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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  
(Záróvita és zárószavazás előkészítése)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat (T/5248. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló törvényjavaslat (T/5281. szám)  
(Lázár János, dr. Kovács József, dr. Heintz Tamás, dr. Hörcsik Richárd, Koszorús László, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, Rogán Antal, dr. Kupcsok Lajos, dr. Mengyi Roland, 
Wintermantel Zsolt és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. 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) 
Balla György (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) 
Dr. Nagy István (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP)  
Dr. Veres János (MSZP) 
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Szijjártó Péter (Fidesz) megérkezéséig Babák Mihálynak (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) megérkezéséig dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) megérkezéséig Hoffman Pálnak (KDNP) 
Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz) 
Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Lukács János elnök (Magyar Könyvvizsgálói Kamara) 
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kohut Viktor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként 

Megjelentek 

Karvalits Ferenc alelnök (Magyar Nemzeti Bank) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 9 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a médiumok munkatársait, meghívott 
vendégeinket, a mai ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 
bizottság a helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképes. 

A kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokhoz módosító javaslat nem érkezett, 
ezért megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a meghívóban jelzett négy napirendi pontot 
elfogadják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, úgy látom, a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a meghívóban javasolt napirendet. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedtessék meg, hogy most kivételesen azt kérjem vagy 
javasoljam, hogy az egyebekben előterjeszteni kívánt indítványtervezetet ismertessem a 
bizottság tagjaival.  

Egyebek 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara javaslatának megvitatása 

A házelnök úr kért meg arra, hogy illetékességből saját belátásom, illetve legjobb 
elgondolásom szerint intézkedjek annak a levélnek az ügyében, amit a házelnök úrnak írt 
Lukács János úr, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.  

A levél tartalma egy olyan probléma ismertetése, amit ismerünk, hiszen mind az 
önkormányzati törvény tárgyalásakor, mind az államháztartási törvény tárgyalásakor szóba 
került, nevezetesen a helyi önkormányzatok pénzügyi beszámolóinak az auditálásáról van szó. 
Itt egy olyan körülmény van, ami azt gondolom, kimeríti a koherenciazavar kritériumát, 
nevezetesen az, hogy egy európai uniós irányelvvel ütköznék az a megoldás, ami szerint az 
Ötv. sem és az Áht. sem rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyi 
beszámolóinak miként történjék a független, külső pénzügyi ellenőrzése. Erre vonatkozóan 
kezdeményezem a tisztelt bizottságnál azt, hogy a bizottságunk – mint illetékes bizottság, bár 
az Ötv. ügyében nem első helyen kijelölt bizottság, de szakmai szempontból mindenképpen 
illetékes bizottság – nyújtson be egy zárószavazás előtti, koherenciazavart kiküszöbölő 
módosító indítványt, aminek az a célja – amint az olvasható is a kiosztott 
indítványtervezetben –, hogy a helyi önkormányzatok kötelesek legyenek a pénzügyi 
beszámolójukat költségvetési képesítéssel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgálóval 
auditáltatni.  

Az indokolás legfontosabb pontja az, hogy amennyiben nem így tesz az Országgyűlés, 
akkor nem tud eleget tenni annak az uniós irányelvnek, ami szerint erre szükség van. Annál is 
inkább, hiszen a helyi önkormányzatok közül jó néhányan uniós támogatásokat is használnak, 
tehát ezért is gondolom, hogy az Európai Unió ezt különös figyelemmel kíséri.  

Ez tehát az egyebekből előrehozandó napirendi javaslatom, illetve ajánlásom. Önök 
előtt van az indítványtervezet, és engedjék meg, hogy 3 perc erejéig szót adjak dr. Lukács 
János úrnak, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökének azért, hogy ezt az indokolást 
szakmai szempontból kiegészítse.  

Köszöntöm elnök urat és munkatársait. Tisztelettel kérem Lukács János elnök urat, 
fáradjon az előadói asztalhoz, és 3 percben egészítse ki a módosító indítvány tervezetét.  

Dr. Lukács János elnök (MKvK) szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS JÁNOS elnök (Magyar Könyvvizsgálói Kamara): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtak és meghallgatnak. Elnök úr 
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nagyon szakszerűen összefoglalta mindazt, amit én is el szerettem volna mondani. Persze 
emellett még számos érvünk lenne, hogy miért van szükség az önkormányzatoknál 
könyvvizsgálatra, de ezekkel nem szeretném untatni a bizottságot.  

Azzal szeretném kiegészíteni elnök úr szavait, hogy valószínűleg a törvény alkotóinak 
figyelmét elkerülte, hogy egy új irányelvről van szó, hiszen ha látják, 2011. november 8-án 
született a 2011/85. számú EU-irányelv, mely 4 nappal ezelőtt vált hatályossá, tehát december 
13-án lépett hatályba, és amikor az önkormányzati törvényt fogalmazták, még ezzel nem 
számolhattak.  

Én is ugyanazokra szeretném felhívni a figyelmet, amit elnök úr is elmondott, hogy 
egy inkonzisztencia mutatkozik jelenleg, az önkormányzati törvényben nincs szó 
ellenőrzésről, nem csak független, egyáltalán semmiféle ellenőrzésről az éves 
beszámolójukat, az önkormányzatok gazdálkodását tekintve. Az Állami Számvevőszék és a 
Magyar Államkincstár feladatköre sem jellegét, sem célját, sem módszerét tekintve nem felel 
meg az auditálásnak, a független könyvvizsgálói tevékenységnek.  

Tehát arra szeretném kérni a bizottságot, hogy éppen emiatt, hogy megteremtsük az 
összhangot a magyar törvények és az Európai Unió irányelvei között, támogassák ezt a 
zárószavazás előtti módosító indítványt, hogy bekerülhessen a parlament elé, illetve 
kiegészüljön a 118. §-sal ez az önkormányzati törvény, a könyvvizsgálatra vonatkozóan.  

Kérem szíves megértésüket és támogatásukat.  
 
ELNÖK: Köszönjük a kiegészítését, elnök úr. Tekintettel arra, hogy ez a helyi 

önkormányzatokról szóló törvénnyel kapcsolatos indítvány, kérdezem, hogy a 
Belügyminisztériumot képviseli-e valaki a bizottsági ülésen. (Nincs jelzés.) A 
Belügyminisztérium mint előterjesztő képviselője nincs jelen, akkor képviselőtársaimat 
kérdezem, és adom meg a szót, hogy nyilatkozzanak az indítvánnyal kapcsolatban. Kinek van 
kérdése? (Jelzésre.) Babák képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Szeretném mindenféleképpen 
megtudni a tárca vélekedését e tekintetben, az fontos lenne. (Feketéné dr. Fazekas Mária: 
Nem jöttek, hívtuk őket.) Jó, rendben van, akkor is be kell szerezni. Lesz még a héten 
bizottsági ülésünk, és akkor eldönthetjük.  

 
ELNÖK: A kérdés világos, az igény is jogos, de ez egy koherenciazavar 

kiküszöbölését célzó indítvány, és a Házszabály szerint 12-ig le kellene adnunk pro vagy 
kontra. Tehát arra már nincs módunk, hogy a hét másik napján kerítsünk erre sort. Jeleztük a 
Belügyminisztériumnak ezt a problémát, nincsenek itt.  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Még annyit, elnök úr, hogy a javaslattevő tárgyalt a 

tárcával? Mert akkor tárja elénk a tárgyalás eredményét. Mert ez most úgy néz ki, mintha a 
kormányt megkerülve jött volna be hozzánk.  

 
ELNÖK: A javaslat úgy született, ahogy a bevezetőben mondtam, hogy a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara elnöke levéllel fordult a házelnök úrhoz, amelyben meghallgatást 
kért. (Babák Mihály: Az nem jó.) A házelnök úr ezt a levelet nekem továbbította, mint 
illetékes bizottsági elnök számára, és kérte, hogy járjak el a hatáskörömben. Azt gondoltam, 
hogy ez a helyes eljárás, hogyha ezt a szakmai problémát az illetékes parlamenti bizottság elé 
hozom. Számvevőszéki és költségvetési bizottság a nevünk, ellenőrzéssel foglalkozunk, tehát 
ennél jobb helyen nem lehet a kérdés, mint itt.  
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Kinek van még kérdése? (Jelzésre.) Veres képviselő úr! (Dr. Veres János: 
Hozzászólásom lenne.) Hozzászólás. Parancsoljon! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hozzászólásom lenne. Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A probléma régen napirenden van, az Országgyűlésben több 
alkalommal foglalkoztunk a vitában ezzel a kérdéssel, elnök úr számos alkalommal 
hozzászólásként mind ennek a törvénynek, mind más törvény vitájában szóba hozta. A 
benyújtott javaslat megoldja azt a problémát, ami jelenleg megoldatlan, ezért a szocialista 
frakció nevében támogatom a javaslat elfogadását, illetve a javaslat benyújtását az 
Országgyűléshez.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Rozgonyi képviselő úr! 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Közismert, hogy az önkormányzatok jelentős részét – a 

kisebb önkormányzatok különösen – évtizedek óta nem ellenőrizte senki sem, akut kérdésről 
van szó. Nincs más megoldási lehetőség, mert ezt a Számvevőszék képtelen megoldani, ezért 
természetes módon a Jobbik-frakció is támogatni fogja ezt a törvénymódosító tervezetet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Itt most arról van szó, képviselő úr, hogy a bizottságnak kell 

nyilatkoznia, hogy mint szakmailag illetékes bizottság, benyújtja-e. Kérem, senkit ne 
feszélyezzen, nem kell kétségbe esni, hogy a kormány nem ül itt. Azt gondolom, van itt a 
kormányoldalnak elegendő szakértelme ahhoz, hogy megítélje, hogy ezt a kérdést miként 
kezeljük.  

Több kérdést, véleményt nem látok, nincs más hátra, mint szavazni kell arról, hogy ezt 
az indítványt a számvevőszéki és költségvetési bizottság benyújtja-e 12 óráig az 
Országgyűlésnek abból a célból, hogy zárószavazás előtt ezt még megvitassa.  

Határozathozatal 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki 
nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Nemleges vélemény nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
16 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy nem nyújtja be ezt a módosító indítványt.  

Kamarai elnök úrnak és munkatársainak köszönöm a megjelenést, viszontlátásra. 
(Dr. Lukács János és munkatársai elhagyják az üléstermet.) 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat (Záróvita 
és zárószavazás előkészítése) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket az 1. pontban jelzett napirendi pont 
tárgyalásával, a 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat záróvitájának és a 
zárószavazás előkészítése van napirenden.  

Egy módosító indítványról van szó, amit önök is megkaptak velem együtt, melynek 
sok aláírója van, december 18-ai. A megyei önkormányzatok támogatására vonatkozó 
előirányzatok változnak, változhatnak, erről szól 4365/752. számú módosító javaslat. Ez 
ügyben kérdezem és egyben üdvözlöm Banai Péter helyettes államtitkár urat körünkben, hogy 
kíván-e szólni, miután ez nem bizottsági indítvány, hanem több képviselőtársunk 
zárószavazás előtti indítványa, tehát értelemszerűen meg kell kérdeznem a pénzügyi 
kormányzat képviselőjét, államtitkár urat, hogy mi erről a véleménye.  

Parancsoljon!  
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BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat azt a témát, a megyei 
önkormányzatok működési támogatásának kérdéskörét érinti, amiről a legutóbbi bizottsági 
ülésen egy – mondhatom – érdemi vita alakult ki. Ez a javaslat egy új bontást tartalmaz a 
megyei önkormányzatok támogatása tekintetében, amivel a kormány egyetért, tehát támogatja 
a javaslatot.  

 
ELNÖK: A kormány tehát támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

kinek van kérdése vagy véleménye a javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Kérdést, 
véleményt nem látok, a szavazás következik.  

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja az 
indítványt.  

Most következik annak a négy indítványnak a tárgyalása, amely négy indítványt a 
bizottság sajátjaként nyújt be, ha úgy dönt, hogy benyújtja, de a szokásos eljárás szerint át 
fogom adni a szót államtitkár úrnak abból a célból, hogy hozzon minket helyzetbe az ügyben, 
hogy itt valójában miről van szó. Tehát az indítványok tartalmában nem vagyok olyan 
tájékozott, mint államtitkár úr.  

Öné a szó.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Abban a sorrendben ismertetem a módosító 
javaslatokat, amilyen sorrendben a tisztelt bizottság előtt áll a javaslatsorozat.  

Az összesen négy darab módosító javaslatból az első és a második a költségvetési 
egyenleg, a 2,5 százalékos egyenlegcél megőrzését célozza. Az első javaslat azt tartalmazza, 
hogy a fővárosi helyi tömegközlekedés támogatása a korábbi tervektől eltérően ne normatív 
módon, kvázi automatikusan kerüljön a főváros részére biztosításra, hanem csak akkor, 
hogyha a főváros elkészít és a kormány jóváhagyásával együtt elfogad egy, a közösségi 
közlekedés hosszú távú fenntarthatóságát biztosító koncepciót.  

Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy a BKV mintegy 32,2 milliárd forintot 
csak akkor kaphat meg, hogyha látszik, hogy életképesen, hosszú távon fenn tud maradni. 
Ennek a jelentősége azért kiemelendő, mert az elmúlt években – és idén is – a BKV Zrt. nem 
csak a költségvetési törvényben szereplő normatív támogatást kapta meg, hanem mindig 
pótlólagos, előre nem tervezett többlettámogatást kellett nyújtani. Épp ezért fontos – ismétlem 
magam – egy hosszú távú koncepció elfogadása, amely biztosítja, hogy az előre tervezett 
összeg felett nincs szükség további kormányzati beavatkozásra.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy benyújtsuk-e ezeket 

az indítványokat. Hogyan vélekednek róla? Ki kér szót? (Szijjártó Péter: Akkor most csak 
erről az egyről beszélünk?) Igen, erről az egyről beszélünk, nem jól fogalmaztam, köszönöm 
szépen a korrekciót. Alelnök úr figyel, hogy hogyan fejezem ki magam.  

Tehát arról az indítványról van szó, amelyikben a 35 milliárdos előirányzat 
3 milliárddal csökken – hogy így nevesítsem, miután nincs száma –, erről kérdezem tehát a 
bizottság véleményét, hogy ezt benyújtsuk-e módosító indítványként. (Nincs jelzés.) Ha nincs 
vélemény, akkor szavazás következik.  

Aki úgy gondolja, hogy ezt az indítványt a bizottság nyújtsa be, kérem, 
kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 19 igen szavazattal a 
bizottság többsége úgy döntött, hogy benyújtja ezt az indítványt.  

Következik egy másik indítvány, amelyet úgy lehet azonosítani, hogy a bevételi 
főösszeg 14 323 millió forint, az nem változik. (Közbeszólások.) Azt keresem, hogy mivel 
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lehet azonosítani, mert nincs száma. (Közbeszólásra:) Tehát a 11. oldalon az indokolás úgy 
kezdődik, hogy „A kormányzati gazdaságpolitika fő célja…”, ez van a kezemben, erről van 
tehát szó, a 299 forintos árfolyamszámítással készített verzió.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjék ezt is kommentálni.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. A 2012. évi költségvetésitörvény-javaslat makrogazdasági pályája 
benyújtáskor 1,5 százalékos növekedéssel, némileg 270 forintnál picivel erősebb 
euró/forintárfolymmal számolt, amikor még a fogyasztásnál és a beruházásnál kedvezőbb 
értéket prognosztizált a kormány 2012-re.  

Az elmúlt hónapokban bekövetkezett folyamatok – így a sokszor emlegetett német 
gazdaság várható lassabb növekedése, illetőleg a pénzügyi válság, adósságválság 
reálgazdasági hatásai szükségszerűvé tették a makrogazdasági prognózis változtatását. Ez az 
új progózis 0,5 százalék körüli növekedéssel számol, és a másik sokszor emlegetett érték, 
amit elnök úr említett, a forint/euróárfolyam, ahol 300 forint körüli, 299,4 forint/eurós 
árfolyammal számoltunk, illetőleg a makrogazdasági pályának értelemszerűen több tényezője 
is változott. Mindez szükségszerűvé tette, hogy a már ismert és látott tartalékokon túl további 
intézkedésekkel legyen biztosítható a 2012. évi 2,5 százalékos hiánycél elérése.  

Ezen további intézkedéseket tartalmazza a tisztelt bizottság előtt lévő módosító 
javaslat. A módosító javaslat 120 milliárd forintnyi többletintézkedésről szól. Ezen 
120 milliárd forintból 52 milliárd forint értékben a költségvetési fejezetek kiadási főösszegén 
belül kerül sor tartalékképzésre. Ez gyakorlatilag az összes költségvetési fejezetet, tehát a 
minisztériumok, illetőleg az úgynevezett alkotmányos, a kormánytól független szervek 
fejezeteit is érinti. Ez az 52 milliárd forint tartalékba helyezése azt jelenti, hogy ezen tartalék 
felhasználására a már korábban megképzett országvédelmi alap és kamatkockázati tartalék 
felhasználásához hasonló módon csak akkor kerülhet sor, hogyha az Eurostatnak, az Unió 
statisztikai szervének 2012. szeptember végén kiküldött hivatalos jelentése alapján a 
2,5 százalékos hiánycél ezen új tartalék felhasználásával együtt is elérhető. Magyarul, hogyha 
veszélyben lenne a 2,5 százalékos hiánycél, ezt az 52 milliárd forint tartalékot nem lehet 
fölhasználni. Ez az első intézkedése a módosító javaslatnak.  

A második intézkedés koherenciát, összhangot teremt a tisztelt Országgyűlés részére 
múlt héten benyújtott magán-nyugdíjpénztári járulékokkal kapcsolatos javaslattal. A magán-
nyugdíjpénztári tagok esetén a múlt héten a stabilitási törvényhez benyújtott törvényjavaslat 
értelmében az egyéni járulékok átirányításra kerülnek a Nyugdíjbiztosítási Alapba, ennek az 
összege 48 milliárd forint. Mivel a 2012. évi költségvetésitörvény-javaslat ezen 48 milliárd 
forintnyi úgymond nyugdíjalap-bevételkiesés megtérítésével számolt, ezért a 
Nyugdíjbiztosítási Alap főösszege nem változik, mindössze a központi költségvetési 
támogatást váltja ki ez a 48 milliárd forint összegű magán-nyugdíjpénztári egyéni 
járulékbefizetés. Ez tehát a második pillére a módosító javaslatnak.  

A harmadik pillére pedig a dohány jövedéki adójának emeléséből származik, döntően 
az úgynevezett sodró dohány jövedéki adójának emelése miatt. Egyrészről a jövedéki adó és a 
hozzákapcsolódó áfabevétel összege változik, összességében 20 milliárd forint összeggel. Ez 
a harmadik javaslat szintén koherenciát teremt a vonatkozó adószabályok módosításában. 

Az 52 milliárd forintos tartalék, a 48 milliárd forintos magán-nyugdíjpénztári egyéni 
járulék nyugdíjalapba történő fizetése és az említett 20 milliárd forintos dohány jövedékiadó-
emelés együttesen 120 milliárd forintos tétel, ami a tisztelt bizottság előtt lévő javaslat alapján 
a 2012. évi költségvetés egyensúlyát hivatott megőrizni.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése? (Jelzésre.) Veres 
képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Az első kérdésem 

úgy szól, hogy mely házszabályi rendelkezés alapján terjeszti be a kormány az 1. pontot, 
nevezetesen a főösszegek módosítását.  

A második kérdésem úgy szól, hogy miért… 
 
ELNÖK: Engem kellene kérdezni, vagy minket, de… 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kormányt kérdezem. Világos, hogy a kormány 

csinálta a javaslatot, nehogy félreértés legyen már. Nem elnök úr javaslata, ezt mindenki 
tudja, tehát a kormányt kérdezem, ez egyértelmű helyzet. 

Tehát mely házszabályi rendelkezés alapján van előttünk az 1. pont?  
A második kérdésem: miután itt érint bizonyos minisztériumokat a tartalékképzés, 

miért nincs minden minisztériumnál tartalékképzési kötelezettség? Tehát, ha jól tudom 
áttekinteni ennyi idő alatt a táblázatot, akkor nem minden minisztériumnál képeznek 
tartalékot.  

A következő kérdésnél tartunk, de ez már vélemény lesz.  
 
ELNÖK: Ha vélemény, akkor talán azt a következő körben. (Dr. Veres János: Igen, a 

következő körben.) 
Kinek van még kérdése? Úgy látom, több kérdés nincs, akkor legyen szíves válaszolni 

Veres képviselő úr kérdéseire.  
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A benyújtott javaslatok házszabályszerűségének megítélése ismereteim 
szerint a bizottság hatáskörébe tartozik, de a miniszter úr kérdésére azt azért el kell mondjam, 
hogy ismereteim szerint a 46/1994. számú OGY-határozat és a Házszabály a költségvetési 
eljárásra vonatkozó különleges rendelkezései értelmében lehetőséget ad arra, hogy a 
főösszegek módosuljanak más tervezetekkel való koherencia megteremtése céljából. 

Megnéztük az erre vonatkozó gyakorlatot, és több olyan módosító javaslat 
benyújtására került sor az elmúlt években, amelyek fejezeti főösszeget érintettek. Tételesen 
ebből négyet megemlítenék. A T/5601/2926. számú javaslat, amely zárószavazás előtti, 
vagyis szintén koherenciás módosító javaslat volt, ami a 2004-es költségvetésnél módosította 
a főösszegeket. A T/17700/1293. számú módosító javaslat a 2006-os költségvetésitörvény-
javaslat főösszegeit változtatta. A T/1145/817. számú módosító javaslat a 2007-es 
költségvetés főösszegeit változtatta a zárószavazás előtt, és a T/6571/575. számú módosító 
javaslat a 2009-es költségvetési törvényjavaslat főösszegeit változtatta zárószavazás előtt. 
Tehát úgy látjuk, hogy a Házszabály lehetőséget ad a főösszegek módosítására, erre 
vonatkozó gyakorlattal élt a költségvetési bizottság, illetőleg az egyik javaslat kormányzati 
oldalról került benyújtásra. Harmadsorban pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy a főösszeg 
változtatására más törvényjavaslattal való koherencia megteremtése érdekében kerül sor.  

Miniszter úr második kérdését illetően valóban fontos az az észrevétel, hogy nem 
minden minisztérium fejezetét érinti a korrekció. Két tárca van, a Külügyminisztérium és a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, amelynek a főösszegén belül nem kerül ilyen tartalék 
képzésére. Úgy látjuk, a kormányzat úgy látja, hogy ezen két fejezeten belül nincs olyan 
előirányzat, ahol érdemi, nagyobb összegű tartalék képzésére kerülhetne sor. Ez nem azt 
jelenti, hogy a fejezeten belül év közben ne kerülhetne sor költségvetési kiadást csökkentő 
lépésre, ugyanis külön kormányhatározat alapján 2012. év elején minden költségvetési szerv 
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és más formában működő háttérszervezet gazdálkodását át kell tekinteni, amelyből év közben 
megtakarítás is származhat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szekeres Imre képviselő úr kért szót.  
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, 

természetesen nyilvánvaló a bizottság tagjai számára, hogy a javaslatot a bizottság fogja 
benyújtani a Háznak, de abban a fura helyzetben vagyunk, hogy az előkészítő munkát a 
kormány végezte el a bizottság számára, tehát jogos volt a kérdése Veres miniszter úrnak, 
hogy milyen jogszabályi, milyen eljárásrendi alapon kívánják azt javasolni a bizottságnak, 
hogy nyújtsuk be ezeket a módosító javaslatokat.  

Egyébként még meg is lehetne csinálni, ha lenne értelme. A kérdés ennél komolyabb. 
A kérdés úgy merül fel, hogy a mai információk alapján, amelyek rendelkezésre állnak, az a 
költségvetés, amelyet most önök javasolnak a bizottságnak, hogy nyújtsa be, hogy ez 
tartósnak tekinthető-e vagy sem. Tehát az első tartalmi kérdés úgy merül fel, hogy nem 
indokoltabb-e egy teljes átvizsgálás alapján benyújtani egy olyan módosítást – akár a 
költségvetési folyamat névleges újrakezdésével, hogy mindenképpen házszabályszerű és az 
államháztartási törvénynek megfelelő legyen –, amely stabilan lenne képes biztosítani 2012-
ben az állami és az önkormányzati költségvetés működését.  

Ebből működési probléma nincs, mert az első három hónapban a naptári évben 
nyugodtan működhetnének azok a fejezeti számok, amelyek az idén érvényben vannak, ez 
nem jelentene túlköltést, ahogy áttekintettük az egyes fejezeteket, de egy megalapozottabb 
költségvetésre adnának lehetőséget. Ugyanis mind az elmúlt néhány hónap során 
bekövetkezett magyarországi törvényhozásbeli változások a kormánypárti többség akarata 
alapján, mind a külső körülmények lényegesen megváltoztak azokhoz a nyári feltételekhez 
képest, amikor a költségvetés tervezését a kormány elkezdte és az Országgyűlés elé 
terjesztette.  

Tehát nagyon világosan szeretném kifejteni a Szocialista Párt álláspontját: szerintünk 
új költségvetésre van szükség, elsősorban azért, mert ami ma este is elfogadásra kerül az önök 
akaratából, nem lesz tartós, nem jelent kiszámíthatóságot és rendkívül nagy kockázatokat rejt 
magában. 

Kettő: Kifogásunk van az eljárással kapcsolatban, de még egyszer hangsúlyozni 
szeretném, hogy az első pont a lényeg, hogy nem tartjuk tartósnak és kiszámíthatónak ezt a 
javaslatot.  

A harmadik észrevételünk azzal kapcsolatos, hogy ezeket az önök logikája szerinti 
módosításokat mennyiben lehet elfogadhatónak és hasznosnak tekinteni. Azt gondolom, olyan 
típusú politikai döntés is van köztük, amely rendkívül sok aggályt és kérdést vet fel, és 
meggyőződésem szerint méltatlan helyzeteket teremt. Ez a magánnyugdíjpénztárakkal 
kapcsolatos befizetések átirányítása. Nem arról folyik a vita természetesen, hogy lesz-e, 
marad-e Magyarországon hárompilléres nyugdíjrendszer, ahol a járulékok egy részét nem az 
állami nyugdíjkasszába fizetjük be, mert ez még nem magánnyugdíjpénztár, hanem az a 
kérdés, hogy az az eljárásmód, ahogyan a kormány és a kormánypárti többség felszámolta ezt 
a bizonyos második megtakarítási formát, hogy ez célravezető volt-e vagy sem.  

Elmondtuk azt a véleményünket, hogy teljesen értelmetlen a dolog közepén 
változtatni, tehát akkor, amikor már hosszú évek során az állami költségvetés kipótolta a 
nyugdíjkifizetésben az így származó hiányt, és mikor éppen – nevezzük így – termőre 
fordulna ez a második pillér, és onnan is kezdenének nyugdíjakat kifizetni, megszüntetik ezt a 
megtakarítást, részben elköltik, részben pedig elvonják az állami költségvetésbe. Most már 
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nem is csak ez a kérdés, hanem az, hogy szabad-e így befejezni ezt a folyamatot, ahogy most 
önök csinálják. Tehát szabad-e, alkotmányos-e és célszerű-e így befejezni ezt a folyamatot.  

Bár ízlésem ellen való, de mégis azt mondom, államtitkár úr, hogy ha ezt a javaslatot 
úgy készítik elő – még egyszer mondom, ízlésem és álláspontom ellen való, de ha ezt a 
javaslatot úgy készítik elő –, hogy adekvát választ adnak annak a körülbelül százezer 
embernek, akik önálló döntésük alapján, kockázatot vállalva bent maradtak a második 
pillérben, akkor azt mondom, az még egy mérlegelendő megoldás lett volna. Így egyszerűen 
felháborító és emberileg elfogadhatatlan, mert ismét olyanfajta jogbizonytalanságot 
keletkeztet Magyarországon, aminek a társadalmi következményei rendkívül nagyok. 

A konkrét javaslatokkal kapcsolatban két ügyben szeretnék véleményt nyilvánítani. 
Amennyiben a táblázatból jól értelmezem az önök javaslatait, az egyik a kutatás és az 
innováció forrásainak a csökkentése további közel 7 milliárdos eszközzel. Miféle növekedési 
politikának, növekedést ösztönző politikának tekinthetjük azt, hogy az egyébként is már két 
éve befagyasztott innovációs támogatásokat tovább csökkentik? A másik pedig, amit hát a 
múltamból nem kívánok megtagadni, azt azért meglepőnek tartom, hogy Magyar Honvédség 
esetében a honvédség által átadott ingatlanból befolyó összegeket a törvényjavaslat szerint 
nem lehet úgy felhasználni, ahogyan ez korábban a rendszerben volt, hogy technológiai 
fejlesztésre és egyéb másra. Az eljárást nem tartom okosnak és célszerűnek sem, hiszen itt 
arról van szó, hogy egy holt vagyont valamilyen működő eszközzé kívánták eddig – a hosszú 
évek során gyakorlat is volt egyébként – felhasználni, mert az erőforrások korlátozottak.  

Visszatérve az alapvető mondanivalóra, új költségvetésre van szükség. 
Megkérdőjelezhető a házszabályszerűsége és a törvényszerűsége ennek a módosító 
javaslatnak, méltánytalan pontok vannak benne, és a konkrétumait tekintve is rendkívül 
célszerűtlen, ezért a szocialista képviselőcsoport nem fogja támogatni ezt a javaslatot.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kormányoldalon van-e vélemény? (Nincs jelzés.) 

Nem látok, akkor Veres képviselő úr következik.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Az adott indítványban van legalább egy olyan pont, amivel egyet tudok érteni szerencsére, 
amikor is a stadionépítésre tervezett forrásokat jelentős mértékben kurtítja – ha jól 
értelmezem, egymilliárd forintra csökkenti – a jelenlegi forrásokat. Szerintem ez egy nagyon 
jó irány, még az egymilliárdot is félre kellene tenni valamilyen jó célra.  

Ezenkívül előttünk van a Költségvetési Tanács véleménye is, amit a mai napon küldött 
meg a miniszterelnöknek és így a bizottságunknak is, és ebben azért három olyan pont van, 
amit azért mindenképpen szeretnék szóba hozni. Elsőként azt, hogy miután leírja a tanács is, 
hogy a korábban tervezettnél gyengébb forintárfolyam hathat az inflációra és a GDP-arányos 
államadósság szintjére, ezekkel a javaslat nem számol, nyilvánvalóan pótolni kellene ezt a 
problémát.  

Egyetért a tanács a korábbinál lassúbb gazdasági növekedési ütem feltételezésével, 
ugyanakkor a különösen bizonytalan külgazdasági környezet miatt kockázatosnak tartja a 
tervezet még a 0,5 százalékos növekedési ütem elérését is. Miután láthatóan nincs, előttünk 
legalábbis semmifajta alátámasztása nincs annak, hogy miért 0,5 százalékkal számol a 
kormány, ezért azt gondolom, hogy nyugodtan ki lehet jelenteni azt, hogy nyilvánvalóan 
megalapozatlan a 0,5 százalékra való belövése a költségvetésnek, hiszen nem megalapozott 
az, hogy miért éppen ez az összeg, amit figyelembe vesz a kormány a jövő évi növekedési 
tervnél most, amikor átírja a költségvetést.  

Harmadikként szintén megalapozandónak tekinti a tanács azt, hogy nem állnak pontos 
számítások rendelkezésre a jövedékiadó-emelésből származó bevételek tervezéséhez. Jó 
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lenne, ha a költségvetési bizottság ezeknek a megalapozottnak nem tekinthető 
módosításoknak a hátterével is meg tudna ismerkedni. Mondom ezt elsősorban azért, mert 
emlékeztetném itt a jelenlévőket arra, hogy egy korábbi költségvetési bizottsági ülésen 
kifejezetten kértem azt, hogy idejében váljon ismertté a parlamenti képviselők számára az, 
hogy miben, miért és milyen mértékben kíván a kormány módosítani. Azaz, föl tudjunk 
készülni a kormány módosításának a véleményezésére. Hát ezt sajnos nem kaptuk meg. Azt 
kell mondanom, hogy volt összesen nagyjából 8 percünk itt, a vita megkezdése előtt, hogy 
áttekintsük azokat az indítványokat, amelyeket elénk leraktak. Nem látom azt, hogy ezzel 
megalapozott véleményt lehetne alkotni a benyújtott indítványokról. Teljesen bizonyos 
vagyok abban, hogy ez a költségvetés, így elfogadva nem fogja növelni Magyarország és a 
magyar kormány hitelességét, ellenben csökkenteni jelentős mértékben fogja, éppen ezért ez 
az eljárás nem fogadható el semmiképpen.  

Az imént a hiányokat csak azért mondtam, hogy nem politikai szlogeneket mondunk, 
hanem szakmai érveket is mondunk annak érdekében, hogy nem ez a megfelelő megoldás, 
ami most előttünk van az asztalon. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van még észrevétele, véleménye? (Nincs jelzés.) 

Nem látok ilyet. Államtitkár úr kíván reagálni a véleményekre? (Jelzésre.) Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ha megengedik, először Szekeres Imre miniszter úr két szavát idézném, 
hogy tartós és kiszámítható-e a költségvetés, és engedjék meg, hogy e két szó kapcsán 
felidézzem a 2011-es és a 2012-es költségvetésitörvény-javaslat tárgyalását. A ’11-es 
költségvetésitörvény-javaslat tárgyalásakor a kormánytól független szervek – a Költségvetési 
Tanács és az Állami Számvevőszék – egyöntetűen azt gondolták, hogy a kormány 
költségvetése egy konzervatív, inkább óvatos költségvetés, amely a tervezethez képest 
valójában jobb hiányt tartalmaz. Ehhez képest év közben többször be kellett avatkozni a 
hiánycél védelme érdekében.  

A 2012-es költségvetésnél szintén, hogy csak a Nemzeti Bankot idézzem, a Nemzeti 
Bank is úgy gondolta, hogy a 2,5 százalékos hiánycél elérhető, tartható. Igaz, a 200 milliárd 
forintnyi extratartalék jelentős részének felhasználásával. Ezért a tartós és kiszámítható szóra 
azt tudom mondani, hogy a mostani ismereteink szerint tartható ez a költségvetés. Én 
természetesen nem zárom ki azt, hogy ugyanúgy, ahogyan 2011-en, 2012-ben is szükség lesz 
majd kiigazításra, módosításra, éppen azért, mert a nemzetközi környezet sajnos nem tartós és 
nem kiszámítható. Ilyen szempontból egyetértek miniszter úrral, sőt a Költségvetési Tanács 
értékelésével, amely bizony kockázatokat lát a jövő évi makrogazdasági prognózis teljesítését 
illetően is. Nyilván – zárójelben teszem hozzá – a kormánynak az a kötelessége, hogy ezeket a 
kockázatokat inkább pozitív irányba módosítsa, de hangsúlyozom, természetesen nem zárható 
ki a költségvetési törvény módosítása, ugyanúgy, ahogy erre idén is sor került, épp a hiánycél 
tarthatósága érdekében, ami fix, és amihez igazítani kell a többi paramétert, az a hiánycél.  

A magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása kapcsán tényleg azt tudom mondani, 
hogy a költségvetésitörvény-javaslat koherenciát teremt más törvényjavaslattal, és a 
nyugdíjrendszer egészét érintő viták, kérdések nem lezártak, további szabályozásokra lesz 
szükség.  

Ami a kutatási és innovációs források felhasználását illeti, a jelen javaslat nem 
tartalmaz csökkentést az innovációs kutatási forrásokat tekintve, sőt azt kell kiemelnem, hogy 
a költségvetésitörvény-javaslat vitájában az innovációs alap kiadási főösszege növekedett, 
45 milliárd forintra növekedett az előzetes, ha jól emlékszem, 23-25 milliárd forinthoz képest. 
Tehát épp azt látjuk, hogy többletforrások fognak a kutatási és innovációs területre 
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rendelkezésre állni, és egyébként épp ezek a források azok, amelyek a gazdasági növekedést 
remélhetőleg pozitív irányba fogják változtatni.  

Ami a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó ingatlanokat illeti, azzal, hogy a mostani 
módosító javaslat, miután e tekintetben nem tartalmaz rendelkezést, azt el kell mondjam, hogy 
a költségvetési törvény normaszövege lehetővé teszi mind a Míg-29-es repülőgépek, mind a 
helikopterek, mind a honvédség kezelésében lévő ingatlanok tekintetében azt, hogy az 
értékesítéséből származó bevétel honvédelmi célokra kerüljön fölhasználásra. Ezt a benyújtott 
törvényjavaslatnak az 5. §-a tartalmazza.  

Veres János miniszter úr kérdéseit illetően, hogy a 0,5 százalékos növekedés mennyire 
megalapozott, azt kell mondjam, hogy természetesen a makrogazdasági prognózisok, így a 
növekedési prognózisok is változhatnak, ugyanakkor a legjobb tudásunk szerint állítottuk 
össze azt a makrogazdasági pályát, amelyben 0,5 százalékos növekedéssel számoltunk.  

Miért, és miért most? 2011 decemberében lettek nyilvánosak a KSH-nak a 
2011. harmadik negyedéves GDP-adatai. Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy a várthoz képest 
ez pozitívabb számokat tartalmazott, így 2011-re 1,5 százalékos növekedéssel számoltunk. 
Vagyis, amikor a makrogazdasági prognózis felülvizsgálatra került decemberben, akkor a 
legfrissebb, legújabb tényszerű információkat vettük figyelembe. Ezenkívül természetesen 
figyelembe vettük az eurózóna egyes országainak növekedési prognózisait, az Európai 
Bizottság és más nemzetközi szervek prognózisait is, tehát a legutóbbi külső és belső 
információk alapján számolunk ezzel a 0,5 százalékos növekedéssel. Itt a kockázatok 
tekintetében megint el kell mondanom, hogy ezt természetesen nem lehet fixre venni, de épp 
azért készül az a növekedési terv, amelyről már a sajtóban is elég széles információ áll 
rendelkezésre, tehát épp azért készül ez a növekedési terv, hogy a 0,5 százalékos növekedés 
elérhető legyen.  

Ami pedig a jövedéki adó emelését illeti, itt a külön módosító javaslat tartalmazza azt, 
hogy a kulcsok milyen emelésére kerül sor, így az a háttérszámítás az említett másik módosító 
javaslatban rendelkezésre áll.  

Végül, hogyha Veres miniszter úr a Költségvetési Tanács véleményét említette, 
nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Költségvetési Tanács egyhangú véleményt adott ki a 
költségvetésitörvény-javaslatról, az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról, és egyhangúlag 
üdvözli – az 1. pontjában üdvözli – a költségvetésitörvény-javaslat módosítását, és 
egyhangúlag üdvözli azt, hogy a 2,5 százalékos hiánycél változatlan.  

Ezenkívül természetesen a Költségvetési Tanács is leszögezi azt, hogy épp a 
bizonytalan nemzetközi környezet miatt szükséges lehet még a jövő évi intézkedés is. Én a 
kormány képviseletében azt tudom mondani, hogy a kormány meg fogja tenni a javaslatát, 
amennyiben a 2,5 százalékos hiánycél elérése további intézkedéseket igényelne.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tehát ön arra bátorít minket, hogy 

nyújtsuk be ezt a módosító javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 19 igen szavazat. Ki nem ért egyet ennek a benyújtásával? (Szavazás.) 4 nem 
szavazat ellenében a bizottság a benyújtással egyetértett. 

Következik egy újabb indítvány, ami elsősorban szöveghelyesbítéseket és fogalmi 
tisztázást tartalmaz. Ennek az 1. pontja úgy kezdődik, hogy Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről… Ez ügyben is kérdezem államtitkár urat, akar-e nekünk mondani valami 
érdekeset ez ügyben. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a tisztelt bizottság előtt lévő módosító javaslat valódi 
koherencia, pontosító javaslatokat tartalmaz. Azért ezt a jelzőt használom, mert már 
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elfogadott, illetve benyújtott javaslatokkal teremti meg az összhangot ugyanúgy, mint az 
említett korábbi javaslatok.  

Az első, hogy csak egyet említsek, némileg illeszkedik elnök úrnak egy benyújtott 
javaslatához, hiszen elnök úr korábban épp a költségvetésitörvény-javaslat címének a 
módosítását javasolta. A benyújtott törvényjavaslat a hatályos államháztartási törvény 
rendelkezései szerint készült, itt a pontosítás már az új államháztartási törvény 
fogalomrendszerét követve vezeti át a változásokat.  

Amennyiben kérdés van, értelemszerűen a többi módosításra is kitérek, de mind már 
elfogadott vagy Országgyűlés előtt lévő javaslattal való összhangot teremti meg.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelzés.) Nem 

látok ilyet, akkor nekem egyet engedjenek meg. Örülök, hogy államtitkár úr korrekt módon 
szóba hozta, hogy én azt mondtam, nem Magyarország költségvetését tárgyaljuk most már 
hónapok óta, hanem az államháztartás központi alrendszereinek a költségvetését, és örülök 
annak, hogy most már ez a fogalmazás, illetve ez a megnevezés került napirendre.  

Ezek után a szavazás következik. Ki ért egyet azzal, hogy ezt az indítványt is 
benyújtsa a bizottság? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki nem 
ért egyet? (Szavazás.) 2 nem szavazat. A bizottság a benyújtással egyetértett.  

Következik még egy, a kormány által kezdeményezett és a bizottság által benyújtandó 
indítvány, mégpedig Esztergom ügyében. Tessék mondani róla valamit! 

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Valóban, a javaslat két fő területen tartalmaz módosítást. Az egyik javaslat 
Esztergom város intézményeinek átvételével kapcsolatos módosítást vezeti át, vagyis az 
önkormányzatok támogatását és a helyben maradó személyi jövedelemadót tartalmazó 
fejezetből átrakja a forrásokat a KIM és a NEFMI fejezetébe, illetőleg az intézmények 
működtetéséhez kapcsolódó bevételeket feltünteti a központi költségvetés bevételei és 
kiadásai fejezetben. Épp ezért ez a módosító javaslat is érinti a főösszegeket, de ahogy 
említettem, ez a főösszeg-módosítás a koherenciát, az összhangot teremti meg az Esztergom 
város intézményeinek átvételéről szóló törvényjavaslattal.  

A másik érdemi része a módosító javaslatnak a megyei önkormányzatok forrásainak a 
pontosítása, amelyről a tisztelt bizottság az első módosító javaslat részeként szavazott, tehát 
e tekintetben, a megyei intézmények forrásai tekintetében kettő módosító javaslat is bent van, 
de ezek egymással összhangban vannak, teljesen ugyanaz a számszaki javaslat mindkét 
módosító javaslatban, tehát ebből, hogy úgy mondjam, nincs koherenciaprobléma. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, véleménye? (Nincs jelzés.) Kérdés, 

vélemény nincs, akkor szavazás következik arról, hogy ezt az indítványt is benyújtsa-e a 
bizottság. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék azt, hogy benyújtsuk-e. (Szavazás.) Ez elsöprő 
többség. Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) A bizottság 2 nem szavazattal és tartózkodás 
nélkül az indítvány benyújtásával egyetértett.  

Még nem végeztünk ezzel a napirendi ponttal, mert még újabb indítványok érkeznek. 
Hirtelen nem is tudom, hogy ezek jogosan kerülnek-e ide. Van itt Ékes Ilonának egy 
indítványa, amennyiben ez koherenciazavarral kapcsolatos indítvány, akkor jogos. (Jelzésre.) 
De rá van írva, akkor nyilván koherenciazavar.  

Tehát Ékes Ilona képviselő asszony indítványáról van szó. Sikerült-e államtitkár úrnak 
átböngésznie közben, hogy mi ez? Tartsunk rövid szünetet? (Jelzésre.) Nem kell, akkor tessék 
mondani erről valamit, hogy egyetért-e ezzel.  
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BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Kormányzati álláspontot, mint testület által megtárgyalt álláspontot nem 
tudok mondani, de ezt a javaslatot a kormány nem támogatja, ez egy már megszavazott 
módosító javaslat eliminálásáról szólna ez a javaslat. Tehát előzetesen tárcaálláspontként nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor nem támogatják ezt az indítványt. Világos, akkor 

kérdezem, kinek van véleménye. (Nincs jelzés.) Ha nincs vélemény, akkor a szavazás 
következik. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Ékes Ilona képviselő asszony módosító 
indítványát. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) A bizottság nem 
támogatja az indítványt.  

Következik egy újabb indítvány, amit Román István úr jegyez. Ha államtitkár úr 
megismerte, akkor erről is mondjon véleményt, legyen szíves.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ez hasonló az előző javaslathoz, tehát egy második körben már 
megszavazott módosító javaslat korrekciójáról szól, kormányzati oldalról ezt így – mint 
mondtam, ez tárcaálláspont – nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? Ki támogatja? 

(Nincs jelzés.) Senki nem támogatja, köszönöm.  
Ezzel is végeztünk, de még egy javaslat jön, szünet következik. (Rövid szünet.) 
(Jelzésre.) Ügyrendi indítvány, Dancsó képviselő úr!  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Javasolom, hogy addig folytassuk a munkánkat más 

napirendi ponttal, és mikor megérkezik a javaslat, amiről még szavaznunk kel, térjünk rá.  
 
ELNÖK: Köszönöm, elfogadom. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló T/5248. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása)  

Folytatjuk a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megvitatásával, és ezek közül is azokkal folytatjuk, amelyek a bizottság hatókörébe tartoznak. 
Köszöntöm Karvalits alelnök urat és helyettes államtitkár urat.  

Tehát a Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványokról 
van szó, mégpedig először Lenhardt Balázs indítványáról kérdezem a kormány véleményét. 
Tehát az ajánlás 1. pontja ügyében mi a kormány véleménye.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Üdvözlöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja az 1. ajánlási pontot. 
Ugye, ajánlási pontonként megyünk, elnök úr?  

 
ELNÖK: Igen, az 1. ajánlási pontot a kormány támogatja?  
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja ezt a javaslatot. Annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy 
természetesen ha kérdés esetén szívesen indoklom a választ, de nem húznám az időt, ha nem 
szükséges.  
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ELNÖK: Meglátjuk, van-e kérdés, vélemény. (Nincs jelzés.) Nincs kérdés, vélemény 
sincs, szavazás következik. Ki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazat. 

A 2. ajánlási pontban Lenhardt Balázs indítványáról kérdezem államtitkár urat, hogy 
támogatják-e esetleg.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Ki támogatja 

az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 3. ajánlási pontban Rogán Antal indítványáról kérdezem kormány véleményét.  
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, szavazás 

következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 11. ajánlási pontban ismét Rogán Antal képviselő úr indítványa következik. A 

kormány véleményét kérdezem. (Nátrán Roland: Bocsánat, ez már volt.) Elnézést kérek, 
technikai zavar van nálam, ez megvolt lényegében a 3. ponttal együtt.  

Akkor gyakorlatilag végeztünk, köszönjük szépen a vendégeinknek a szíves 
közreműködést.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Bocsánat, elnök úr, akkor technikailag jól értem, hogy a 3. ajánlási pontnál, amely Rogán 
képviselő úr javaslata, ehhez kapcsolódóan a 10., 11. és a 12. ajánlási pontot is támogatta a 
bizottság?  

 
ELNÖK: Igen, így értelmezzük. Dancsó képviselő úr kért szót.  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Én is ugyanezt kérdeztem volna, elnök úr, mert a 

kiadott ajánlásban az volt, hogy a 3. pont csak a 12. ponttal függ össze, és a 10. és 
11. pontokról nem volt szavazás.  

 
ELNÖK: A 11. ponttal is összefügg, a 10. pontról meg nem szavaztunk. Mi a konkrét 

probléma, képviselő úr?  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Az, hogy a 10. és a 11. pontról nem szavaztunk, és 

arról volt szó, hogy a 3. pont a 12. ponttal függ össze. Tehát a 10. pont a kérdés, hogy arról 
nem kell-e szavazni. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Tehát az a kérdés, hogy a 10. pontról kell-e szavazni. Ez roppant egyszerű, 

megtehetjük, hogy megbeszéljük, hát itt vagyunk. (Közbeszólások.)  
Tehát a képviselő úr kéri, hogy a 10. pontról szavazzunk?  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): A biztonság kedvéért szavazzunk.  
 
ELNÖK: Rendben, akkor megnyitom az ajánlás 10. pontban Rogán Antal, valamint 

Józsa István, Veres és más képviselő urak indítványáról a döntési folyamatot. Kérdezem 
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államtitkár urat, hogy a 10. ajánlási pontban szereplő indítványról mi a véleménye a tárcának 
vagy a kormánynak. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Tehát a 10. ajánlási pontot a kormány támogatja. A bizottság is támogatja? 

Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
Köszönöm szépen, akkor most Dancsó képviselő úr teljes mértékben elégedett a 

helyzettel? (Dr. Dancsó József: Igen.) Köszönöm szépen, akkor befejeztük ezt a napirendi 
pontunkat, és ismételten elköszönök a vendégeinktől. 

Szavazás a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú 
törvényjavaslathoz még beérkezett módosító javaslatról 

Visszatérhetünk a költségvetési törvényhez érkezett zárószavazás előtti módosító 
javaslatokhoz, mert érkezett egy újabb és utolsó indítvány, méghozzá Lázár János úr 
aláírásával. Tehát a T/4365/755. számú indítványról van szó, Lázár képviselő úr 
indítványáról. Kérdezem államtitkár urat, hogy mi a véleménye az indítványról.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Ez egy második körös javaslat, hasonlóan az eddigiekhez nincs 
kormányálláspont, mindennek tükrében nem tudom azt mondani, hogy a kormány támogatná.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ez tulajdonképpen egy nemleges javaslat, bár nem túl határozott nem. Tehát 

a kormány végül is nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, kinek van véleménye. 
(Nincs jelzés.) Nem látok véleményt. Ki támogatja Lázár János indítványát? (Szavazás.) A 
bizottság többsége támogatja. 

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk, annál is inkább, mert az a határidő már lejárt, 
amíg be lehetett ezeket az indítványokat nyújtani az esti vitához.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat (T/5281. szám) (Általános vita) 

Még egy napirendi pont van hátra, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról 
szóló törvényjavaslat, ahol arról kell dönteni, hogy ajánljuk-e általános vitára ezt a 
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat előterjesztője nevében kit üdvözölhetünk?  

 
DR. KOHUT VIKTOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

képviseletében vagyok itt, elnök úr.  
 
ELNÖK: Nem ő az előterjesztő, hanem többek között dr. Kovács József képviselő úr, 

bizottsági elnök úr, aki még nem érkezett meg, de attól mi még ezzel foglalkozhatunk, ettől 
függetlenül kérhetem a kormány véleményét erről a törvényjavaslatról. Öné a szó, 
parancsoljon! 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. KOHUT VIKTOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Kohut Viktor vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium kereskedelmi és 
fogyasztóvédelmi főosztályának vezetője.  
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Az előterjesztés céljával a kormány álláspontja az, hogy egyetért, viszont számos 
kérdés nyitva maradt, amelynek megvalósításával kapcsolatban további kidolgozást igényelne 
a törvény. Az idő rövidsége miatt összességében ezeket a véleményeket a többi tárcától nem 
tudtuk begyűjteni, ezért úgy gondolom, hogy ezzel a továbbiakban foglalkozni kellene. 
Hogyha igénylik, az esetleges részleteket kifejteném. (Dr. Kovács József megérkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, most ne fejtse ki, mert köszöntöm Kovács József elnök 

urat, az egészségügyi bizottság elnökét, az előterjesztők egyikét, és egyúttal meg is adom neki 
a szót, hogy az előterjesztés ügyében szíveskedjék mondani valamit, ha úgy gondolja, hogy 
szükség van erre.  

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztő szóbeli 
kiegészítése 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előerjesztőként: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Elnézést, a fogyasztóvédelmi bizottság üléséről jövök.  

A törvényjavaslatot pénteken nyújtottuk be 10 képviselőtársammal együtt, a címét már 
elnök úr bizonyosan ismertette. Úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat tulajdonképpen két 
kérdést kapcsol össze, ami természetesen egyet jelent, nevezetesen a fiatalkorúak 
dohányzásának visszaszorításáról és ennek a kereskedelem által történő korlátozási 
lehetőségeiről szól ez a törvényjavaslat. A törvényjavaslatot mindenki elolvashatta, ebben a 
pillanatban az általános vitára bocsátásról van szó. A fiatalkorúak között is az értelmezés 
szerint a 18 év alatti korosztály számít a fiatalkorú korosztálynak, de ezen belül is az általános 
iskolás korosztályt, a 13-15 éves korcsoportot célozza meg tulajdonképpen igen erősen ez a 
törvényjavaslat. Nevezetesen azért, mert ez az a veszélyes időszak, amikor ennek a 
korosztálynak 60 százaléka kipróbálja, 30 százaléka pedig rendszeresen gyakorolja a 
dohányzást – nagyon helytelenül. Ennek elsősorban a jövőt érintő népegészségügyi és 
egészségügyi kihatásai vannak természetesen, és egyfajta korlátozással, nevezetesen a 
számban is korlátozott helyen való hozzáférés lehetőségével próbálja a törvényjavaslat e cél 
elérésének a lehetőségét megteremteni.  

Úgy gondolom, a részletekbe nem mennék bele. Vannak országos adatok 
e tekintetben, és természetesen ez folytatása, kapcsolódik a nemdohányzók védelméről szóló 
törvényjavaslathoz, amit már megvitattunk, illetve el is fogadtunk. Inkább, hogyha esetleg 
kérdés lenne, akkor szívesen állok rendelkezésre. A kereskedelmi részét illetően én nem 
foglalnék állást, az előterjesztésnek nem ebben a részében vagyok érintett, szerintem vannak 
itt a bizottságban és az előerjesztők oldalán is nálam hivatottabbak és alkalmasabbak 
e tekintetben.  

Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna mondani.  
 
ELNÖK: Mi is köszönjük a szóbeli tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek 

van kérdése vagy véleménye a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre.) Bóka képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni 
az előterjesztő képviselőjét, hogy ez a 2000-es szám mi alapján jött ki. Tehát ez a 2000 fő 
lehet, az, aki el tud tartani egy ilyen kis dohányboltot vagy trafikot? Milyen módon próbálja 
kezelni a javaslat azt, hogy vannak például üdülőkörzetek, ahol például az állandó lakosok 
száma 10 ezer, de mondjuk 40-50 ezren vannak egy nap – mondjuk egy nyári napon –, tehát 
milyen módon lehet ezeket a tág kapacitásokat majd kezelni. Gondolom, a 2000 úgy lett 
kiszámolva, hogy nagyjából-egészében ez a lakosságszám az, ami fenn tud tartani egy ilyet, 
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hiszen az állam koncesszióba fogja adni ezt a tevékenységet, és nyilvánvalóan ebből még 
bevétele is lesz az államnak, ami tovább rontja ezeknek a kis üzleteknek a jövedelmezőségét.  

Alapvetően a törvényjavaslat szellemiségével a magam oldaláról abszolút egyet tudok 
érteni, tehát egyet tudok érteni azzal, hogy egyértelműen korlátot kell az elé állítani, hogy egy 
fiatalkorú viszonylag könnyen tudjon ezekhez a dohánytermékekhez hozzájutni. Egyetértek 
azzal is, hogy a hazai kis- és középvállalkozásokat, inkább az egyéni vállalkozásokat, 
mikrovállalkozásokat kívánja preferálni ez a javaslat. Nyilván ennek a beterjesztett 
törvényjavaslatnak híre ment, és az elmúlt napokban nagyon sok helyi vállalkozó, kereskedő 
keresett meg engem a tekintetben, hogy aggasztónak tartják a vállalkozásuk helyzetét akkor, 
ha dohányterméket nem tudnak árulni, illetve csak ez az egyéves átmeneti idő fog kialakulni. 

Nem kellene-e ezt alaposabban megnézni vagy átgondolni? Annak ellenére, hogy 
rendkívül jó a törvényjavaslat célja és elképzelése, de azt gondolom, hogy különösen az 
egyéni vállalkozók, mikrovállalkozók 2012-ben meg ’13-ban is nagyon nehéz év elé néznek – 
minimálbér-emelés, és a többi – miatt is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése? (Nincs jelzés.) Hadd kérdezzem 

meg, ha már ilyen szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy egészségügyi szakemberrel van 
módom találkozni hivatalos fórumon, hogy ha ezt a nemes célt, amit a törvényjavaslat 
megfogalmaz, párosítom azzal a másik javaslattal, ami viszont a jövedéki termékek 
adóemelését célozza, akkor látok némi ellentmondást abban, hogy egyrészt jó lenne az 
államnak ez a bevétel, amit a dohánytermékek forgalmazásából szedhet be, másrészt itt van 
viszont ez a másik emberi vagy humánus érdek. Tehát hogyan látja ezt, tisztelt előterjesztő 
elnök úr, ezt a konfliktust? Hogy van ez? Azt gondolom, mi egy kicsit a fiskális oldalt 
preferáljuk ebben a bizottságban.  

Ha további kérdés nincs, akkor megadom a szót, szíveskedjék reflektálni.  

Reflexiók 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Az előző 
bizottsági ülésen a tárca részéről helyettes államtitkár úr vett részt, és annyit mondott az 
általános vitára való alkalmasságról, amelyet természetesen a bizottság támogatott, hogy a 
részleteiben még módosításra szorul mindenképpen a törvényjavaslat egésze, mármint a 
kereskedelmi részét illetően kíván még kiegészítést.  

Amit viszont szeretnék mondani Bóka képviselő úrnak a 2000 főről, hogy a 2000 fő a 
törvényjavaslatban a kistelepülésekre, tehát arra a települési létszámra vonatkozik, ami 
tulajdonképpen a 2000 fős településeket érinti. A képviselő úr által említett létszám, például 
egy üdülőhelyen, ahol a létszám megsokszorozódik, körülbelül a 2000 főt tartottak egy olyan 
számnak, amely talán el tud tartani egy ilyen kiskereskedelminek mondható trafikot vagy 
ehhez hasonlót, ami korábban volt. Ebben tulajdonképpen kritikaként elhangzott bizonyos 
restaurációs elképzelés, de ennek nem ez a lényege, hanem az, hogy valóban korlátozva 
legyen, és sokkal inkább kontrolláltabb legyen ezeknek a termékeknek a kereskedelme. De 
ebben a részben, a részkérdésekben a módosításokkal még finomításra szorul maga a törvény.  

Az elnök úr által fölvetett kérdés a kereskedelmi, fiskális személettel kapcsolatban 
annyit tudnék mondani, hogy itt talán kicsit többet ki lehet olvasni a törvényjavaslatból, mint 
ami valójában ebből kiolvasható, mármint bevételi oldalon. Ezeknek a termékeknek a 
kiskereskedelmi árrése meglehetősen alacsony, 3-5 százalék közötti mindössze. Hát valóban 
minden fillérre, minden bevételre szüksége van az államnak, de úgy gondolom, hogy itt a 
megnyert egészségnyereség sokkal nagyobb értéket képvisel, mint ami a bevételi oldalon 
jelentkezik.  

Tulajdonképpen talán a javaslatból egyértelműen kitűnik, hogy ez nem is annyira a 
leszoktatásban, hanem inkább a rászokás lehetőségében próbál egy korlátozást bevezetni 
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azzal, ha korlátozott helyen, korlátozott számban és korlátozott beszerzési lehetőségek 
vannak. Persze fölveti ez nyilvánvalóan a feketegazdaság és sok minden kérdését, ez nem 
vitás, de mindenképpen a jó szándékot kell föltételezni.  

A másik kérdés, hogy kell-e ezzel sietni vagy nem, úgy gondolom, hogy kell, minden 
nap, minden perc számít ezen a területen, mert ez egy olyan korosztály, amely nagyon-nagyon 
veszélyeztetett, és minden elszívott szál cigaretta komoly egészségveszteséget és komoly 
veszélyt jelent, főleg ebben a korosztályban, amely utána nem korrigálható. 

Nyilvánvalóan számszerű adattal – mint a 10 előterjesztő egyike – nem tudok 
szolgálni, nem tudom megmondani, hogy ez mennyi kiesést jelent az állami bevételből, de az 
biztos, hogy sokkal kontrolláltabb lehet ebben a formában ezeknek a termékeknek a 
kereskedelme, amit persze ki lehet egészíteni sokféle egyéb termékkel, de itt most csak a 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról van jelen esetben szó.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Megkérdezem a kormány képviselőjét, 

szíveskedjék egyértelműen nyilatkozni, hogy egyetért-e a törvényjavaslat benyújtásával, tehát 
támogatja-e.  

 
DR. KOHUT VIKTOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Továbbra is azt mondom, hogy támogatjuk az elérni kívánt célt, viszont úgy 
gondoljuk, hogy a szabályozás módjának a kidolgozásán tovább kell dolgozni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja a törvényjavaslat benyújtását. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet a törvényjavaslat benyújtásával. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslat 
benyújtását, illetve általános vitára alkalmasnak tartja.  

Előadót is kellene állítani. Ha nincs jelentkező rá, vállalom ezt a kvázi kormánypárti 
magatartást, hogy elmondom, ami itt elhangzott, a békesség érdekében. (Babák Mihály: 
Magadat vállald, elnök úr, ne a kormánypártiságot.) Igen. Akkor a bizottság engedelmével 
két mondatban majd tájékoztatom az Országgyűlést.  

Köszönjük szépen Kovács képviselőtársamnak, elnöktársamnak, de kérem a bizottság 
tagjait, hogy maradjanak még, mert hírnök jött, és pihegve hozott még egy indítványt.  

Szavazás a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú 
törvényjavaslathoz még beérkezett módosító javaslatról 

Újra megnyitom a Magyarország 2012. évi költségvetésével kapcsolatos indítványok 
tárgyalását, mert itt van a kezemben egy újabb indítvány, ami házszabályszerűen érkezett – 
megérdeklődtem –, 12-ig benyújtották, tehát teljesen korrekt, csak a technikai késés miatt 
érkezett most a kezembe. Ez a 20-25 perces késés nem azt jelenti, hogy a benyújtó nem 
tartotta volna be a 12 órát, tehát teljesen szabályos.  

Ez az indoklás Lázár János nevét viseli újfent, és ez ügyben is újra köszöntöm 
helyettes államtitkár urat, és kérdezem erről a véleményét.  

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Az előző javaslathoz hasonlóan, a kormányálláspont hiánya miatt egy bizonytalan 
nemet tudok mondani rá.  

 
ELNÖK: Nem értettem pontosan.  
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BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 
előző javaslathoz hasonlóan, mivel nincs kialakult kormányálláspont, tehát ezt most nem 
tudom támogatni.  

 
ELNÖK: Világos. Itt nincs talán, itt igen van vagy nem. Tehát a válasz az, hogy nem 

támogatja. A bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság többsége viszont 
támogatja az indítványt.  

Köszönöm szépen, most tényleg végeztünk az 1. napirendi ponttal, köszönjük szépen 
államtitkár úr.  

Egyebek 

Az egyebekben bejelentem, hogy csütörtökön reggel lesz újra bizottsági ülésünk, 
mindenkinek minden jót kívánok, viszontlátásra.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 27 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


