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Napirend: 

 

1. A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 

országgyűlési határozati javaslat (H/5834. szám – a bizottság feladatkörébe tartozó 

kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása) 

2. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló 2006.évi LIX. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5952. szám – Rogán Antal (Fidesz) 

képviselő önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5566. szám – dr. Schiffer András (LMP) 

képviselő önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII. törvénynek a tömegközlekedést 

biztosító cégek pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/5636. szám – Szilágyi György (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

5. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5644. szám – dr. Józsa István, dr. 

Steiner Pál, Lendvai Ildikó, dr. Szanyi Tibor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5701. szám – dr. Nyikos László (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

7. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5702. szám – dr. Nyikos László (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

8. A Fradi-pálya visszavásárlásának számvevőszéki vizsgálatáról szóló országgyűlési 

határozati javaslat (H/5703. szám – dr. Nyikos László (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

9. Egyebek: az ellenőrző albizottságba Tukacs István (MSZP) képviselő megüresedett 

helyére új tag megválasztása 
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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) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Puch László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Balázs József (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Pősze Lajosnak (független). 

 

 

 

 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 

 

 

 Windisch László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Ódor Bálint, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára 

 Dr. Székács Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára 

 Dr. Gáva Krisztián, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 

államtitkára 

 Rogán Antal (Fidesz), előterjesztő 

 Dr. Schiffer András (LMP), előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Köszöntök mindenkit, a sajtó képviselőit, helyettes 
államtitkár urat a Külügyminisztériumból. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban szereplő napirendi ajánlással kapcsolatban nem érkezett hozzám 
semmiféle módosító javaslat, ezért megkérdezhetem, a bizottság egyetért-e azzal, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság többsége 
elfogadta napirendjét. 

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megtárgyalása 

Áttérhetünk tehát a konkrét napirendi pontok megtárgyalására. Az 1. napirendi pont, 
ez a bizonyos fiskális paktum, mint mondtam, itt van Ódor Bálint államtitkár úr, aki a 
kormány véleményét hivatott tolmácsolni, miután bejelentem, hogy ehhez a határozati 
javaslathoz, pontosabban annak módosító indítványaihoz 4 darab kapcsolódó módosító 
javaslat érkezett MSZP-s képviselőtársaink, konkrétan Szekeres Imre és Veres János részéről. 
Ebből a négy darab kapcsolódó módosító javaslatból egy olyan van, ami a bizottságunkat 
érinti, a másik három olyan természetű, ami részben pontosító, részben pedig nem a 
költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó kérdést tartalmaz. Ezért tehát csak a 3. ajánlási 
pontban lévő kapcsolódó módosító javaslatról javaslom, hogy beszéljünk. 

Ez pedig, mint mondtam, Veres János és Szekeres Imre képviselő urak kapcsolódó 
módosító javaslata. Megkérdezem Szekeres Imre urat, kíván-e még az utolsó szó jogán ehhez 
mondani valamit. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök Úr! Azt akarom mondani, hogy ez a 

megjegyzés azért fontos, mert az adóalap-harmonizációval kívántuk kiegészíteni a 
preambulumot. Hiszen az eredeti szerződés tervezetében nyilvánvalóan a kommunikációban, 
a nyilvánosság előtt is végig ez szerepelt, és ez a bevezetőben nem szerepel. 

Meg szeretném jegyezni, hogy a másik három módosító javaslat is kivétel nélkül a 
preambulumhoz kapcsolódik és azokhoz a magyarázatokhoz, amelyekkel az Országgyűlés 
döntését kéri a kormány. A módosító javaslataink nem érintik a megállapodás tervezetét, 
hanem csak annak indoklását. Azért utalásszerűen, mert a másik három kérdésben annak az 
igazságnak a pontosítását tartottuk fontosnak, hogy ma Magyarországon egyébként nincs 
érvényben adósságkorlát, annak ellenére, hogy az alaptörvényben ez szerepel, mert maga a 
kormánypárti többség függesztette fel a hatályát. 

A másik arra vonatkozott, hogy Magyarország az Európai Unió eurózónán belüli 
tagállamaira nézve kötelező, úgynevezett 3. és 4. cikkelyt magára nézve is alkalmazhatja, ez 
benne van a megállapodás tervezetében, ezért fölösleges az „ugyanakkor” megnevezésnek a 
használata, mert ez a lehetőség rendelkezésre áll. Ez egy fontos lehetőség Magyarország 
számára, amikor majd eldönti, hogy milyen gazdaságpolitikát fog a kormány a későbbiekben 
szerepeltetni. 
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A harmadik megjegyzés is a preambulumhoz kapcsolódik. Azt gondolom, ezek a 
megjegyzések is fontosak, hogy ’90 óta a Magyar Országgyűlés folyamatosan az európai 
csatlakozás elkötelezett híve volt, az európai értékek elkötelezett híve volt, és ennek rögzítését 
javasoltuk. A javaslatunk az adóalap-harmonizációval való kiegészítését jelenti a 
preambulumnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem államtitkár urat, hogy mi a 

véleménye a külügyi kormányzatnak a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 
 
ÓDOR BÁLINT (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszönöm a lehetőséget. Mint ahogy azt a múlt héten is, többször is elmondtuk, az adóalap-
harmonizáció része a társaságiadó-harmonizáció. Az az első lépést jelentené az 
adóharmonizációban, ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez a kapcsolódó módosító indítvány nem 
tesz hozzá tartalmilag, tekintettel arra, hogy az adóharmonizációnak része az adóalap-
harmonizáció. Ezért a kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van véleménye, észrevétele, kérdése a 

törvényjavaslat módosításával kapcsolatban? Veres képviselő úr, tessék parancsolni! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Az indítványok mindegyike a múlt heti bizottsági ülés vitája kapcsán született. Aki itt volt a 
bizottsági ülés vitájában, pontosan emlékszik arra, hogy államtitkár asszony abban a vitában, 
úgy fogalmazok, hogy megengedő álláspontot képviselt a kormány részéről, egyetértését 
fejezte ki konkrétan az ajánlásban szereplő 1. pontban benyújtott indítvány kapcsán. Tehát 
kifejezett egyetértését jelezte ezen szöveg kapcsán. Abban az indítványban, ami be volt 
nyújtva, egy több pontot érintő módosító indítványról volt szó, vitatkozott más részekkel, de 
ezzel kapcsolatban kifejezett egyetértését fejezte ki. És azt gondolom, hogy a 4. pontban 
szereplő indítvány esetében pedig államtitkár úr is egyetértett azzal, hogy az „ugyanakkor” 
szó elhagyása erősíti azt a bizonyos magyar szándékot is, és az egyébként nemzetközileg 
végigtárgyalt szándékot is, amit önök hoztak érvként szóban, részben a bizottsági vitában 
részben pedig a benyújtott indítványnál is, hogy miért kell elfogadni magát a megállapodást. 

Államtitkár úrral viszont vitatkozom abban, amit itt érvként elmondott. Az 
adóharmonizáció és az adóalap-harmonizáció két külön kategória. A pénzügyminiszteri 
tanácsban hat év óta tárgyalnak adóalap-harmonizációs kérdésekről, és egyetlenegy 
alkalommal sem tárgyaltak adóharmonizációs kérdésekről. Ezt azért tartom fontosnak 
elmondani, mert meggyőződésem szerint az önök érvelése ebből a szempontból nem helyes, 
amikor azt mondják, hogy az adóharmonizációnak része az adóalap-harmonizáció. Hiszen 
pontosan tudja mindenki, hogy van egy olyan európai uniós tagország, amely 
adóharmonizációban nem fog sohasem egyetértő véleményt kialakítani. Ha úgy tetszik, akkor 
ebben nemzeti konszenzus van az adott országban, és nem látjuk, hogy ez megváltozna 
belátható néhány éven belül. Írországra gondolok, amelynek markáns álláspontja e tekintetben 
mindvégig konzekvens volt. Ugyanakkor az adóalap-harmonizációban az ő álláspontjuk sem 
volt elutasító a tárgyalások során, az elmúlt évek megint csak konzekvens magatartását 
figyelembe véve. 

Ezért gondolom azt, hogy nem érdemes a kérdést úgy tekinteni, mintha az 
adóharmonizációnak része lenne ilyen értelemben ez a bizonyos külön kategória. És ha 
valami miatt itt érvelni érdemes, akkor az az, hogy nincs ma semmifajta olyan dolog, amiben 
egyébként Magyarországnak érdeke lenne közösen részt venni, nevezetesen egy adóalap-
harmonizációs együttműködésben az Unión belül. Éppen ezért azt gondolom, érdemes lenne 
megfontolni ebben a módosító indítványban szereplő szakmai tartalmat. És hangsúlyozom, 
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nem pártpolitikai kérdésről van szó ebben az esetben, hanem kifejezetten szakmai tartalomról. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kedves államtitkár-helyettes úr, a 

következőt kérem, némiképp módosítva azt, amit az elején mondtam. Itt négy egymással 
összefüggő kapcsolódó módosító indítványról van szó, itt már mind a négyről többé-kevésbé 
szó esett. Más irányú igény is mutatkozik arra, hogy ne szűkítsük le a vitát a 3. ajánlási 
pontra, ezért azt kérdezem, hogy haladjunk is előre, hogy van-e a négy között olyan indítvány, 
amit a külügyi kormányzat támogatni tudna. 

 
ÓDOR BÁLINT (Külügyminisztérium). Tisztelt Elnök Úr! A kormány egy korrekt 

szövegjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amelyben próbált minden fontos tartalmi 
kérdésre kitérni. Megvizsgáltuk az összes kapcsolódó módosító indítványt, és egyiket sem 
tartjuk olyannak, amely érdemben hozzáadna a szöveghez. Ezért egyiket sem támogatja a 
kormány. 

És hadd reagáljak, ha megengedi, az első megjegyzésre, ami elhangzott. Ebben a 
formában ezt a szöveget, amely azt mondja, hogy „az Országgyűlés minden összetételében 
következetesen állást foglalt, hogy Magyarország az erős Európai Unióban érdekelt”, 
tartalmilag nem látjuk helyénvalónak, tekintettel arra, hogy volt egy ciklus ’98. és 2002. 
között, amikor nem mindegyik parlamenti párt kötelezte el magát egyértelműen az európai 
uniós csatlakozás mellett, illetve jelen ciklusban is ez a helyzet. Mi ezt a szöveget ilyen 
módon tartalmilag sem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Veres képviselő úr kért még szót. Utána lezárom 

a vitát. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Államtitkár úr imént elmondott érvelése önmagában 

igaz, csak nem a szövegre cáfolat. Mit mond a szöveg? „A Magyar Országgyűlés 1990 óta 
minden évben következetesen állást foglalt, hogy Magyarország erős és egységes, az európai 
értékek mellett elkötelezett…” satöbbi. A Magyar Országgyűlés akkor is állást foglalt ebben a 
kérdésben, amikor volt a Magyar Országgyűlésnek olyan pártja, amely ezzel nem értett egyet. 
A párt ezzel az álláspontjával akkor kisebbségben maradt, mint ahogyan most is van olyan 
pártja a Magyar Országgyűlésnek, amely ezzel nem ért egyet, de úgy tudom, ma is 
kisebbségben van ennek a pártnak az álláspontja. Azaz az az állítás igaz, hogy a Magyar 
Országgyűlés többségi álláspontként ezt képviselte következetesen és mindvégig, függetlenül 
az Országgyűlés összetételétől és attól, hogy volt-e vagy nem az Országgyűlésben olyan párt, 
amely ezzel ellentétes álláspontot képviselt volna. 

Tehát szerintem az állítás továbbra is igaz ebben a megfogalmazásban. Mint ahogy, 
még egyszer hangsúlyozom, a múltkori bizottsági ülésünkön államtitkár asszony ezzel 
kifejezetten egyetértett. Ha megnézik a múltkori bizottsági ülés jegyzőkönyvét, ezért is 
hivatkoztuk meg a benyújtott módosító indítvány indoklási részében ezt a bizonyos 
hivatkozást az ülés jegyzőkönyve alapján. Köszönöm, nem kívánok tovább érvelni, értem a 
kormányt, hogy ma szavazni akar a határozati javaslatról, és ezért nem akar elfogadni 
módosító indítványt, csak nem értek vele egyet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azért megkérdezem még egyszer Ódor államtitkár urat, hogy ez 

az érvelés nem győzte-e esetleg meg. 
 
ÓDOR BÁLINT (Külügyminisztérium): Máshogy értelmezzük azt a szót, hogy 

következetesen állást foglalt. Hadd reagáljak még az adóharmonizáció kérdésére. Az adóalap-
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harmonizáció és az adóharmonizáció kérdésében továbbra is úgy gondoljuk, hogy az adóalap-
harmonizáció része az adóharmonizációnak, tekintettel arra, hogy az adóalap-harmonizáció 
tulajdonképpen egy 28. adórendszert hozna létre, amely egyfajta első lépése lenne az 
adóharmonizáció felé. És amiről még szólnék, hogy nemcsak Írország utasítja el 
egyértelműen az adóharmonizációt, hanem több tagállam is, és ide kell sorolni 
Magyarországot is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólásra igény. 

Szavazzunk mind a módosító indítványról, ez a javaslatom. 
Ezért most az 1. ajánlási pontban szerelő kapcsolódó módosító indítványról 

szavazunk. Ki az, aki ezt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy. Ki az, 
aki nem támogatja? Ez 19, a döntő többség. Ki tartózkodott? Kettő. A bizottság tehát nem 
támogatja az indítványt. 

A 2. számú ajánlási pontban ugyancsak Veres és Szekeres képviselőtársaink 
indítványáról van szó. Ez is szóba került részben, egy mondatrész elhagyását indítványozzák 
képviselőtársaink. Az a kérdés, hogy egyetértünk-e ezzel. A kormány nyilatkozott, hogy nem 
támogatja. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy ez a mondatrész elmaradjon. Kérem, 
kézfelemeléssel tessék jelezni! (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? Ez 
megint 19. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. A bizottság az indítványt nem támogatja. 

A 3. ajánlási pont következik, amivel kezdtük ezt a napirendi pontot. A kormány nem 
támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem 
támogatja? Tizenkilenc. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. A bizottság nem támogatta. 

A 4. ajánlási pontban lévő kapcsolódó módosító indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 
Négy. Ki az, aki nem támogatja? Tizenkilenc. Ki tartózkodott? Kettő. A bizottság nem 
támogatta. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Az 1. napirendi ponttal végeztünk. Köszönöm szépen, államtitkár 
úr. 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járulékokról szóló törvény 
módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következnek az önálló képviselői indítványok tárgysorozatba-vételéről szóló 
döntések. Az a) pontban Rogán Antal képviselő úr indítvány szerepel, amelynek a tartalma, 
ha jól értem, egy olyan módosítás, ami szerint az adó-visszatérítés állampapír formájában is 
lehetséges. Kérdezem, hogy ezen túlmenően Rogán képviselő úr, elnök úr, akit köszöntök 
körünkben, kíván-e az indítványához további kommentárt fűzni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Három rövid mondatot, tisztelt elnök úr, 
tisztelt bizottság. A Bankszövetséggel kötött megállapodás, amely a devizaadósság rendezését 
szolgálja, tartalmaz olyan elemeket is, amelyekben a kormány és a Bankszövetség a terhek 
megosztásáról megállapodik. Erről természetesen rendelkezett jogszabály formájában 
decemberben az Országgyűlés, ennek a jogszabálynak a pontosítására kerül sor ebben a 
tekintetben. Ez kifejezetten egy technikai módosítás. Gyakorlatilag olyan kérdéseket pontosít, 
amelyeket az eredeti törvényjavaslat rendeletalkotási körbe utalt volna, de úgy tűnik, hogy 
egy jogszabályban való rögzítése ebből a szempontból hasznosabb és célszerűbb lenne, így 
gyakorlatilag ez egyértelművé teszi, hogy ez az ominózus juttatás állampapírban is, az 
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Államadósság-kezelőn keresztül történik meg. Így végül is rendeletalkotásra ennek érdekében 
nincs szükség, tekintettel arra, hogy ez talán inkább az Országgyűlés kompetenciája. Azt 
gondolom, helyesebb, ha Országgyűlés foglalkozik ennek a jogszabálynak a módosításával, 
ami az eredeti bankszövetségi megállapodást ratifikálta decemberben, ez került most 
képviselői önálló indítványként a bizottság, utána valószínűleg az Országgyűlés színe elé. 

 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. a kormány nevében Windisch főosztályvezető van jelen a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. Kérdezem, hogy a kormány miként vélekedik az 
indítványról. 

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Tárcavéleményt tudok mondani, a Nemzetgazdasági Minisztérium a javaslatot 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kinek van az indítvánnyal 

kapcsolatban kérdése, észrevétele, véleménye? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Rogán elnök 

úrtól kérdezném, hogy ezzel a szövegszerű javaslattal a Bankszövetség mint a szerződő másik 
fél egyetértett-e, megtörtént-e ennek a javaslatnak az egyeztetése, és bírják-e a benyújtók a 
szövetség egyetértését? 

 
ELNÖK: Az előterjesztőé a szó, parancsoljon, képviselő úr! 
 
ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt tudom 

mondani, hogy személyesen beszéltem erről a Bankszövetség elnökével, aki, miután 
megkapta a javaslatot, a főtitkáron keresztül jelzett vissza, hogy bírja támogatásukat és 
egyetértésüket a javaslat. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
szavazás következik. Ki az, aki a képviselői indítvány tárgysorozatba-vételét támogatja. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Ki az, aki nem támogatja? 
Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. A bizottság az indítvány tárgysorozatba-vételét 
támogatja, és általános vitára alkalmasnak tartja. Kell előadó is. Bocsánat, arról is döntenünk 
kell, hogy általános vitára alkalmas-e a javaslat. Bár ez formális dolog, de azért emeljük föl a 
kezünket, ki az, aki úgy ítéli, hogy általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) 
Ez egyhangú, köszönöm. 

Előadót kell állítanunk. Ki lesz az, aki vállalja? Elvileg az ellenzék oldaláról is lehetne 
előadó, de inkább a kormányoldal lenne… A bizottság úgy döntött, hogy nem állít előadót. 
Köszönöm szépen, képviselő úr, elnök úr. Közben nekem mondják, magamra vállalom a 
döntés felelősségét. 
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításáról szóló, önálló 
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Haladunk tovább. Köszöntöm Schiffer András urat, a következő indítvány tevőjét. Az 
a kérésem, szíveskedjék az előadó székben helyet foglalni. A 2. napirendi pont b) pontjáról 
van szó, a stabilizációs törvényről, amelyhez a képviselő úr indítványt tett. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 
rövid leszek. Ez a januárban előterjesztett törvényjavaslat abban kívánja korrigálni a 
gazdasági stabilitásról szóló törvényt, hogy az adórendszer bemerevítését szolgáló passzust 
szedné ki a decemberben elfogadott sarkalatos törvényből. Ez egyrészt a kormány 
mozgásterét is bővíti nemzetközi színtéren, de segít visszaszerezni az emberek szuverenitását 
is. Magyarul 2014-ben gazdaságpolitikát tudjanak váltani a magyar állampolgárok. Ha 
kétharmados rendelkezés merevíti be az adórendszert, az sérti a népszuverenitást, mert az 
embereknek nincs lehetőségük arra, hogy szabadon döntsenek egy gazdaságpolitikai irány 
megtartása vagy éppen elvetése mellett. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, a januárban 
benyújtott törvényjavaslat konkrét apropója az volt, ez pont azért került akkor előterjesztésre, 
hogy ezzel is segítse a kormány mozgásterét a különböző tárgyalások során. Úgyhogy ezért 
reménykedem abban, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételre kerüljön. Köszönöm. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. megkérdezem Windisch László 
főosztályvezető urat, hogy a tárca vagy a kormány hogyan vélekedik erről a javaslatról. 

 
WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzetgazdasági 

Minisztérium nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Hát ez egy nagyon lakonikus vélemény. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

kinek van kérdése, észrevétele, javaslata. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A szocialista 

képviselők támogatják a javaslatot. Ez az álláspont abból a szempontból is fontos, bár az 
indoklás ezt külön nem részletezte, hogy annak ellenére, hogy létezik ez a kétharmados 
törvényben hozott szabály, ma sem érvényes. Hiszen ma is kétkulcsos adórendszer van 
Magyarországon, hogy leegyszerűsítsem, hiszen a bérkompenzáció és a félszuperbruttó 
megtartása révén gyakorlatilag különböző kulcsokkal adóznak emberek, attól függően, hogy 
mennyi a munkajövedelmük. De fontosabb az az indoklás, amelyet képviselő úr mondott, 
hogy a parlamenti demokrácia működéséhez tartozó kormányzati mozgásteret szűkíti le 
indokolatlanul a pénzügyi stabilitásról szóló kétharmados törvények ez a szabálya. És ez 
nemcsak hogy egyszerűen nem szokásos, hanem ellentmond annak a képviseleti 
demokráciának, ami Magyarországon van. Ezért javasoljuk, hogy vegye napirendre az 
Országgyűlés ezt a kérdést, és döntsön úgy, hogy ezt a passzust kiveszi ebből a kétharmados 
törvényből. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Tehát az a javaslat, hogy az Országgyűlés vegye tárgysorozatba az 
indítványt, aminek, ha jól értem, az a lényege, hogy egy adótörvényt ne kétharmados, 
sarkalatos törvény véssen mózesi kőtáblába. Kinek van még kérdése, észrevétele? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nincs ilyen. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Akkor a szavazás következik. Ki az, aki támogatja Schiffer András képviselő úrnak ezt 
a törvényjavaslatát, és egyetért azzal, hogy vegye tárgysorozatba az Országgyűlés? 
(Szavazás.) Ez összesen hat igen. A bizottság úgy döntött, hogy nem javasolja tárgysorozatba-
vételét. Köszönöm szépen, képviselő úr, a jelenlétét. Viszontlátásra! Köszönöm 
főosztályvezető úr jelenlétét is. Bár lehet, hogy még lesz itt dolga, nem tudom. 

Az általános forgalomi adóról szóló törvénynek a tömegközlekedést biztosító cégek 
pénzügyi nehézségei könnyítése érdekében szükséges módosításáról szóló, önálló 
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a 2. napirendi pont c) pontja, amely bizonyos áfakulcsok változtatására 
vonatkozó törvényjavaslat. Szilágyi György képviselő úr indítványáról van szó. Nem látom őt 
itt. Annyit csak nagyon röviden a tartalmáról ennek a javaslatnak, hogy a közösségi 
közlekedést végrehajtó állami és önkormányzati cégek által fizetendő áfakulcs mérséklésére 
tett a képviselő úr javaslatot, nevezetesen a MÁV és a BKV által fizetendő áfa összege 
csökkenne. Miután ezt megismertük, köszöntöm és kérdezem is egyúttal államtitkár-helyettes 
urat, hogy miként vélekedik a tárca erről a törvényjavaslatról. Banai Pétert köszöntjük, tessék 
parancsolni! 

 

Észrevételek, vélemények 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy elnök úr ismertette, a javaslat a helyközi vasúti 
személyszállításnál és egyéb menetrendszerű szárazföldi személyszállításnál csökkentené az 
áfakulcsot a 27 százalékos mértékről 5 százalékos mértékre. Azon túl, hogy a javaslat jelentős 
költségvetési bevételkiesést eredményezne, véleményünk szerint az érintett cégek 
finanszírozását nem plusz forrás juttatásával kell megoldani, nevezetesen a MÁV és a BKV 
finanszírozását nem plusz költségvetési forrásokkal kell megoldani, hanem a szervezetek 
átalakításával. Erről szól a Széll Kálmán-terv vonatkozó része a MÁV és a Volán-társaságok 
tekintetében, illetőleg erről szól az idei költségvetés rendelkezése a BKV hosszú távú 
fenntartható finanszírozása tekintetében. 

Mindezen elvek alapján a kormány a javaslatot nem támogatja. Köszönöm szépen. 
 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? 
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Szilágyi György képviselő úr indítványát? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő. Nem is kell folytatnom, mert ez kevés 
ahhoz, hogy tárgysorozatba vehető legyen. 
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A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk a 2. napirendi pont d) pontjával. MSZP-s képviselők indítványáról van szó, 
amelyben az ez évi központi költségvetés módosítására tesznek javaslatot. Lényegében 
kötődik az előző javaslathoz, amennyiben a fővárosi közlekedés problémáit szeretné 
megoldani a törvényjavaslattal az MSZP. Kérdezem, kívánnak-e az MSZP-s képviselőtársaink 
a javaslathoz kommentárt fűzni. (Jelzésre.) Nem kívánnak. Köszönöm. Akkor, államtitkár úr, 
öné a szó. 

 

Észrevételek, vélemények 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Ezen módosító javaslat tekintetében is hasonló az álláspont, a kormányzat nem 
támogatja, éppen azért, mert az eddigi gyakorlattól eltérően nem egyedi, egyszeri 
pluszforrásokkal célszerű rendezni a BKV finanszírozását, hanem egy olyan hosszú távú 
konstrukcióval, koncepcióval, amely a meglévő költségvetési kereteken belül biztosítja a 
BKV fenntarthatóságát. Tehát a kormány nem támogatja a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem támogatja. A bizottság részéről van-e 

észrevétel? Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a legutolsó számok, 

amelyek publikusak, azt mutatják, hogy 11 milliárd forint a havi egységre eső költség, ebből 
5-6 milliárd között jön be jegyárban, 3 milliárd van befagyasztva, és tulajdonképpen, ha 
ennek a feloldása megtörténne, akkor 3 milliárd a szükséges rés. Ez éves szinten 34-37 
milliárd forintot tesz ki. A javaslat tulajdonképpen erről szól. A kormánynak az az álláspontja, 
hogy ezt nem tartja járhatónak, és azt mondja, hogy hosszú távú megoldásra van szükség, 
akkor az a kérdés, hogy az mi. Mivel erre nincs releváns válasz, ezért tartjuk indokoltnak 
ennek a költségvetési törvénymódosításnak a végigvitelét, hogy amíg ez a hosszú távú 
megoldás megszületik, addig a BKV finanszírozhatósága biztosítva legyen, hogy ne 
következzen be az, ami a Malévnél bekövetkezett. Mert az is, önmagmában is egy rendkívül 
negatív folyamat volt, az elmúlt hetek történései, de hát ennek sokszorosát érzékelné az 
ország, ha ez a BKV-nál is bekövetkezne.  

Tettünk egyébként a hosszú távú megoldásra is javaslatot az elmúlt hét során, hogy a 
kormány és jegybank, amikor az IMF-fel és az Európai Unióval tárgyal, akkor egy célzott 
programra, és nemcsak a BKV-ra mondtuk ezt, hanem a tömegközlekedésre, a MÁV-ra és a 
BKV-ra, hívja le a hitel egy részét. Mert bármilyen hosszú távú megoldás születik, azt 
valahogy meg kell finanszírozni. Ha a magyar állam nem tudja a költségvetésből 
megfinanszírozni, a főváros a meglévő bevételeiből ezt nem tudja megfinanszírozni, akkor 
nem marad más lehetőség, mint valamilyen hitelkonstrukció. Azt kell megnézni, hogy melyik 
hitelkonstrukció lehet a legelőnyösebb a magyar költségvetés és a főváros számára. 
Vélhetőleg egy olyan programszerű, amelyet az EU, IMF vagy az EBRD tud nyújtani 
Magyarországnak. Azt gondolom, helyes lenne ezt a javaslatot támogatni, életbe léptetni ezt a 
pótlólagos finanszírozást, hogy amíg a hosszabb távú megoldás megszületik, addig az 
összeomlást valamilyen módon el lehessen kerülni. Kétségkívül igaz, és ez is hozzátartozik, 
és szeretném, ha teljesen világos lenne az álláspont, ez persze pluszban csak 36 milliárd, de ez 
együtt mégis 68 milliárd, mert a befagyasztott 32 milliárdot is fele kellene szabadítani ahhoz, 
hogy finanszírozható legyen a BKV. 
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Tehát még egyszer szeretném, nem előterjesztőként, elmondani azt az álláspontunkat, 
hogy ez egy járható út. Addig, amíg a hosszú távú meg nem születik. Ha pedig menet közben 
megszületne a hosszú távú megoldás, akkor értelemszerűen a maradék részét vissza lehet 
csoportosítani a költségvetésbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. További észrevételek? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Az nyilvánvaló, hogy a tömegközlekedés állami szerepvállalás nélkül 
szinten sehol a világon nem működőképes. Az viszont már vita kérdése, hogy hogyan és mi 
módon lehet ezt mégis társadalmi szinten kezelhető mértékűvé tenni. Az a javaslat, amit most 
Szekeres képviselő úr igyekezett védeni, gyakorlatilag egy tipikus szocialista javaslat, nem 
tudjuk megoldani, akkor vegyünk föl hitelt, és akkor átvészeljük azt az időszakot, amíg 
majdcsak kitalálunk valamit. Gyakorlatilag erről szól ez javaslat. Ezért úgy gondolom, hogy 
ennél talán több szellemi teljesítményre lenne szükség ahhoz, hogy a BKV és adott esetben a 
MÁV égető problémáit meg lehessen oldani. A szándék világos, egyértelmű, a szocialista 
gondolkodásmódból fakad, amit megszokhattunk hosszú-hosszú éveken keresztül. Úgy 
gondolom, ennél most több kell, mind a BKV, mind a MÁV vonatkozásában, bár ez a javaslat 
csak a BKV-t vette górcső alá. Ezért úgy hiszem, ez nehezen támogatható ilyenformán. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Azért kértem szót, mert Dancsó képviselő úr teljesen 

félreértette a javaslatot. Nem azt mondtam, hogy átmeneti problémák megoldására vegyünk 
fel hitelt, hanem pontosan azt mondtam, hogy a programszerű hitelfelvételig, ami nagyon 
szigorú feltételekhez van kötve, sajnos költségvetési támogatást kell adni. Tehát a 36 
milliárdos költségvetési átcsoportosítás erre a célra nem hitel, amíg valahogy sikerül 
megállapodni önöknek, nem nekünk valami olyan konstrukcióban, ami hiteles program lehet, 
hogy hogyan korszerűsítik a BKV-t, és azt ki finanszírozza meg. Azért szólok csak, hogy el 
lehet mondani a szokásos történetet, de itt most nem arra tettem javaslatot, hanem sajnos nem 
látok más mozgásteret, és a javaslattevők ezért teszik le, hogy az átmeneti időszak 
finanszírozását hogyan lehet megoldani, hacsak nem költségvetési támogatással. Hogy föl 
lehet-e venni rá hitelt, és azt milyen feltételekkel, ahhoz persze programmal kellene 
rendelkezni, nemcsak a BKV, hanem a MÁV ügyében is, és nagy kérdés, hogy azt el lehet-e 
érni. Ezt is szeretném hozzátenni. Ezen kívül nem tudom, milyen más megoldással fognak 
önök előjönni, mert előbb-utóbb valamivel, a csődön kívül, elő kellene jönni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? Puch képviselő úr. 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Képviselő úr, egyet 

szeretnék mondani. Értem én, hogy az elmúlt 8 év tragédia volt sok tekintetben, de az elmúlt 
másfél évről talán kéne két gondolatot váltanunk, hogy mi történt a közösségi közlekedés 
területén. Azon kívül, hogy semmi, azon kívül, hogy alkalmi forrás-átcsoportosításokkal 
próbálták a problémákat kezelni, azt gondolom, komolyabb lépések nem történtek, holott 
nagyon sok ígéret volt. Ebben, azt gondolom, az ellenzékre lehetne számítani, hogy hogyan 
lehet a közösségi közlekedésben olyan rendszert kialakítani, amely nyereséges nem tud lenni, 
de legalább stabilan finanszírozható rendszer jön létre, nem további eladósodások. 
Természetesen megértem, hogy önök nagyon-nagyon alapos megfontolásokból kritizáltak az 
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elmúlt 8 évben, hogy miért volt ez a „húzd meg - ereszd meg” filozófia, de ez mintha 
folytatódna. 

Azt szeretném mondani, hogy a BKV tekintetében el lehet jutni odáig, mint a 
Malévvel, lehet még egy kicsit pacsmagolni rajta, lehet még álmokat kergetni, hogy majd jön 
a kínai, majd jön ez, majd jön az. Nem jön senki, az a probléma itt lesz az asztalon. Lehet, 
hogy az a főváros és nem a kormány problémája, még ezt is meg lehet mondani, csak akkor 
azt kell mondani, hogy itt van 32 milliárd, uraim, ami bent van a költségvetésben, oldjátok 
meg. De ma mintha nem ez történne. Lehet azt mondani, a kormány mondhatja azt, hogy 
tessék a paraméterkönyv csökkentését végrehajtani, gyorsan végre lehet hajtani, tessék 50 fős, 
100 fős, 500 fős létszámleépítést végrehajtani, de azt nem lehet csinálni, hogy nem mondunk 
ebben a dologban semmit. Azt is lehet, hogy a MÁV átveszi a kötöttpályás eszközöket, és 
akkor majd azon keresztül finanszírozódik. 

Tehát csak azt szeretném mondani, képviselő úr, értem én önöket, hogy ebben a 
dologban nehéz a probléma. De az nem lenne baj, ha foglalkoznának vele, és valamilyen 
megoldást javasolnának, és nem megint utólag lennénk abban a nagyon nehéz helyzetben, 
hogy jézusmária, földön maradt a Malév-repülő. És ott van egy csomó probléma majd az 
utasokkal, az elszámolásokkal. Ez nagyjából látszik. Ha ez így folytatódik, a BKV előbb-
utóbb megáll. Lehet szépeket mondani, vagy a fővárosnak belső átcsoportosítást kell 
végrehajtani, valahonnan forrást kell átcsoportosítani, ha nem akarja, hogy a BKV megálljon. 
Azt látom, a fő probléma az, hogy ebben nincs egyenes beszéd. Nem mondjuk meg, hogy mit 
akarunk. Ami a mi javaslatunkban benne van, az átmenetileg megoldja a problémát. Levegőt 
ad a kormánynak és a fővárosnak a folyamatos egyeztetésre és egy valódi strukturális 
átrendezésre. Mert azt nem vitatjuk, hogy arra szükség van valamilyen módon. 

Úgyhogy azt szeretném mondani, képviselő úr, mielőtt csípőből megy előre, hogy egy 
idő után el kell erről a sok rohanásról számolni. Nem szeretném, ha a BKV-nál 
szeptemberben lenne a Malév problémája. Az sokkal nagyobb gondot jelent a magyar 
társadalomnak, mint a Malév volt. A Malévnál tízezer embert, annál meg több százezer utast 
jelent naponta. Biztos, hogy nem fog megállni a BKV, olyan helyzet nem lesz, mert mindig 
lesz valamilyen megoldás, csak a valamilyen megoldás mindig tovább rontja a pozíciókat, 
nem egy strukturális, nem hosszú távú elképzelés mentén megy. Erre szeretném a figyelmét 
fölhívni a nagy lelkesedés közepette. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. További jelentkező Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt Bizottság! Az iménti 

hozzászólás késztetett arra, hogy elmondjam vélekedésemet. Szóval, meg kell azért fontolni. 
Egy kisváros polgármestere vagyok, pontosan tudom, mi a feladatom, és mi az önkormányzat 
tulajdona. Szeretném megkérdezni, hogy a BKV kinek a tulajdona. Úgy gondolom, megvan a 
felelőse, sőt, a gazdája is ennek a cégnek, és nagyon bízom abban, hogy a székesfőváros, a 
kerületekkel és az agglomerációval megoldást keres a BKV sorsára. Persze, azért kell most 
megoldást keresni, mert az elmúlt 8 évben ezek a problémák ugyanúgy léteztek, csak 
megoldás nem született, mert mindig a padló alá söpörték. 

Azzal a vélekedéssel kapcsolatban, hogy rohangálásnak és kapkodásnak minősítik a 
munkánkat, úgy vélem, nem kéne sértegetnünk egymást. A kormány teszi a dolgát, a 
parlament is, és azért teszi a dolgát, mert voltak, akik 8 éven keresztül nem tették meg azt, 
amit meg kellett tenni. Ennyi. És ezzel nem bántottam meg senkit sem, csak próbáltam 
teljesen objektív véleményt alkotni. Nagyon sok jogágunk, a közszolgáltatástól kezdve a 
közigazgatásig, elavult, voltak folyamatok, amelyek elmúlt 8 évben elkezdődtek, kistérség 
nem került át a járási igazgatás formációjába. 
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Visszatérve a saját problémámra, itt van jó pár polgármester, ha nekünk otthon 
tömegközlekedéssel, bármely közüzemi szolgáltatással gondunk van, finanszírozási 
problémánk van, akkor össze kell dugnunk a fejünket, és valahol forrást kell erre biztosítani. 
Én nagyon bízom a fővárosi önkormányzatban és a kerületekben, hogy ezt a megoldást meg 
fogják találni. Az ő felelősségük. Nem kívánom, és nem is kívánta sosem a tisztelt Ház az 
elmúlt 8 évben sem, most sem a települési problémákat, attól függetlenül, hogy milyen 
települési problémákról van szó, fölpasszírozni a parlament szintjére. Ennek megvan a saját 
szintje, mégpedig a fővárosi önkormányzat. Úgy gondolom, egyenes beszéd az, amit mi 
mondunk. Mindennek megvan a felelőse, megvolt a felelőse, visszamenőleg is meg lehet 
keresni, és meglesz ezentúl is a felelőse. Tegyék dolgukat mindenhol. Egy biztos, hogy erre 
most külön forrást, úgymond kormányzati költségvetési megoldást nem lehet keríteni, hiszen 
azért más is van a BKV-n kívül ebben az országban. Több ellátó rendszer, amihez forrás kell, 
és van, ahonnan el kell majd venni. Ez a racionális gazdálkodás. 

Engedjék meg, de ha ilyen hiánnyal működött volna valamelyikünk települése, ekkora 
gondokkal, persze, Budapest nagy település és az ország fővárosa, hát, nem hiszem, hogy a 
hivatalunkban vagy a posztunkon lehetnénk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, hogy a kérdését tekinthetjük 

költőinek, hogy ki a tulajdonosa a BKV-nak. Ezek után van-e még hozzászólás? Igen, most 
Rozgonyi képviselő úr következik. 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Elnézést kérek, elnök úr, mert rendhagyó módon fogok 

hozzászólni. Ugyanis az előzőekben volt szó egy jobbikos javaslatról, amely az általános 
forgalmi adóval volt kapcsolatos. Ezt egy pillanat alatt elintéztük és leszavaztuk, holott most 
köszön vissza, mert tulajdonképpen ez az egész javaslat, a korábban leszavazott javaslat pont 
a helyi és a helyközi tömegközlekedést támogatta volna. Nevezetesen azzal, hogy a 27 és az 5 
százalék közötti forgalmiadó-különbözet maradjon a tisztelt helyközi tömegközlekedési 
vállalatoknál. Ezt csak a megjegyzés kedvéért mondtam el, de éppen ezért hadd szabadjon 
még azt is hozzátennem, hogy nem szabad zsigerből lelőni mindent, ami nem a kormányzó 
pártok részéről érkezik. Érdemes lett volna vele foglalkozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Ha már 

Rozgonyi képviselő úr szóba hozta az előbb már leszavazott javaslatot, talán csak annyit, 
hogy erre is vonatkozott, amit Puch képviselő úr mondott. Azzal egyetértek, hogy valamilyen 
javaslattal nem lehet a BKV, a MÁV dolgait rendezni. Megítélésünk szerint ez a valamilyen 
javaslatok közé tartozik, ugyanúgy, ahogy a jobbikos javaslat. Mert hosszú távon nem old 
meg semmit. Rövid távon tűzoltó jelleggel sok mindent ki lehet találni, hogy most éppen 
milyen tételeket húzzunk ki a költségvetésből annak érdekében, hogy oda átcsoportosítsunk 
forrásokat. Ugyanúgy az áfa vonatkozásában is gyakorlatilag ugyanúgy pántlikázott összegről 
van szó, csak nem éppen valamilyen sorról, mondjuk a Kossuth tér rekonstrukcióját húzzuk 
ki, hanem az áfabevételeket csoportosítjuk át. Tehát mind a kettő a valamilyen javaslatok 
közé tartozik, nyilván nem a hosszú távú megoldás lehetőségét veszik számba. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Következik Puch László képviselő úr. 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, és megígérem, hogy többet nem 

szólok, csak egyetlenegy ötlet merült föl, mert Dancsó képviselő úr azt mondta, hogy ez 
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valamilyen javaslat. Én azt szeretném már látni, hogy a kormány tesz le egy javaslatot ebben a 
problémakörben. (Babák Mihály: Miért a kormány?) Akkor a főváros, de mivel a 
költségvetésben azért benne van ma is a BKV támogatása, és amennyiben a költségvetésben 
ezek a sorok zárolásra kerülnek, azt gondolom, ez az ellehetetlenítés határa. Szerintem a 
főváros a kormány nélkül Budapest tömegközlekedését nem tudja megoldani. Kedves 
képviselő úr, szeretném mondani, hogy ha Szentes közlekedéséről beszélünk, azt is részben az 
állam oldja meg, mert a Volán-vállalatok járnak azon a területen. És egyszer sem láttam az 
önálló tömegközlekedési vállalatokat ezekben a kisvárosokban. Ahol meg vannak, ott jelentős 
állami forrásokat ugyanúgy kapnak. Pécs is kap, Debrecen is kap. Képviselő urat, ebbe most 
ne menjünk bele, mert ebben állami támogatás van. Ezért azt javaslom… (Több fideszes 
képviselő közbeszól.) Ja, értem. Képviselő urak, önök hozzájárulást fizetnek a helyi 
tömegközlekedési igényeknek megfelelően, de egyébként az alapvető megoldás a volánoknál 
van, és a volánok állami támogatása megtörténik. Mivel a költségstruktúrája ilyen-amolyan a 
vállalatoknak, ebben a vitában elfogadom, hogy az önkormányzatok hozzájárulnak. A 
fővárosnak is ezt meg kell tennie, azt is elfogadom. 

Viszont azt javaslom, képviselő urak, hogy akkor ne ilyen meg olyan javaslat legyen, 
kérje meg a bizottság a kormányt, hogy mondjuk április 15-ig, 20-ig készítsen egy olyan 
javaslatot, hogy legalább koncepció szintjén a közösségi közlekedésben valami történik. Mert 
az elmúlt másfél évben semmi nem történt, azon kívül, hogy egy-két sajtóhírt hallottunk. Mert 
lehetne megoldásokat találni BKV-ügyben is, mert ott vannak a HÉV-vonalak, azt a MÁV 
pillanatok alatt át tudja venni, ha a főváros ebbe belemegy, az autóbuszvonalak és a 
villamosvonalak párhuzamosságában is vannak tartalékok. Ezen annak idején nagyon sokszor 
végigmentünk, nekünk nem volt elég erőnk, hogy átalakítsuk ezt a rendszert. Talán önökben 
van, de akkor lássunk egy javaslatot. És ha látunk egy javaslatot, akkor nem akármilyen 
ötletekkel fognak jönni az ellenzéki képviselők, hanem megpróbálnak ahhoz egy viszonyt 
kialakítani. 

Tehát szerintem a bizottság nyugodtan megkérheti a kormányt, hogy legalább 
valamilyen koncepciót rakjon össze, hogy ezeken a kereteken belül gondolkodjunk a 
közösségi közlekedést illetően, és ne akármilyen javaslataink legyenek. Úgyhogy javaslom 
elnök úrnak, mérlegeltesse a bizottsággal, hogy kíván-e egy ilyen koncepcionális javaslattal 
foglalkozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha a képviselő úr tesz a bizottságnak egy ilyen javaslatot, 

szívesen idehozom. További észrevételek? Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Egy nagyon rövid pontosítást tennék. Nem kívántam 

hozzászólni ehhez a vitához, mert szerintem nem lehet demagóg módon azt mondani, hogy 
vidék-főváros. Nyilván a BKV-nak egészen más a problémája, mint a vidéki 
tömegközlekedésé, de annyit azért elmondanék pontosításként, hogy ha a fogyasztói 
árkiegészítést nem tekintjük, akkor körülbelül 36 milliárd nagyságrendű tömegközlekedési 
normatívából 8 millió lakosra megy 10 százalék, a nem egészen 2 millió lakosra megy 32-33 
milliárd forint. Én nem akarok ezzel visszaélni, mert nyilván almát csak almával lehet 
összehasonlítani, és itt egészen más dologról van szó. 

A második megjegyzésem pedig az, hogy az MNV Zrt. mint a volánok tulajdonosa, 
elvárja a helyi közlekedés tekintetében, hogy legalább nullára jöjjön ki a helyi közlekedés. 
Például az a település, amit én is képviselek, ebben az évben teljes mértékben finanszírozni 
fogja a mínuszt. Tehát az önkormányzat teszi be a helyi tömegközlekedés mínuszát az adott 
rendszerbe az elvárás szerint. De nem akarok még egyszer erre hivatkozni, mert a két helyzet 
nyilván egészen más, csak akkor Puch úr ne hozza fel ezt példaként. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Mi is köszönjük. Veres képviselő úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha már a kérdés így hangzott el, ahogy Bóka képviselő 

úr megközelítette, szeretnék pontosítani egy dolgot. Egyetlen évi költségvetésben sem csak 
annyi a támogatás a tömegközlekedés itt, ott vagy amott megvalósítandó formáira, mint ami 
tömegközlekedési támogatás jogcímen benne van az éves költségvetésben. Ezért nagyon 
fontosnak tartom elmondani, hogy azt az egy, harmincvalahány milliárd forintos tételt, ami 
szerepel a költségvetésben, csak mint kiegészítő tömegközlekedési támogatást érdemes 
megemlíteni, még ha nem is ez a jogcíme vagy címe a költségvetésben. Lehet, hogy most itt 
államtitkár úr el fogja majd mondani, hogy ezen kívül még mennyi támogatás van a 
költségvetésben, bár tudom, hogy nem tiszte, de nagyon fontosnak tartom, hogy nehogy ennél 
maradjunk meg, hogy pusztán ennyi a tömegközlekedés támogatása. Hiszen legalább 8-10 
olyan eleme van az éves költségvetésnek, amely valamilyen módon, vagy a MÁV, vagy a 
Volán, vagy az önkormányzati ágon, de tömegközlekedést segítő támogatás, ráadásul vagy 
megállapodás alapján, vagy normatív alapon. Azért tartom ezt fontosnak… (Dr. Bóka István: 
Nézzük meg!) Megnézhetjük, tekintsük át, annak van értelme, úgy gondolom. Nagyon nagy 
értéket fogunk kapni, azt tudom mondani, és nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy itt 
egy olyan kérdésről van szó, amely, nyugodtan mondhatom, hosszú időn keresztül nem volt 
sohasem 100 százalékosan megoldva. 

Tehát az igazi probléma az, hogy volt két alkalommal is megállapodás a kormányzat 
és Budapest Főváros önkormányzata között ennek a kérdésnek a megoldására, ugyanakkor 
láthatóan az évek múlásával ezek a megállapodások valakik által felülírásra kerültek vagy 
felülbírálásra kerültek. Az egészet azért hoztam csak föl, hogy ne csak azt a 
harmincegynéhány milliárd forintot arányosítsuk, mert a mi kormányunk időszakában két 
alkalommal volt a BKV nullszaldóssá téve. Azaz mindenfajta tartozása a BKV-nak a 
költségvetés által átvállalásra került, feltételekkel, amelyekben többek között olyanok is 
szerepeltek, ami, úgy látom, a mostani kormány feltételeiben is megjelenik. Nincs ennek más 
oka, csak egyszerűen az, hogy ez nem politika, nem pártpolitika, hanem szakmai feltételek 
kerültek annak idején meghatározásra. Köszönöm. (Babák Mihály: Csak nem hajtották annak 
idején végre.) 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A tulajdonos felelőssége 

hogyan és mint alakul? Elhangzott Bóka képviselő úr részéről is, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő elvárással bír a Volán-társaságok felé, hogy minimum nullásra hozzák ki 
települési szintű gazdálkodásukat. Úgy működik most a rendszer, hogy közbeszereztetni kell 
azt, hogy kivel akarja ellátni a helyi tömegközlekedést, és a közbeszerzésen nyertes céggel 
meg kell kötni adott esetben 4-5 évre ezt a szerződést, aminek alapján ellátja a feladatot. 
Ráadásul európai szintű közbeszerzést kell kiírnunk, és általában az adott körzetben működő 
Volán-társaság szokott jelentkezni. A közbeszerzésnek is csak annyi értelme van innentől 
kezdve, hogy egy csomó pénzt ki lehet fizetni. Egy vidéki város esetében, konkrétan 
Orosháza esetében kapunk az állami költségvetésből körülbelül kétszer 1 millió forintot egy 
évben, és mivel az tulajdonosnak az az elvárása, hogy nullás legyen, több mint 25 millió 
forintot éves szinten mellé kell tenni annak érdekében, hogy működőképes legyen a 
buszpályaudvarunk, meg a város bizonyos részein a helyi járatú autóbuszok közlekedjenek. 
Ezt ugye, a tulajdonos az önkormányzattal megvitatja, és kialakul valamilyen ár. 

A BKV-nál ezt nem tapasztaljuk. A főváros mint tulajdonos nem igazán akar, vagy 
nem tud beletenni a BKV működtetésére összegeket, ez most eldöntendő kérdés, és azt 
mondja, hogy mennyivel egyszerűbb a központi költségvetésből a hiányzó forrásokat 
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megszerezni. Azért háborognak nyilvánvalóan a vidéki képviselők, azzal is egyetértve, és 
elfogadva, hogy más a BKV helyzete, szerepe, működésképessége, mert óriási aránytalanság 
van e témában, és azért várjuk a tulajdonos elképzelését, meglátását, javaslatait, hogy adott 
esetben majd a parlamentben is vitassuk meg, és értekezzünk erről, mert úgy gondolom, hogy 
végre nyugvópontra kéne jutnia ennek az ügynek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nincs ilyen. Megadom a szót Banai Péter helyettes államtitkár úrnak, azzal, hogy 
hangsúlyozom, hogy itt a tárgysorozatba-vételről kell dönteni. Tessék parancsolni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Először is csatlakoznék, vagy idézném azt, amit Babák képviselő úr, 
illetőleg Dancsó képviselő úr említettek a tekintetben, hogy kinek az elsődleges feladata, jelen 
esetben a BKV finanszírozása. A vonatkozó törvény azt mondja, hogy a helyi közösségi 
közlekedés működtetése önkormányzati feladat. Tehát a kiinduló pont az, hogy a BKV 
esetében a fővárosnak kell gondoskodni a finanszírozásról. Hozzáteszem, hogy a kormány 
természetesen minden segítséget megad ahhoz, hogy 2012-ben a költségvetési törvényben 
előírt módon a BKV fenntartható módon legyen finanszírozható. 

Puch László képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy nyílt kapukat dönget, hiszen a 
kormányzat nem pusztán várja a főváros javaslatát, hanem aktív egyeztetések zajlanak, és 
megvan a saját kormányzati javaslatunk is. Azt gondolom, hogy az összes kormányzati 
javaslatnak megtárgyalása nem ennek a fórumnak a témája, de jelzem, hogy a kormányzati 
javaslatok elkészültek, és a kormányzati javaslatokat ismertetjük a fővárosi képviselőkkel. 
Épp a múlt héten Varga Mihály államtitkár úr vezetésével kormányzati delegáció tárgyalt 
Tarlós főpolgármester úrral. 

A javaslatok kapcsán, illetőleg a tekintetben, hogy kinek kell gondoskodni a helyi 
közösségi közlekedés finanszírozásáról, azt azért megemlítem, hogy megnéztük az európai 
példákat, megnéztük több főváros esetében a helyi közösségi közlekedés finanszírozását. Azt 
láttuk, hogy jellemzően egyharmad részt a jegybevételek finanszíroztak, egyharmad részt az 
adott főváros finanszírozott, és egyharmad volt a kormányzati hozzájárulás. Ha megnézzük az 
elmúlt éveket, hogy mi volt ehhez képest a helyzet Budapesten, akkor azt látjuk, hogy a 
főváros költségvetéséből a BKV működtetésére nem vagy minimális forrásokat biztosított. A 
körülbelül 140 milliárd forintos BKV finanszírozási költségvetésben 2011-ben például nem 
volt a működtetésére forrás. (Babák Mihály: Skandalum.) Ehhez képest a központi 
költségvetési finanszírozás állt 32,2 milliárd forint, úgymond normatív finanszírozásból, 
ehhez kapcsolódóan volt és van az idei költségvetésben is egy 200 milliárdos fogyasztói 
árkiegészítés, ami több mint 52 milliárd, és együtt több, mint a BKV működésének 
egyharmada. Ezen túl a hiányokat egyedi kormányzati beavatkozásokkal finanszírozta az 
állam. Ezr észben a hiány túllépését vagy nehéz kezelését jelentette. Ez az a helyzet, amit meg 
kell oldani, és hangsúlyozom, természetesen vannak kormányzati javaslatok arra, hogy a 
BKV finanszírozását hogyan lehetne fenntartani. 

Megint Dancsó képviselő úrhoz csatlakoznék, hogy a megoldási javaslatokban nem 
tartjuk kivitelezhetőnek azt, hogy hitellel tartsuk fönn a BKV-t, ugyanúgy, ahogy a 
kormányzatnál az államadósság leépítése és a hitelek szűkítése alapfeladat, a helyi 
önkormányzatoknál is a vonatkozó törvények, a stabilitási törvény és a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény, ebbe az irányba tolja az önkormányzatokat. 

És még egy zárójeles megjegyzést tennék a finanszírozási kérdéshez. Ahogy utalt arra 
Veres miniszter úr, több jogcímen szerepel a helyi közösségi közlekedés finanszírozása. Az 
idei költségvetési törvény mintegy 35,2 milliárd forintot határoz meg nevesítetten erre a célra. 
Ezen túl van a fogyasztói árkiegészítés, és ezen túl van a MÁV-nak különböző jogcímeken 
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biztosított finanszírozása. Nem tartom igazságosnak azt, hogy míg körülbelül 3 milliárd 
forintot kap az összes vidéki város és megél ebből a pénzből, illetőleg saját költségvetéséből 
biztosítja a hiányzó forrásokat, a főváros tekintetében a 32 milliárdos összegen túl 
nagyságrendi beavatkozásokat kell tenni. Évente ez a nagyságrend körülbelül 20 milliárd, 
amit pluszjuttatásként ad a mindenkori kormány a BKV-nak. Azt gondolom, ennek 
megoldásán túl, igazságtalan a vidéki városokkal szemben, hogy őket egyedileg nem segítette 
ki a kormány. 

Nem akarom hosszúra nyújtani a szót, de a javaslat kapcsán azt még meg kell 
említsem, hogy amennyiben elfogadásra kerülne, akkor több olyan beruházás nem tudna 
megvalósulni, amelyről akár országgyűlési döntés van. A 25 milliárd forint, aminek az 
átcsoportosításáról a javaslat szól, többek között a budapesti Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciójának, a parlamenttel kapcsolatos rekonstrukció forrásait vagy például a Terror-
elhárítási Központ forrását venné el. Tehát nemcsak a BKV problémájáról beszéltünk jelen 
esetben, hanem arról is, hogy a javaslat elfogadása több beruházás, intézmény finanszírozását 
veszélyeztetnél. Mindezek alapján a kormány továbbra sem javasolja támogatni a javaslatot, 
illetőleg nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A zárszó hangzott el, elnézést kérek 

mindenkitől, most már nem tudok szót adni. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az indítvány tárgysorozatba 
kerüljön? Kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Öt támogató javaslat. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? Az összes többi nem támogatja. Tehát a bizottság az indítvány 
tárgysorozatba-vételével nem ért egyet. Köszönöm szépen. 

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

Következik az államháztartásról szóló törvény módosítására vonatkozó indítvány, amit 
jómagam tettem. Engedjék meg, hogy nagyon röviden ennek a lényegét ismertessem. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Ennek az indítványnak a hátterében az van, hogy az új önkormányzati törvény, az új 
államháztartási törvény, valamint az új számvevőszéki törvény annyiban közös nevezőn van, 
hogy egyik sem tette egyértelművé azt, hogy miként történjék a helyi önkormányzatok 
pénzügyi beszámolóinak független pénzügyi ellenőrzése. Nem akarom megismételni a vitát, 
hiszen erről itt is többször beszéltünk. A lényeg az, hogy a törvényalkotó úgy döntött, ez a 
látszat legalábbis, hogy nem kívánja törvényi szinten szabályozni ezt a kérdést. Ezért arra 
teszek javaslatot, hogy kormányszinten történjék ennek szabályozása, a 
kormányfelhatalmazással történő különböző kérdések közé, 35 pontról van szó, idetegyük ezt 
a 36-dikat, ami arról szól, hogy a kormány rendelkezzék arról, szabályozza a jövőre 
vonatkozóan a helyi önkormányzatok független pénzügyi ellenőrzésének kérdéseit. Ez nem 
lenne idegen egyébként szakmai meggyőződésem szerint a kormánytól, kormányhatáskörbe 
tartozik, hiszen valamikor a második világháborúig a Belügyminisztérium főszámvevősége 
végezte ezt a feladatot. Tehát kormányszinten volt, és az európai gyakorlat is az, hogy nem 
számvevőszéki, hanem kormányzati feladat, és akkor tisztább lenne a kép. Tehát a javaslat 
lényege az, hogy kormányszinten történjék valami, mert jelenleg semmi sincsen. Ha lehet így 
mondani, rosszabb a helyzet, mint volt, hiszen azok a nagyobb önkormányzatok is fakultatív 
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módon bízhatnak meg könyvvizsgálót, amelyek eddig kötelező jelleggel bíztak meg 
könyvvizsgálót bíztak meg a zárszámadások ellenőrzésével. 

Ez tehát a javaslatom, és kérdezem a kormány, illetve a pénzügyi kormányzat 
véleményét róla. Parancsoljon! 

 

Észrevételek,vélemények 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Ha elnök úr megengedi, egy-két mondatot mondanék a kérdés kapcsán, 
és amennyiben részletes kifejtésre van szükség, Tavaszi Zsolt főosztályvezető úr az összes 
részletre ki tud térni. A két gondolat közül az első az, hogy meglátásunk szerint az 
alaptörvény értelmében egy önkormányzat közpénzfelhasználása tekintetében 
következményekkel is járó pénzügyi ellenőrzési szabályt kormányrendelet nem, csak törvény 
állapíthat meg. Vagyis ezt a kérdést véleményünk szerint nem lehet kormányrendeleti 
hatáskörbe utalni. Ezen az úgymond jogi eljárási kérdésen túl tartalmi jellegű kérdés az is, 
hogy az önkormányzatok auditálását, kontrollját kormányzati szerv végezheti-e vagy sem. 
Véleményünk szerint az Állami Számvevőszék az a szerv, amely a helyi önkormányzatok 
pénzügyi ellenőrzését, gazdálkodását végzi, végeznie kell, így a fő, hogy úgy mondjam, 
pénzügyőrt a hatályos jogszabályok kijelölik. 

Ami a kormányzat által a helyi önkormányzatoknak juttatott forrásokat illeti, a Magyar 
Államkincstárnak van ellenőrzési jogosultsága, viszont ezen a ponton, azt gondolom, elnök úr 
javaslatával összhangban, a javaslat szellemiségével összhangban a Magyar Államkincstár 
ellenőrzési jogkörét a jövőben bővíteni szeretné a kormányzat, erre fog javaslatot tenni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kiinek van észrevétele? Dancsó képviselő 

úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Két megjegyzést tennék. Az egyik arra vonatkozik, hogy elég világosan 
határozza meg az alaptörvény az Állami Számvevőszék feladatait, és ebből kifolyólag nem 
véletlenül volt az, hogy a legelső sarkalatos törvény is az Állami Számvevőszékről szólt, amit 
elfogadott a parlament. Az alaptörvényben van egy olyan igen erős kritérium, hogy nem lehet 
évente kevesebb költségvetési forrása, vagy legalább el kell érnie az előző évit az Állami 
Számvevőszéknek, amikor meghatározza a parlament az Állami Számvevőszék működéséhez 
szükséges forrásokat. Ez egy nagyon komoly dolog, és nyilván azt a célt szolgálja, hogy az 
Állami Számvevőszék mint a parlament alá tartozó szerv függetlensége biztosítható legyen, 
gyakorlatilag pénzügyi rezsimmel ne lehessen az Állami Számvevőszék mozgásterét 
szűkíteni. Úgy gondolom, ez helyes, tehát ennek elhagyását nem lenne szerencsés 
kezdeményezni, mint ahogy elnök úr ezt javaslatában megtette. És erre nemcsak én hívtam fel 
a figyelmet, hanem Domokos elnök úr is írt egy levelet elnök úrnak. 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, de ez egy másik javaslat, ami összefügg ezzel 

természetesen, de ez a javaslat nem az, amiről ön beszél. De nyugodtan mondhatja, akkor 
összevonjuk a kettőt, nekem ezzel nincs gondom. Csak amiről most szó van, az az, hogy az 
államháztartási törvénybe kéne betenni egy pontot. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Én összevontam a kettőt, mert nem akarok kétszer 

szólni, de akkor áttérek a másik javaslatra. Úgy fogalmaztam, hogy két megjegyzést szeretnék 
tenni. Nekem furcsán keverednének össze a hatalmi ágak a tekintetben, hogy ha már az 
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Állami Számvevőszék a parlament alá tartozik, mint működő intézmény, akkor elég furcsa az, 
ha a kormányt beengednénk az önkormányzatok ellenőrzésébe mint másik hatalmi ágat. 
Márpedig úgy gondolom, hogy az önkormányzatok e tekintetben, nagyon helyesen, az Állami 
Számvevőszék kompetenciájába tartoznak, ő végzi el azokat a vizsgálatokat, amelyeket el kell 
végeznie. Ebbe belevonni a kormányt, igazán nem is tudom, hogy melyik szervén keresztül 
vagy hogyan lehetne. Amit államtitkár úr jelzett, a kincstárnak a pénzkezeléssel, a pénzek 
áramlásával kapcsolatos ellenőrzési jogköre eddig is megvolt, de nyilvánvalóan azáltal, hogy 
a megyei önkormányzatok feladatköre javarészt átkerült a kormányhivatalokhoz, a kincstár 
szerepe jelentősen megnövekedett. Itt érdemes átgondolni, hogy a kincstár milyen ellenőrző 
funkcióban lehet megerősítve. Ráadásul a számlavezetés maga is átkerült a kincstárhoz. Tehát 
úgy gondolom, hogy ez ilyen értelemben rendben van, de elsősorban a pénzforgalom, a 
pénzek átutalásának, kifizetésének szabályszerűségével foglalkozó szervezet a kincstár. E 
tekintetben külön kormányzati szerepvállalás nem lenne feltétlenül szükséges. 

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

Hadd reagáljak előterjesztőként képviselő úr észrevételeire, hogy itt van egy tényhelyzet, 
hogy a három idézett törvény egyike sem beszél egyértelműen arról, hogy a 3200 helyi 
önkormányzat pénzügyi beszámolójának függetlenség pénzügyi ellenőrzését ki végezze. 
Valóban, igaza van képviselő úrnak abban, hogy a Számvevőszék hatásköre erre kiterjed, 
azonban a Számvevőszék elnöke hivatalos levélben közölte megkeresésemre, hogy ő nem 
kíván auditálni. Javára legyen mondva, számvevőszéki törvény sem teszi egyértelművé ezt a 
feladatot. A Számvevőszék elnöke nem auditál, sokféle ellenőrzést végez, de ezt nem. Na 
most, van egy ilyen helyzet, az én dilemmám az, nem tehetek mást ellenzéki képviselőként és 
a bizottság tagjaként vagy elnökeként sem, mint jelzem ezt a problémát a tisztelt költségvetési 
bizottságnak, rajta keresztül az Országgyűlésnek, hogy van egy vákuumhelyzet, ami példa 
nélküli mind a világháború előtt Magyarországon létezett gyakorlat szempontjából, mind 
Lajtán túli országokban. Valakinek be kell tölteni ezt a funkciót. 

Azt mondja államtitkár úr, hogy a kincstár hatáskörét kibővítik. Kérem, miért nem 
bővítették ki az új államháztartási törvényben? Nincs kibővítve. A kincstár ellenőrző szerepe 
nem más, mint annak a központi költségvetésből kiáramló évi mintegy ezermilliárd forintnak 
a szabályszerűségi vizsgálata, ami összeköti a központi költségvetést a helyi 
önkormányzatokkal. Ezt a kincstár megnézi, ezzel nincs is gond. De itt auditálásról van szó, 
önkormányzati vagyon, pénzügyi mérleg, pénzforgalmi kimutatás, et cetera. A kincstár 
viszont nem auditál. A kincstár az önkormányzatok egyéb bevételeit, vagyonát nem ellenőrzi. 
Egyébként most akármennyire bővíti is ki, nincs kibővítve. Van egy ilyen helyzet, én ezt 
jeleztem, az önök felelőssége. Nem állítom, hogy a javaslat ideális, mert az lenne az ideális, 
hogy törvényben szabályozza a törvényalkotó ezt a kérdést, de ezt nem tette meg. Törvénnyel 
nem szabályozta, én most jobb híján tettem egy ilyen javaslatot. Ez az én pótlólagos 
kiegészítésem. 

Ha újabb észrevétel nincs, (Nincs jelentkező.) visszaadom a szót államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Azt 

gondolom, az egyik alapvető kérdés egy jogi kérdés, nevezetesen, hogy a kormánytól 
független helyi önkormányzatok gazdálkodását a kormány milyen mértékben ellenőrizheti. 
Véleményünk szerint a kormánytól független, ha úgy tetszik, hatalmi ágak gazdálkodása 
fölött átfogó kontrollal a kormány nem rendelkezhet. Az alaptörvény is azt mondja, hogy a 
helyi önkormányzatok önállóan gazdálkodnak, és gazdálkodásuk következménye is kizárólag 
őket terheli. Az más kérdés, hogy a helyi önkormányzatoknak juttatott központi költségvetési 
források ellenőrzésében a kormányzatnak felelőssége és szerepe van. Ez az, amit a Magyar 
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Államkincstár ellát. És ahol úgy látjuk, hogy bővíteni szükséges a szerepét, súlyát, az erre 
vonatkozó módosító javaslatot a kormánynak meg kell majd tenni. De hangsúlyozom, hogy ez 
a központi költségvetésből juttatott forrásokra vonatkozik, nem a helyi önkormányzatok egész 
gazdálkodására. Úgy látjuk tehát, hogy ezen a jogi kérdésen túl a helyi önkormányzatok 
átfogó gazdálkodását az Állami Számvevőszék  ellenőrizheti mint az Országgyűlés alá rendelt 
és minden közpénz felhasználása tekintetében jogosultsággal bíró szerv. Véleményünk szerint 
tehát a helyi önkormányzatok gazdálkodásának kontrollját az Állami Számvevőszék tényleges 
működésével lehet erősíteni, célzottabb ellenőrzésekkel, de ismétlem magam, ebben a 
kormányzatnak hatásköre nincs, és véleményünk szerint az alaptörvény értelmében nem is 
lehet. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 
indítvány tárgysorozatba-vételét? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy. A 
bizottság a tárgysorozatba-vételt nem támogatta. Köszönöm. 

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

A következő javaslatnak szintén én vagyok az elkövetője. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

A számvevőszéki törvény módosításáról van szó. Ez a javaslat négy elemet tartalmaz. 
Ebből Dancsó képviselő úr egyet már említett, ezt a bizonyos ominózus mondatot, amit nem 
tartok helyénvalónak törvénybe foglalni. Egyébként nem az alaptörvényben van ez a garancia, 
hanem a számvevőszéki törvényben, de ez majdnem ugyanaz, mert mind a kettő kétharmados 
törvény, de ezen most ne nyissunk vitát. Erre a Számvevőszék elnöke tett írásban észrevételt, 
ezt közzétettem, tehát mindenki ismerheti. Hozzáteszem, hogy nem ez a legfontosabb 
javaslatom, de hozzáteszem azt is, hogy azokkal az idézetekkel, amiket az INTOSAI 
dokumentumaiból vett, nem ingatta meg a javaslat lényegét, mert ilyen megoldás a világon 
nincs. Az INTOSAI a nemzetközi, világhálón lévő szervezetek összessége, az EUROSAI 
pedig az európaiaké. Tehát ilyen megoldás nincs, de ez a kisebbik gond, mert végül is olyan 
alapvető problémát nem jelent, hiszen a parlament mindenkor garantálja a Számvevőszék 
működéséhez szükséges támogatást. 

A másik három javaslat szakmailag sokkal izgalmasabb. Ezek közül az egyik 
összefügg az előbb tárgyalt indítvánnyal. A javaslatnak az a lényege, hogy szűkíteni javaslom 
a számvevőszéki feladatot arra a szeletre, ami a központi költségvetéssel kapcsolatos, és az 
államháztartás helyi alrendszerére vonatkozólag különösebb terhet nem ró a Számvevőszékre. 
Ami ennél is fontosabb, vagy talán egyenrangú, hogy a számvevőszéki törvény az ÁSZ 
hatáskörét az államháztartásra vonatkozóan definiálja, miközben a közszféra, a public szektor 
vagy a kormányzati szektor ennél szélesebb terület, tehát kimarad egy fontos terület a 
Számvevőszék hatóköréből, ez pedig ez a bizonyos kormányzati szféra, amire vonatkozólag 
hoztam itt példákat. Itt a legaktuálisabb intézmény, a Nemzeti Média és Hírközlő Hatóság, 
ami mintegy 70 milliárd forintos közpénzzel gazdálkodik, és teljesen megoldatlan a független 
pénzügyi ellenőrzése, bármilyen parlamenti ellenőrzése a közpénzekkel való gazdálkodással 
kapcsolatban. Tehát magyarán szólva a javaslat lényege, hogy a Számvevőszék hatókörét erre 
is ki kívánja terjeszteni. Végül, de nem utolsósorban van az az INTOSAI-komfort javaslat, 
amely szerint a Számvevőszék pénzügyi ellenőrzése végződjék egy hivatalos véleménnyel, 
amiben közli azt, hogy a vizsgált zárszámadás, pénzügyi beszámoló nem tartalmaz lényeges 
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hibákat, ezért hű és valós képet fest a gazdálkodásról. Ezt a hivatalos véleményt, amely a 
lényege tulajdonképpen a pénzügyi ellenőrzésnek, tegye oda a zárszámadás végére is meg 
mindazon intézmények pénzügyi ellenőrzésének végére is, amelyeket ellenőrzött, hogy ez 
most oké, hitelesített, vagy valami gond van. És ha gond van, azokat ételesen meg kell 
nevezni. Ez tehát a javaslat lényege. 

Most megadom a reagálásra a lehetőséget a Számvevőszék képviselőjének. 
Parancsoljon! (Jelzésre.) Nincs itt a Számvevőszék képviselője? Ha nincs, akkor egyszerűbb a 
helyzetünk. A kormányt viszont illik megkérdezni. Akkor tessék parancsolni! 

 

Észrevételek, vélemények 

DR. GÁVA KRISZTIÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 
kívánok. Gáva Krisztián vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
igazságügyi területének eddigi következetes gyakorlata alapján a tárgysorozatba-vételről 
szóló döntést megelőzően nem kívánunk akadályt gördíteni vagy külön szempontokat fölvetni 
a képviselői önálló indítványok kapcsán. Úgyhogy e körben nem szeretnék nyilatkozni. Ha 
döntenek a tárgysorozatba-vételről, azt követően természetesen a tárca álláspontját tudom 
tolmácsolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Világos, köszönjük szépen. Észrevétel? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Szeretnék idézni a számvevőszéki elnök leveléből, amit ehhez a napirendhez küldött meg 
nekünk. Azt mondja a levél, hogy a fentiekben hivatkozott dokumentumból is látható, hogy a 
nemzetek számvevőszékeit tömörítő nemzetközi szervezetek kiemelten fontosnak tartják a 
legfőbb ellenőrző intézmények személyi, szervezeti, jogi és anyagi függetlenségét. Ezek 
nélkül a külső befolyásolástól mentes tevékenység iránti követelmény nem teljesül, a 
kialakított nemzetközi standard szerint. Azért olvasom ezt a szöveget, mert egyrészt nagyon 
sajnálom, hogy ezt a fajta követelményt csak egy szervezetnél akarják érvényesíteni. (Babák 
Mihály: Egyelőre.) Azt gondolom, legalább annyiban következetesnek kellene lenni 
kormánypárti oldalon, hogy van még néhány olyan szervezet Magyarországon, amelynél ezt 
ugyanígy érvényesíteni kellene. Hogy csak kézenfekvő példát mondjak az európai 
gyakorlatból, a Nemzeti Bankkal kapcsolatban is legalább ilyen következesnek kellene lenni. 

A második megjegyzésem. Amikor bekerült a számvevőszéki törvénybe ez a bizonyos 
mondat, amelynek elhagyására elnök úr most javaslatot tesz, akkor a magunk részéről elvileg 
fogalmaztuk meg azt az álláspontot, hogy nem értünk ilyen javaslattal egyet. Nem értettünk 
egyet ezzel a megfogalmazással, ezért most elnök úr javaslatát természetesen támogatjuk, 
amely ezen mondat elhagyására vonatkozik. Alapvetően azért, mert indokolatlannak látjuk 
ilyen módon teremteni kényszerhelyzetet a továbbiakat illetően. Ennek van több ága. Azt 
gondoljuk, hogy most egy adott feltételrendszer mellett elfogadott a parlamenti többség egy 
számvevőszéki törvényt. Meg vagyok arról győződve, hogy ez nem egy bebetonozottnak 
tekintendő törvény, több olyan pontja van, ami legalábbis vitatott. Az előző indítvány kapcsán 
elnök úr hozzászólásában eléggé világosan utalt is arra, hogy attól függően, hogy hogyan dől 
el, vagy van, vagy nincs további vagy kevesebb feladat a Számvevőszéknél. Ezért azt 
gondolom, hogy egyrészt konzekvensnek és következetesnek kellene lenni, amikor független 
intézményekkel kapcsolatos álláspontot foglal el valamelyik parlamenti párt, adott esetben a 
kormánytöbbség. Másrészt az a megoldás, ami most bent van a számvevőszéki törvényben, 
bizonyosan nem jó megoldás arra, hogy úgymond függetlenséget garantáljon. Már csak azért 
sem jó megoldás, mert láthatóan azért az nem egy független intézmény, hiszen a szervezet 
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elnöke olyan rendezvényeken is részt vesz, amely nem a függetlenségét támasztja alá, 
maradjunk ennyiben. (Közbeszólásra.) 

Mondjak egy olyan rendezvényt, amelyen meggyőződésünk szerint a Számvevőszék 
elnökének részvétele semmivel sem indokolható? Példának okáért egy olyan évértékelőn, ahol 
nem a parlament falai között hangzik el egy beszéd. Ott, nem gondolom, hogy a független 
Számvevőszék elnökének részvétele megalapozott és indokolt lenne. De lehet még mondani 
több érdekesebbet is, de nem akarok az ő személyes tevékenységével foglalkozni, az 
indítványnál maradnék. (Babák Mihály: A Nemzeti Bank elnöke nem fogadta el a meghívást.) 
Az indítvány maga, úgy gondolom, okszerű és megalapozott, hiszen arra még senki nem 
tudott válaszolni, az akkor lefolytatott vitákban sem, hogy miért ez az a mód, amely úgymond 
a függetlenséget biztosítani képes. Egyébként, amire most elnök úr hivatkozik levelében, igaz 
feltételek és igaz követelmények, nevezetesen, hogy az ellenőrző intézmények személyi, 
szervezeti, jogi és anyagi függetlenségét is biztosítani kell. Most azt tudom mondani, hogy 
nem az a forma az egyetlen. És miután elnök úr pontosan fogalmazott ebben, nem tudnak 
olyan példát mondani, amely bármely más országban csak ezen a módon tudná biztosítani 
jelen esetben a szervezet anyagi függetlenségét, ami ráadásul nem is biztosít anyagi 
függetlenséget. Ezt is érdemes elmondanunk. ezért azt gondolom, hogy támogatandó a 
javaslat, és legalábbis elgondolkodásra kellene hogy késztesse valamennyi kormánypárti 
képviselőt a tekintetben, hogy annak idején, amikor megszavazták ezt a törvényt, a legjobb 
megoldást, legjobb módszert választották-e arra, amit szerettek volna elérni. Én tehát 
következetességet kérek, egy hiba belátását, egy akkori rossz döntés korrekcióját. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok jelentkezőt. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Akkor szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért ennek a 
javaslatnak a tárgysorozatba-vételével. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy 
igen mellett a bizottság nem értett egyet azzal, hogy a javaslat tárgysorozatba kerüljön. 

A Fradi-pálya visszavásárlásának számvevőszéki vizsgálatáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik ugyancsak a magam részéről benyújtott határozati javaslat, amelyben a 
Fradi-pálya visszavásárlásának körülményeire vonatkozólag egy számvevőszéki vizsgálatot 
kezdeményezek. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Ez egy preventív célú vizsgálat lenne, ha a bizottság támogatná. Nem lenne szerencsés 
talán egy Sukoró2 helyzetbe kerülni azért, mert az igazságügyi ügyészségi szakértő 
lényegesen kevesebbre becsülte anno ennek az objektumnak az értékét, mint amennyiért 
végül is visszavásárolták. Tehát milliárdos nagyságrendű eltérés van, aminek jó lenne a 
tisztázását megejteni. A másik egy jogi probléma, hogy nevezetesen a kormány határozatban 
rendelkezett olyan ügyekben, amelyek eldöntése nem az ő kompetenciája, hanem a Nemzeti 
Vagyonkezelő illetékes testületéé az én olvasatom szerint. Tehát itt a szubszidiaritás elvének 
meglehetősen sajátos alkalmazásáról van szó. Summa summarum, azt gondolom, hogy 
mindannyiunk érdekében, különös tekintettel a Fradinak a magyar társadalomban játszott 
szerepére, ennek az ügynek egy tisztességes kivizsgálása mindenképpen hasznunkra válhatna. 
Ez tehát a javaslatom. És akkor megadom a szót reagálásra a kormány képviselőjének. Tessék 
parancsolni! 
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Észrevételek, vélemények 

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Székács Péter vagyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium álláspontja az, hogy nem szükséges ezen vizsgálat. Az indokunk pedig 
egyszerű, hiszen az ÁSZ az állami vagyonról szóló törvény alapján, mind pedig az ÁSZ-
törvény alapján amúgy is vizsgálja az állam vagyongazdálkodását. A tranzakcióra 2011 végén 
került sor, tehát nagyon rövid időn belül az ÁSZ munkarendje keretében a vizsgálatra sort fog 
keríteni. Ily módon semmi nem indokolja azt, hogy ez a tranzakció kiemelten kezelendő 
legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van észrevétele? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Szeretném az elején rögzíteni, hogy 

a benyújtott indítvánnyal egyetértek. Három okom van rá, hogy egyetértsek az indítvánnyal. 
Az első. Szemben államtitkár úr állításával úgy ítélem meg, hogy van ok, amely a kiemelt 
vizsgálatot indokolttá teszi, és nem az általános vizsgálat részeként. Erről az okról már szólt 
elnök úr az indítvány előterjesztőjeként, de szerintem csak az ok első felét mondta el, a másik 
felét is el kéne mondani. Eléggé egyértelmű, hogy a rendelkezésekre álló információk alapján 
ebben az ügyben a döntés nem az érvényes jogszabályoknak megfelelően történt meg. 
Márpedig, ha ez így van, ami a nyilvánosság számára, az országgyűlési képviselők számára 
hozzáférhető információk alapján ebben az ügyben, úgy tűnik, kijelenthető, amit most 
mondtam. Márpedig, ha ez így van, akkor igenis indokolt, hogy a Számvevőszék nemcsak az 
éves vizsgálat részeként, hanem konkrétan és előrehozottan vizsgálatot folytasson, mégpedig 
azért, hogy ha ilyen tapasztalat van, akkor ne folytatódhasson ez a gyakorlat. 

A második ok, ami miatt erről beszélni kellene, az az, hogy tudomásunk szerint, 
megint csak a sajtóból értesülve, ebben az ügyben történt egy följelentés, egy ügyészségi 
följelentés. És megint csak a sajtóból értesülve, az ügyészség számára meglehetősen nagy 
nehézséget okoz, hogy a feljelentésre ne rendeljen el nyomozást, tekintettel arra, hogy olyan 
tényállítások vannak, amelyek egy másik ügy, előzmény miatt indokolttá teszik, hogy a 
vizsgálatot el kellene rendelni ebben a kérdésben. 

A harmadik ok pedig, hogy ha egy ilyen ügy kapcsán egy ilyen társadalmilag érzékeny 
ügy kapcsán, mint a ferencvárosi labdarúgó klub, fölmerül egy bizonytalan helyzet, szerintem 
érdeke az országnak, érdeke valamennyi magyar állampolgárnak az, hogy a bizonytalanság 
minél gyorsabban eloszlatható legyen, azaz mindenki világosan és egyértelműen lássa, hogy 
szabályos avagy nem teljesen szabályos eljárásban került sor erre a bizonyos tranzakcióra. 
Ezért úgy gondolom, hogy elnök úr indítványa teljes mértékben indokolható, szükségszerű. 
És még egyszer mondom, a hozzánk eljutott információk alapján, amely a nyilvánosságon 
keresztül egyáltalán eljuthat egy országgyűlési képviselőhöz, kifejezetten azt gondolom, hogy 
a jelenlegi kormánynak is érdekében állna, hogy a kételyeket eloszlassa egy ilyen független 
számvevőszéki vizsgálat, amelyre a kezdeményezés megfogalmazásra került. Mert sajnálatos 
módon ma már nincs arra lehetőség, hogy az ellenzék képviselői ott legyenek az állami 
vagyonnal kapcsolatos döntéseket ellenőrző testületben, ebből következően nem is tudják 
megnézni ezeknek a tranzakcióknak a dokumentálását. Korábban erre lehetőség volt, és ezzel 
éltek is az ellenzék képviselői. Ma tehát, mivel ilyen lehetőségünk nincs, ezért nem látunk 
más módot arra, hogy hiteles információkat szerezzünk arról, hogyan és miért is történt meg 
ez a bizonyos tranzakció. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) 
Nem. Akkor annyit hadd reagáljak az államtitkár úr észrevételeire, hogy persze önnek abban 
igaza van, hogy a Számvevőszék hatáskörében lenne önmagától is ennek a megvizsgálása. De 
dönthet úgy a Számvevőszék elnöke, hogy akkor ezt most megnézi. De a Számvevőszéknek 
óriási a hatáskörébe tartozó feladattömeg, ezért a másik oldalon a parlamentnek van 
lehetősége, hatásköre értelemszerűen, hogy a saját pénzügyi és gazdasági ellenőrző szervét 
egy konkrét ügy miatt utasítja, kéri, hogy szíveskedjék ezt most megnézni azért, mert ennek 
az ügynek a társadalmi jelentősége olyan nagy meggyőződésem szerint, hogy ezt jó lenne, 
úgy, ahogy képviselő úr indokolta, egy megnyugtató szakmai vizsgálattal tisztázni. Ezért tehát 
az indítvány. A Számvevőszék elnöke megteheti, érdeklődéssel várom, ha ezt a bizottság nem 
támogatja, hogy vajon megteszi-e. Majd e jegyzőkönyvet megküldjük számára. 

Ennyit szerettem volna kommentárként fűzni államtitkár úr észrevételeihez. 

Döntés a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Akkor most a szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a 
tárgysorozatba-vételt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy. A 
bizottság nem támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak a közreműködését. 

Egyebek 

Kedves Képviselőtársaim! Az egyebek körében néhány információ. Az egyik, hogy 
örömmel tájékoztathatom a tisztelt bizottságot arról, hogy az ellenzék volt szíves ismét a 
bizottság renoméját úgymond megőrizni, vagy helyrebillenteni, amennyiben az Európai Unió 
három bizottságának együttes ülésén képviseltetni tudjuk magunkat, miután a kormányoldal 
nem tudott javaslatot tenni. Azt gondolom, itt azért tényként megállapíthatom, hogy talán a 
kormányoldalnak kellene biztosítani az Országgyűlés részvételét, de így Veres János fogja 
képviselni a magyar költségvetési bizottságot. Sikeres munkát kívánok neki. 

A másik megjegyzésem az, hogy döntenünk kell arról, hogy az ellenőrző albizottságba 
Tukacs István megüresedett helyére kit delegáljon a bizottság. Az MSZP képviselőcsoportja 
Boldvai László urat javasolja. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék 
jelezni! (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy az albizottságban helyreállt a létszám, 
Boldvai képviselő úr fogja képviselni az albizottságban a főbizottságot. 

Az ülés bezárása 

Végül, de nem utolsósorban ma még minden bizonnyal találkozni fogunk este, a 
Rogán Antal féle javaslat általános vitája után. Köszönöm szépen a figyelmüket, az ülést 
bezárom. 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 36 perc.) 
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