlan a szöveg, mert nem illendő, de azt azért szeretném jelezni, hogy ez nagyon 
necces. Tehát ezt mindenképpen – ahogyan képviselőtársam mondta is, ritka pillanat, hogy 
egyetértek Babák képviselő úrral – majd még csiszolgatni kell a parlamenti szakaszban, 
amennyiben önök napirendre tűzik, csak nehogy annyira csiszolják, hogy a végén semmi ne 
maradjon belőle, ezt azért szeretném mondani. (Babák Mihály: Az sem rossz, ha úgy 
gondolja.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérem, engedjék meg, hogy nem mint ülésvezető, 

hanem mint a Jobbik-frakció tagja, én is röviden véleményt mondjak erről a 
törvényjavaslatról. (Babák Mihály: Természetesen.) Köszönöm a toleranciát, akár le is 
szavazhatna a kormánytöbbség, de nem teszi, megköszönöm.  

Korrekt válaszokat kaptam a kérdéseimre. Ugye, először azt kérdeztem, hogy miért 
nevezi így, és miért nevezi úgy a GDP-t az alaptörvény és ez a törvénytervezet. Jó a válasz, én 
az alaptörvény vitájában elmondtam, hogy miért kell mindent másnak keresztelni, hát vannak 
az ortodox közgazdaságtanban évtizedek óta használt fogalmak, ezeket sorra kereszteli át az 
igen tisztelt kormánytöbbség. Persze, hogy a GDP-ről van szó, de hát akkor tisztelt államtitkár 
úr, legyenek konzekvensek. Akkor nevezzék már a törvényben is, ahogy nevezi az 
alaptörvény, teljes hazai össztermék, amivel nem értek egyet, de hát az alaptörvényben így 
nevezték el a GDP-t.  

A másik megjegyzésem ez a bizonyos kettős feladat. Kérem tisztelettel, ez egy olyan 
gazdag ország, hogy két fontos intézménynek ugyanazt a feladatot adja. Pénzbe kerül ám 
ezeknek az intézményeknek a működtetése! Azt gondolom, vagy az egyiket, vagy a másikat el 
kellene hagyni. Ugyanazt véleményeztetik a Számvevőszékkel, mint amit a Költségvetési 
Tanáccsal is, nevezetesen a törvényjavaslat megalapozottságát. Tisztelt képviselő úr, 
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Amerikában – a szegény vagy gazdag Amerikában, ahogyan tetszik – van egy single audit 
actnek nevezett törvény, ami azt mondja, hogy egy dolgot lehetőleg egy ellenőrző szerv 
vizsgáljon azért, mert az ellenőrzés pénzbe kerül, sok pénzbe kerül. Most úgy tűnik, ez 
Magyarországon a kormánytöbbségnek nem lényeges, egye fene, ketten hátha többet látnak ez 
ügyben.  

A harmadik kérdésemmel kapcsolatos válaszára azt mondom, hogy örülök a 
válaszának, mert én sem ismerek olyan európai országot, ahol ilyen intézményi szigor – ezt a 
szót használta – lenne. Kérem tisztelettel, ez nem jó kifejezés, itt nem szigorról van szó. Itt, 
amit Szekeres képviselőtársam mondott, az alkotmányos szabályok teljes félreismeréséről van 
szó. Azért nem fogom támogatni ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára bocsátását, 
mert nem tisztázta az alaptörvényhez való viszonyát. Ebben szerepel egy előzetes 
hozzájárulás kifejezés, mármint az alaptörvényben, de tisztelettel jelentem, ez az alaptörvény 
még nincs hatályban. Tehát itt mindenképpen egy alkotmányos gubanc van, december közepe 
felé haladunk, ez még nincs hatályban, január 1-jétől már ezt az előzetes hozzájárulást 
értelmezheti úgy, ahogyan a törvényjavaslat tartalmazza, de akkor még mindig kérdés, hogy a 
(4) és (5) bekezdés, amire hivatkozik, vajon valóban erre hatalmazza-e föl ezt a Költségvetési 
Tanácsot, amit a törvényjavaslat tartalmaz. (Babák Mihály: Úgy csináljuk majd.) Kérem 
szépen, egy tisztességes jogállamban ez a vétójog a parlamentet illeti meg. Olyan nincs, hogy 
létrehozok egy mesterséges intézményt, és azt fölruházom egy olyan jogkörrel, ami a 
parlament joga. A parlament legfeljebb ezt a bizottságot ruházhatná fel olyan joggal, hogy a 
nevében adja vissza a tisztelt kormánynak a törvényjavaslatot, ha úgy ítéli meg, hogy valami 
gond van vele. Tehát itt egy teljes alkotmányos félreértésről van szó.  

Ami pedig rövid véleményemet illeti, az sem világos, hogy amit itt most látunk, ez a 
közpénzügyi törvény helyett van-e vagy a közpénzügyi törvény mellett, lesz-e még 
közpénzügyi törvény is, vagy azt már felejtsük el, jóllehet júliusra a tisztelt kormány, hogy 
benyújtja, most erről csend van, béke, nyugalom. Tehát itt meglehetősen sok az 
összefésületlen, elvarratlan szál. Azt gondolom, ezeket a kérdéseket a kérdéseket a 
kormánynak önmagával kellene tisztáznia először, mielőtt behoz ide egy törvényjavaslatot, és 
nem a plenáris ülésen kellene ezekről vitatkozni, hanem egy jobban előkészített 
törvényjavaslatot kellene idehozni.  

Ez volt az én képviselői véleményem. Most akkor sapkát cserélek, és megkérem 
államtitkár urat, szíveskedjék reagálni az észrevételeinkre. (Babák Mihály: Röviden, ha 
szabad kérnem.) 

Reflexiók 

PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megpróbálok 
röviden válaszolni a kérdésekre. Igazából pillanatnyilag ez a törvénytervezet, illetve az Áht. 
szerepel a közpénzügyi törvényként.  

Ami a Költségvetési Tanács költségeit illeti, a Költségvetési Tanácsnak összesen 
három tagja van, ők díjazásra nem jogosultak a javaslat szerint. A mögöttük álló apparátusok 
pedig – úgy a Számvevőszék, mint a jegybank – lényegében elvégzik azokat a feladatokat, 
amelyeket a Költségvetési Tanácsnak háttérmunkaként el kell végezni. A Költségvetési 
Tanács alapvetően azt vizsgálja, és akkor vétózhat, hogyha a költségvetés az alaptörvény 
elvárásainak nem felel meg. Önmagában a stabilitási törvény – ahogy mondtam az elején – 
kiemel több törvényből bizonyos szabályokat, és ezeket úgy rendezi össze, hogy egy 
egységes, világos és – mondom – a költségvetés biztonságát garantáló szabályrendszert 
alkosson.  

Lehet, hogy kicsit kapkodok; az egykulcsos adóra vonatkozó szabály 2013-tól lépne 
csak életbe, ahogy itt a törvénytervezetben benne van.  
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A GDP értelmezésére vonatkozó észrevételeket köszönjük, ezeket adott esetben 
átvezetjük, hogy egyértelmű legyen a megfelelés.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Seszták alelnök úr, tessék!  
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, csak elnök úrnak próbálom 

megfejteni a fogalomhasználat különbségét. Valószínűleg a Tudományos Akadémia a ludas a 
dologban, mivel átnézték az alaptörvényt, és magyarították a kifejezést. (Közbeszólások.) 
Jogos az észrevétele, csak próbálom megfejteni. 

Remélhetőleg a többi minisztérium is ezt a szóhasználatot fogja alkalmazni a jövőben, 
mondjuk úgy, hogy az alaptörvény szövege emelkedettebb. Csak próbáltam értelmezni, hogy 
mi okozhatta ezt a fogalomkettősséget.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm a segítséget. Nem akarom visszaragadni a szót, csak ebben az egy 

dologban. Itt nem a GDP tartalmáról van szó, hanem a félreértésről, tisztelt alelnök úr. Hát 
minden szakmának megvan a maga terminológiája. Persze, hogy az Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete roppant okos emberekből áll, ezt nem vitatom, hogyha a gross 
domestic productot odateszik neki, hogy magyarul mit jelent, akkor lefordítja arra, amire 
lefordította. De könyörgöm, az nem szakmai testület, az egy nyelvtudósokból álló testület. Ők 
a legjobb szándékkal írták le, amit leírtak, mi voltunk a buták – vagy önök voltak buták, 
elnézést, mert én nem szavaztam meg ezt az alaptörvényt –, hogy ezt a kifejezést így hagyták 
benne, de hagyjuk a nyelvészkedést. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

Köszönöm szépen államtitkár úr válaszait, reagálásait. Van-e még valakinek 
véleménye, észrevétele? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. Akkor arról kell szavaznunk, hogy 
mindezek után a törvényjavaslatot alkalmasnak ítéli-e a költségvetési bizottság arra, hogy az 
Országgyűlés napirendjére vegye. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Elsöprő többség. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 4 szavazat ellenében a 
költségvetési bizottság alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot.  

Előadót kellene javasolnunk. A többségi oldalról ki vállalja? (Jelzésre.) Babák 
képviselő úr, mint a jobboldal Jolly Jokere. (Babák Mihály: Elnök úr, ne minősítsen, legyen 
szíves!) Ez csak bók akart lenni. (Babák Mihály: Nem annak sikerült.) Tehát Babák képviselő 
urat elfogadta a kormányoldal, a kisebbségi véleményt pedig Szekeres képviselő úr fogja 
előadni.  

Köszönöm szépen, államtitkár úr, a megjelenést és a segítséget, szép napot kívánok a 
továbbiakban. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a mai utolsó napirendi pontunkra, a jövő évi 
költségvetéssel kapcsolatos kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására, illetve a döntésre 
a sorsukról. Megkérdezem, mindenkinek az asztalán ott van-e. Két perc szünetet tartunk 
előtte, ne menjen el senki. (Rövid szünet.)  

Folytatjuk a bizottság ülését a jövő évi költségvetéshez benyújtott kapcsolódó 
módosító indítványokkal. Köszöntöm körünkben Banai Péter helyettes államtitkár urat. Azt 
javaslom, tisztelt bizottság, hogy a már hagyományosnak mondható technikával szavazzunk, 
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irracionálisan ne nyújtsuk a bizottság ülését, ha nem muszáj. Mindenkinek ki van osztva az a 
segédanyag, amelyben az 1. pont alatt láthatók azok az ajánlások szám szerint feltüntetve, 
amely ajánlások alatti indítványokat a kormánypárti képviselők nyújtottak be, és ezeket az 
előterjesztő támogatja. Nem sorolom fel az irományszámokat, a 656-tól a 727-ig terjedő 
blokkban lévő indítványokról van szó melyeket egyben, blokkban – ahogy ez most divat a 
Házban –, együttesen tárgyalunk. Ezek egészéről, vagy ha úgy tetszik, külön-külön kérdezem 
államtitkár urat, van-e ezekkel kapcsolatosan észrevétele vagy megjegyzése.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ahogyan elnök úr mondta, ezeket a 
javaslatokat a kormány támogatja. Amennyiben egyedi kérdés van egy-egy konkrét javaslat 
kapcsán, természetesen külön kiegészítést teszek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát egyben fogom föltenni szavazásra a 656-tól 727-ig 

terjedő irományszámok alatti indítványokat, egyben szavazunk. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja ezeket az indítványokat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Elsöprő többség, a bizottság többsége támogatta.  

Következik az a blokk, amelyben a bizottság által benyújtott és az előterjesztő által is 
támogatott javaslatok szerepelnek. A 738. irományszámú javaslatot bizottság nyújtotta be, és 
az előterjesztő támogatja, de nem tudom, melyik bizottság nyújtotta be. Tud segíteni, 
államtitkár úr?  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

emberi jogi bizottság nyújtotta be ezt a javaslatot.  
 
ELNÖK: Tehát az emberi jogi bizottság által benyújtott indítványról van szó, amiről 

most kérdezem államtitkár úr véleményét, hogy ezt támogatja-e a kormány.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A 

bizottság többsége is támogatja a javaslatot.  
Következik az a blokk, amelyben a kormánypárti képviselők által benyújtott, de az 

előterjesztő által nem támogatott módosító indítványok szerepelnek, a 636-tól 725-ig terjedő 
irományszámok alatt. Ezeket tehát a kormány nem támogatja. A bizottság vajon támogatja-e? 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja a 3. pont alatti, 636-tól 725-ig terjedő 
indítványokat.  

Következik a 4. pontban levő, ellenzéki képviselők által benyújtott, de az előterjesztő 
által nem támogatott javaslatok. Ráadásul a fejezeti főösszeget érintő módosító javaslatokról 
van szó, tehát itt tulajdonképpen először azt kell tisztáznunk, hogy házszabályszerűnek ítéli 
ezeket a bizottság, miután ez fejezetek közötti mozgást igényel. (Jelzésre.) Pósán képviselő 
úr! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A főösszegekről a parlament már 

döntött, tehát ezekről nem tudunk, nem szabad dönteni. 
 
ELNÖK: Világos, tehát ki kell mondania a bizottságnak, megkérdezem tehát 

hivatalosan is, hogy házszabályszerűnek ítéli-e a bizottság ezeket az indítványokat. Aki 
házszabályszerűnek ítéli, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Köszönöm, a 
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bizottság nem ítélte házszabályszerűnek ezeket az indítványokat. Ebből következik, hogy 
akkor ezekről nem kell szavaznunk tartalmilag, miután nem házszabályszerűek.  

Következik az 5. pontban levő, ugyancsak ellenzéki képviselők által benyújtott és az 
előterjesztő által nem támogatott javaslatok tömege. Itt az a lehetőség természetesen megilleti 
a javaslattevőket vagy képviselőiket, hogy bármelyik irományszám alatti indítványról 
konkrétan megkérdezze, hogy vajon miért nem támogatja azt a tisztelt kormány. Van-e tehát 
ellenzéki képviselőtársaim részéről olyan igény, hogy bármely, a kormány által nem 
támogatott javaslatról kérdezzük a kormány véleményét. Kis türelmüket kérem. (Rövid 
szünet.) Köszönöm a türelmüket, folytatjuk az ülést. Nem kérdezek semmit sem, tudom a 
választ.  

Tehát blokkban szavazunk itt is ismét. Ki támogatja a bizottságból az ellenzéki 
képviselők által benyújtott, de a kormány által nem támogatott indítványokat? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta 
ezt a javaslatcsomagot.  

Következik a 6. pont alatti, kormánypárti és ellenzéki képviselők közös indítványa, 
amit a kormány ugyancsak nem támogatott. Ki támogatja ennek ellenére? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada támogatta a 647. irományszám alatti indítványokat.  

A 7. pont alatti, az emberi jogi bizottság által két irományszám alatt benyújtott, de az 
előerjesztő által nem támogatott javaslatokról van szó. A bizottság támogatja-e ezeket az 
indítványokat. (Nincs jelzés.) A bizottság sem támogatta ezeket az indítványokat.  

Van még a foglalkoztatási és munkaügyi bizottságnak egy bizottsági kapcsolódó 
módosító javaslata a 739. irományszám alatt, erről kell döntenünk. Erről kérdezem államtitkár 
úr véleményét.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: A bizottság részéről véleményt nem látok, szavazás következik. (Szavazás.) 

A bizottság többsége támogatta az indítványt. 
Következik ugyancsak a foglalkoztatási bizottság 740. számú indítványa, melyről 

kérdezem a kormány véleményét.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány ezt is támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) A bizottság is támogatja.  
Most következik az a sajátos eljárás, amikor a saját bizottságunk nyújt be 

indítványokat az utolsó szó jogán. Akkor most megkérdezem államtitkár urat, hogy 
támogatja-e ezeket az indítványokat.  

Bizottsági módosító indítványok megvitatása 

BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hat darab módosító javaslat benyújtása esetén azokat a 
kormány támogatja. Nagyon röviden elmondanám, hogy mit tartalmaz ez a hat javaslat. 

Az önök előtt lévő első javaslat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeten belül 
20 millió forintot csoportosít át a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az idei 
törvénymódosítás miatt kibővülő feladatainak finanszírozására.  

A második javaslat röviden jogtechnikai javaslatnak minősíthető, döntően 
névváltoztatásokat visz át a törvényjavaslaton részben a munkáltatói, társadalombiztosítási 
hozzájárulás új neve miatt, ami alapján a szociális hozzájárulási adó rendszere miatt az első 
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körben a főösszeget érintő módosításokra sor került, itt második körben a normaszöveg 
módosítására kerül sor. Tehát a szociális hozzájárulási adó név használatára kerülne sor. 
Illetve szintén ez a módosító javaslat a korábbi néven a költségvetésitörvény-javaslatban még 
nemzeti szociálpolitikai alapnak nevezett alapot átnevezi nemzeti család- és szociálpolitikai 
alapnak, tekintettel arra, hogy a családi támogatások, például a családi pótlék ezen alapban 
jelennek meg. Ez a két döntő elnevezésbeli változás, amelyet a második módosító javaslat 
tartalmaz. 

A harmadik módosító javaslat a miniszterelnökség fejezeten belül a működési 
kiadásokból 702 millió forintot átrak a kormányfői protokollra nevesítetten 500 millió forint 
értékben, fejezet általános tartalékra 150 millió forint értékben, illetőleg a Nemzeti Sírkert 
gondozására 52,2 millió forint értékben.  

A negyedik módosító javaslat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal intézményén 
belül csoportosít át 300 millió forintot az egyéb működési jellegű kiadásokról a személyi 
jellegű kiadásokra.  

Az ötödik javaslat a helyi önkormányzatokat érintő azon módosító javaslat, amelyet 
minden évben a költségvetési tárgyalás ezen szakaszában nyújt be bizottság, ez az 
úgynevezett mutatószám-felmérés legújabb információit vezeti át a költségvetésitörvény-
javaslaton. Ezen túl a törvényjavaslat 3. számú mellékletében, vagyis a kötött felhasználású 
önkormányzati normatívákból kiemeli a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetőleg súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési 
önkormányzatok támogatását. Illetve bocsánat, a 3. szabad felhasználású normatívákat 
tartalmazó mellékletből kiemeli ezt a tételt, és kötött felhasználásúvá teszi egy új pályázati 
rendszerben. 

Szintén ez az úgymond nagy önkormányzati módosító javaslat bontja le a megyei 
önkormányzatok hivatalainak, illetőleg a testületeknek a tételes, megyénkénti kiadási 
összegét. Az első körös módosító javaslatban már egy 4,8 milliárd forintos összegben a 
megyei önkormányzatok kiadása szerepelt egy előirányzaton, egy tételben szerepelt, most 
megyékre lebontva tartalmazza ez a módosító javaslat, hogy az egyes megyék mennyi forrást 
kapnak.  

Végül az utolsó módosító javaslat szintén a megyei önkormányzatok feladatainak 
átstrukturálása, intézményeinek átadása kapcsán javaslatot tesz arra, hogy a megyei 
önkormányzatok pénzeszközei egy letéti számlára kerüljenek befizetésre, és a letéti számláról 
a megyei önkormányzatok intézményeinek adóssága, tartozása legyen finanszírozható. A 
letéti számláról, illetőleg annak fölhasználásáról a 2011. évi zárszámadásban a javaslat szerint 
tételesen el kellene számolni, illetőleg a letéti számla felhasználásának szabályait a 
kormányzaton belül felelősséggel bíró két miniszter, vagyis a belügyminiszter és az 
államháztartási ügyekért felelős miniszter határozná meg. Tehát az utolsó, hatodik módosító 
javaslat ezen letéti számlát teremti meg, és határozza meg a letéti számlára érkező pénzek 
felhasználásának rendjét.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. Tehát ezek ismeretében kérdezem a tisztelt 

bizottságot, hogy saját indítványaként benyújtja-e… (Jelzésre.) Előtte szót kért alelnök úr.  
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): A mellékletet nézem az önkormányzati 

költségvetéseknél, és azt gondoltam, hogy ez elírás. Korábban is volt egy szám, ami a megyei 
önkormányzatok nagyságát, feladatait semmilyen mértékben nem veszi figyelembe, most 
döbbenten látom, hogy ha jók ezek a számok, akkor ugyanez a helyzet.  

Tehát milyen számítások alapján hozták ki ezeket a számokat? Mondjuk a Baranya 
megyei önkormányzat 234 millió forint, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyénél némileg kisebb 
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megyéről és kevesebb önkormányzati képviselőről van szó. A mi esetünkben pedig 186 millió 
forint e számok alapján?  

 
ELNÖK: Alelnök úr, ez a kérdés formailag tulajdonképpen hozzánk szól, mert mi 

nyújtjuk be, de én nem tudom a választ, úgyhogy majd az államtitkár úr segítségét fogom 
kérni, hogy segítsen válaszolni. (Babák Mihály: Bóka István kért még szót.) 

Bóka képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni, 

tisztelt államtitkár úr, mi indokolja az önkormányzati fejezetnél, hogy kötetlen normatívából 
kötöttbe helyezünk át pénzösszegeket. Általában ezt rossz iránynak tartom – ez az én 
személyes véleményem –, tehát ez az önkormányzati gazdálkodás szabadságával szerintem 
ellentétben áll. Általában nehéz a gazdasági helyzet, általában nehéz a gazdálkodás.  

Ez a kérdésem, köszönöm.  
 
ELNÖK: Nincs több kérdés, kérem, segítsen nekünk megválaszolni a kérdéseket.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Seszták Oszkár alelnök úr kérdésére vonatkozóan azt tudom 
mondani, hogy egy tételes kincstári felmérés alapján határoztuk meg az egyes megyei 
önkormányzatok kiadásait, és így került ez az összeg meghatározásra. Természetesen nem 
csak az államháztartási, államtitkársági, illetve nemzetgazdasági minisztériumi háttérszervek, 
hanem a Belügyminisztérium bevonásával és egyeztetéssel határoztuk meg. Ha az eljárásrend 
részletesebben érdekli alelnök urat, akkor elnök úr egyetértésével Szelényi György 
kollégámat kérném meg a további kiegészítésre.  

 
ELNÖK: Érdekelnek a részletek is minket, úgyhogy tessék. 
 
DR. SZELÉNYI GYÖRGY főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

a szót. Szelényi György vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium önkormányzati rendszerek 
főosztályáról.  

A megyei támogatások összegének a kialakítása az egész megyei blokk és csomag 
kialakításának a keretében történt, a Kincstárban lévő adatbázisok figyelembevételével. 
Méghozzá olyan módon került meghatározásra, hogy ugye, itt működési kiadásról van szó, 
igazából a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi kiadásokat lehet elsősorban 
közelíteni, és az önkormányzatok különféle bevételeit. Ezért a dolog olyan módon történt, 
hogy a Kincstár egy mintahónapot kiválasztva készítette el a személyi juttatások 
felhasználását egyik oldalról, és a 2011. évi önkormányzati adatbázisban lévő dologi 
kiadásokból a dologi kiadásokat. Külön egyedi, a Kincstáron keresztüli végigkérdezésből 
alakultak ki az önkormányzati bevételek, és ezért ez olyan javaslatot tartalmaz, amely két 
elemből áll. Egyrészt ezen kiadások megbontása tartalmazz 4,9 milliárd forintot az előbb 
elmondottak alapján, valamint létrejött egy 1,5 milliárd forintos önkormányzati megyei 
tartalék, aminek kifejezetten az a feladata, hogy a jelentkező, az új helyzetből adódó váratlan 
kiadásokhoz is további támogatást nyújtson.  

Tehát a mondandó az, hogy valójában mintegy 6,5 milliárd forint – nem pusztán 
magában a 4,9 – az, amely a megyei önkormányzatok megmaradt feladatainak kifejezetten a 
működési kiadásaihoz áll rendelkezésre. Ilyen módon a 12. számú melléklet tartalmazza az 
egyik részhalmazát, ami megyénkénti lebontást tartalmaz, a másik pedig: a 6. számú 
mellékletbe beépítésre került egy külön pont a megyei önkormányzatok működési kiadásainak 



- 22 - 

a tartalékára, ami 1,5 milliárd forintot tartalmaz. Az egész együtt közel 6,5 milliárd forint, 
amely ezt a feladatot szolgálja.  

Köszönöm. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Tehát, ha jól értem a szavait – elnézést, elnök úr –, 

amelyik megyei önkormányzat nagyobb hivatalt működtetett, az többet kap. (Babák Mihály: 
Erről van szó.) Az egyik legkisebb hivatalt működtettük ebben az országban, és ezért 
büntetnek bennünket. (Babák Mihály: Igen, hát nincs annyi kiadás.) Jól értettem? 

 
ELNÖK: Tessék válaszolni! 
 
DR. SZELÉNYI GYÖRGY főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez nem 

normatíva módszerrel került elosztásra, hanem olyan módon, hogy volt egy adott helyzet a 
megyei önkormányzatok működésében. Nyilván az adott hivatal működési kiadásit kellett 
valójában három irányban szétszedni. Egy része volt az – és a feladatfinanszírozás irányába 
való továbblépésnek ez egy első lépése –, ami elment a korábbi megyei intézmények állami 
fenntartásba adásával a KIM-fejezetben történő működtetési részekhez, egy része elment a 
GYEMSZI-be, ahol egészségügyi intézmények voltak, továbbá az adott megyei hivatali 
apparátus működésnek az a része, ami nem ezekhez kapcsolódik, és annak vizsgálva a 
tényadatait, abból került ez kialakításra. (Seszták Oszkár: Ez elképesztő!) 

 
ELNÖK: Tessék, alelnök úr, nyugodtan bontakozzon ki! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Igyekszem, köszönöm szépen. Tehát ez a lehető 

legrosszabb bázisszemléletű finanszírozás. Arról volt szó, hogy nulla bázisról indulunk, és 
mindenki a feladataival arányos finanszírozást kap. Azért, mert máshol 70-en tologatták az 
aktát, nálunk pedig 40-en, és ezt a tervezés alapjául használják, hát ne haragudjon meg! 
Egyébként honnan tudták a megyei önkormányzatok, hogy ilyenfajta tervezés folyik a 
minisztériumban? Miért itt kell erről értesülnünk?  

 
DR. SZELÉNYI GYÖRGY főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még 

válaszolhatok erre, elnök úr?  
 
ELNÖK: Igen, csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy itt az alelnök úr kérdése 

mindannyiunkhoz irányul, és ön segít nekünk, hogy megértsük. Ez most a magunk indítványa 
lesz – ha lesz –, és majd ön segít nekünk megmagyarázni a bizonyítványt. (Dr. Bóka István 
jelez.) Bóka képviselő úr! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Kapcsoltam. Tehát a feladatfinanszírozás miatt a 

kérdésemet visszavonom, köszönöm szépen. (Babák Mihály: Igen, ez bázisszemléletű.) Tehát 
értelmetlennek tűnik.  

 
ELNÖK: Ennyivel egyszerűbb a helyzetünk. Tehát Bóka képviselő úr visszavonta a 

kérdését, maradt még a másik kérdés, Seszták alelnök úr kérdése, ebben tessék segíteni! Vagy 
visszavonta, Seszták képviselő úr is?  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): A kérdéseimre láthatólag nem kapok választ. Ez egy 

rossz tervezési módszertan, és elképesztő módon igazságtalan. Tehát akik az 
önkormányzatiságból adódóan (Babák Mihály: Mindenki pontosan érti.) kisebb hivatalt 
működtettek, önök most ezt büntetik. Köszönjük. 
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ELNÖK: Mi fogjuk büntetni, hogyha megszavazzuk az indítványt. Ők csak számoltak, 

erről dönteni mi fogunk majd, meg önök, ha megszavazzák. (Jelzésre.) Tessék, Babák 
képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mivel ez egy kormány-előterjesztés, szavazzuk meg, és a 

képviselőtársam pedig gondoskodjon a módosító indítványról. (Közbeszólás: Nem lehet.) De 
kapcsolódó módosító indítvánnyal lehet. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Ez a 24. óra utolsó perce.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Akkor visszavontam, köszönöm, bocsánat.  
 
ELNÖK: A kérdés az, hogy benyújtja-e a bizottság saját indítványaként ezek 

birtokában, ismeretében, vagy nem nyújtja be. Ez a kérdés. (Dr. Bóka István közbeszólása.) 
Kérem Bóka képviselő urat, ezt kérdezze meg jegyzőkönyvben. (Babák Mihály: Az kérdezi, 
hogy hétfőn nem lehet-e erről szavazni.) Vagy tartsak szünetet? Akkor szavazás következik. 
(Babák Mihály: Akkor ebben az egy tételben időt kérünk.) Még a szakértő úr kíván szólni, 
tessék!  

 
DR. SZELÉNYI GYÖRGY főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Alelnök úr 

úgy fogalmazott, hogy most szembesül ezzel a módszerrel a bizottság. El kell mondanom, 
hogy maga a módszer november elején elküldésre került a megyei átadóbizottságok számára, 
tehát ilyen módon ismert. Sőt úgy tudom, hogy Veres képviselő úr múltkor kérdést intézett 
ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és ilyen módon ezek kapcsán külön a bizottságnak is 
megküldésre került maga a módszer is.  

Tehát igazából kvázi ismert, és ott részletesen, algoritmusra le van írva, hogy mind a 
bér, mind a dologi, mind az egyebek, és ezért van az, hogy ketté van bontva, hogy egyrészt a 
pillanatnyi realitást volt kénytelen figyelembe venni, mert decemberről januárban is el kell 
kezdeni működni, másrészt meg ott van az 1,5 milliárdos összeg, ami ad mozgásteret arra, 
hogy az egésznek ne a determinált összegét használjuk. Ezért nem a 6,5 milliárd forint van 
felosztva. Teljesen értem alelnök úr felvetését, de két dolgot kellett a dologban kezelni. 
Egyrészt azt, hogy van egy realitás, amivel decemberről januárra tovább kell menni, másrészt 
pedig az új helyzetnek megfelelően van egy elmozdulás. Ezért van két pillér, az egyik része a 
determinált továbblépést, a másik meg az elmozdulást tartalmazza, ez az 1,5 milliárd forint. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönjük szakértő úr véleményét. Ékes képviselő úr kívánt szólni.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nekem lenne egy kérésem, ötperces technikai 

szünetet kérnék. (Rövid szünet.)  
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Egy dolog van még hátra, meghallgattuk a 

szakértő úr és a bizottság több tagjának a véleményét. (Jelzésre.) A szavazás előtt még Ékes 
képviselő úr kért szót.  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Azt kérem, elnök úr, hogy szavazzunk a módosítóról 

csomagban.  
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Döntés a bizottsági módosító indítványok benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm, elfogadom. Tehát a bizottság saját indítványaként benyújtandó 
hat indítványról együttesen szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ezt a hat indítványt 
benyújtsuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége egyetért azzal, 
hogy benyújtsuk ezt a hat saját indítványt.  

Végeztünk a szavazással. (Babák Mihály: Kérjük a kormány képviselőit, hogy a 
szakmai vitát, amely méltánytalan, szíveskedjék rendezni.) Köszönjük szépen államtitkár 
úrnak és a szakértő úrnak a jelenlétet. 

Egyebek 

Még annyi bejelentenivalóm van az egyebek között, hogy hétfőn 10 órára tessék 
tervezni a következő bizottsági ülést. 

Bezárom az ülést, köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 28 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


