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Napirend: 

 

1. Az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati 

alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 

biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6187. szám – Kósa Lajos és dr. Dancsó József 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám – bizottsági módosító javaslat 

benyújtásának kezdeményezése első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, mai délutáni ülésünket megnyitom. Köszöntöm a 
szaktárca képviselőjét, mivel ismét foglalkoznunk kell a plenáris ülés napirendjén lévő egyes 
közpénzügyi tárgyú törvények módosításával. 

A napirend elfogadása 

A mostani három napirendi pontról kell tárgyalnunk. Az egyes közpénzügyi tárgyú 
törvényekkel kapcsolatosan érkezett egy kapcsolódó módosító javaslat, erről kell beszélnünk, 
továbbá a bizottság is be kíván nyújtani egy módosító javaslatot. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ezt a három pontból álló napirendi ajánlást elfogadja-e. Aki igen, 
kérem, szíveskedjék szavazni! (Szavazás.) Tizenöt. Köszönöm szépen. A bizottság elfogadta 
napirendjét. 

Az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati 
alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 
biztosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása 

Akkor először Habis László KDNP-s képviselőtársunk által benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatot tárgyaljuk meg. Habis Lászlót nem látom körünkben, ez nem nagy baj, 
jelen van viszont a tárca képviselője. Megadom a szót, hogy mit szól ehhez a kapcsolódó 
módosító indítványhoz. Tessék parancsolni! 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tárcavéleményt tudnék képviselni, a módosító indítványt nem támogatjuk. 
Egy rövid indoklást fűznék hozzá. Két pontot tartalmaz a javaslat. Az első pontban 
lényegében a fenntartóváltással kapcsolatos módosítást hoz be. Úgy véljük, hogy központi 
körben ez rendezve van, tehát a 9. § (3) és (4) bekezdésében ez szabályozva van, 
önkormányzati körben pedig megállapodás alapján anélkül is rendezhető, hogy a törvényben 
ki lenne mondva. Az önkormányzatok közötti átadás esetén, az önkormányzat és központi 
alrendszer közötti átadás esetén pedig általában törvény, de akár megállapodás alapján is, 
anélkül, hogy ez a törvényben rögzítve lenne, megtörténhetnek ezek a fenntartóváltások. 

A második pontban szereplő módosítás szerint elhagyná képviselő úr a 
polgármesterhez delegált átcsoportosítási jogról szóló tájékoztatást, amelyet két 
képviselőtestületi ülés között kellene megtenni, ha történt ilyen, arra hivatkozva, hogy az Áht. 
34. § (6) bekezdése alapján negyedévente erről úgyis be kell számolni a testületnek. Itt azért 
nem értenénk egyet a módosítással, mert a költségvetést negyedévente kell módosítani, amiről 
pedig itt szó van, az egy tájékoztatás. Tehát igazából nem tartjuk feleslegesnek ezt a 
tájékoztatást. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, a tárca nem támogatja ezt a kapcsolódó módosító indítványt. 

Az előterjesztő sincs itt sajnos, de attól még mindig haladunk előre. Kinek van kérdése vagy 
felvetése, észrevétele? Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kormány indoklásával teljesen egyetértek az első 

pont esetében. A második pont esetében azzal egészíteném ki, hogy azért sem lenne 
szerencsés elhagyni azt a pontot, mert az a minimum garancia, ami ebben meg van jelölve. 
Korábban a 30 napos ügy volt, erről mi vitatkoztunk ezt megelőzően, azt gondolom, hogy 
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teljesen korrekt volt a kormány indoklása a történetben, és mi a magunk részéről minimálisan 
szükségesnek tartjuk, hogy a meglévő szöveg megmaradjon. Én még azt is hozzáteszem, hogy 
adott esetben a 30 napot is indokolt lenne beletenni, megértem, hogy ezt nem fogadják el, de 
ezt elhagyni viszont semmiféleképpen nem indokolt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van további észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs további 

észrevétel. Nem gondolom, hogy erre reagálnia kell, de ha kíván? (Jelzésre.) Nem. 
Akkor szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy Habis László úr 

kapcsolódó módosító indítványát ki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyharmad támogatja. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most egy bizottsági módosító javaslatot terjesztek a 
bizottság elé. Az ülést megelőzően magát az indítványt, illetve az indokolást, remélem, 
sikerült áttekinteniük, ezért ezekhez különösebb kommentárt nem kívánok fűzni. Viszont 
megkérdezem a kormány vagy a tárca véleményét arról, hogy a bizottság által benyújtandó 
módosító javaslatról mi a véleménye. 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca álláspontja az, hogy támogatjuk a javaslatot. A 
javaslat egyébként a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény 
változásával összhangban megteremti a személyi jövedelemadóban a reálhozam és a tagdíj-
kiegészítés kifizetéseinek szja-mentességét. Ugyanez a szabályozás volt érvényes a 2011-es 
évben. Úgy gondoljuk, hogy indokolt megadni azoknak a magán-nyugdíjpénztári tagoknak is, 
akik az idei évben élnek ezzel a lehetőséggel. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Tehát a tárca úgy gondolja, hogy a bizottság 

nyújtsa be ezt a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy saját leendő 
javaslattervezetünkről mi a véleménye. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Gondolom, mindenki fogja tudni, hogy körülbelül mi lesz a vélemény. Az első az, hogy a leírt 
törvényszöveg szerintem rendben van, indokolt is lenne a parlament elé vinni, de 
semmiképpen nem az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás 
önkormányzati alrendszereit érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának 
biztosításáról szóló törvényben. Én most azt gondolom, személyesen is vállalom azt, hogy 
aláírok egy ilyen törvényjavaslatot, ha a kormánypárti képviselők vállalják azt, hogy önálló 
szja-törvénymódosítást vigyünk az Országgyűlés elé. Én vállalom azt, hogy az Országgyűlés 
nyilvános ülésén érvelek emellett, és vállalom azt, hogy meggyőzőm a frakciónkat arról, hogy 
támogassuk ezt a javaslatot. Ellenben ennek a javaslatnak részeként bevinni most így 
bizottsági kapcsolódó módosító javaslatként ezt az ügyet, teljesen szerencsétlennek tartom, 
helytelennek tartom, a parlamenti vita korlátozásának tartom, hiszen erről a javaslatról ezt 
követően a plenáris ülésen senki nem tud vitatkozni. Ezért tartom teljesen rossznak és 
helytelennek azt, ha a bizottság most ezt a javaslatot ezen törvényhez nyújtja be. 

Hangsúlyozom még egyszer, hogy a javaslat maga önálló javaslatként történő 
parlament elé bevitelére és elfogadására is minden további nélkül ellenzéki oldalról 
támogatást tudok ajánlani, de így, ezen a módon szerintem helytelen ezt a javaslatot 
szerepeltetni. Ez a rövid véleményem, és nagyon szeretném, ha megértenék a kormánypárti 
képviselőtársak. Még azt az érvelést is fel tudom itt ajánlani, ha kérik, miután megismertük a 
szöveget a mai napon, hogy jövő héten hétfőn a parlamentben akár egy nap alatti 
törvényalkotással menjen a javaslat végig, bizottsági vitától szavazásig. Volt már erre példa 
korábban. Még egyszer elmondom, hogy e törvényjavaslat részeként legyen ilyen módon 
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módosítva az szja-törvény, teljesen helytelennek, rossznak, elfogadhatatlan gyakorlatnak 
tartom. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák képviselő úr következik. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem tudok Veres képviselő úrral, miniszter úrral 

vitatkozni, ugyanis ennek tényleg rossz az elnevezése, és rossz helyen került benyújtásra. 
Viszont azt is el kell mondanom, hogy ilyet megéltem számtalan alkalommal, amikor a helyi 
adókról szóló törvény módosítása a hazánkba behozható vámérték és vámpapírok között, meg 
nem tudom, hol volt szabályozva. A salátatörvény ismert a parlament előtt, viszont az a 
probléma is ismert, hogy kötelező magánnyugdíjpénztárak szűnnek meg, és ezzel 
kapcsolatban fontos az állampolgároknak látni azt, hogy végül is mi a helyzet az adóval ebben 
a kérdéskörben. Azt gondolom tehát, hogy a gyorsaságra most szükség van. Nem szép, hogy 
ebben a törvénycsomagban kerül ez benyújtásra, viszont célszerű és praktikus. Tudom 
támogatni, és a frakciónk részéről támogatni is fogjuk. 

Mindemellett nagyon gáláns volt a felajánlás, hogy hétfőn akár külön önálló 
törvénymódosításként benyújtásra kerüljön. Most itt vagyunk, bizottsági ülés van. Igen, ilyen 
hibája lesz ennek, hogy nem elegáns a törvényjavaslat benyújtásának helye. Viszont az 
időpontja indokolt és célszerű. Nem mi találtuk ki, hogy megszűnnek kötelező 
magánnyugdíjpénztárak, és ezzel kapcsolatban szükség van állami intézkedésekre. Úgyhogy 
indokoltnak látom az emberek szempontjából, így támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha lehet, úgy értelmezem, hogy tartalmilag mind 

Veres képviselő úr, mind Babák képviselő úr jónak tartja az indítványt, viszont azt a formát, 
hogy bizottsági módosító indítványként terjesztenénk be egy egyébként is salátatörvénynek 
nevezhető csomaghoz, méghozzá oly módon, hogy erről már a plenáris ülésen vitatkozni sem 
nagyon lehet, ezt az eljárást Babák képviselőtársam nem tartja elegánsnak, de elfogadja, 
Veres képviselőtársam viszont nem tudja elfogadni. Itt tartunk. Kinek van észrevétele? 
Vitányi képviselő úr! 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Csak egy mondatot szeretnék hozzátenni. Lehet, 

hogy nem elegáns, de Veres képviselő úr nagyon jól tudja, hogy az elmúlt 8 évben hány és 
hány ilyen törvény volt. Én csak egy ilyet mondok, a hagyatéki eljárási törvényhez 35 egyéb 
törvénymódosítást nyújtottak be. Tehát nem példa nélküli az, hogy ilyen formában kerül a 
parlament elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor két reakció. Az első. Amit én mondtam 

megoldásként, ahhoz képest semmivel sem gyorsabb ez a megoldás, Misi. Bocsáss meg, nem 
gyorsabb. Csak szabályszerűbb. 

Vitányi képviselő úrnak. Miután a Házszabály annak idején úgy szólt, hogy csak és 
kizárólag olyat lehet benyújtani, ami kapcsolódik a benyújtott javaslatokhoz, és itt ezt senki 
nem állította, szerencsére, mert annyira nem kapcsolódik, hogy semmi köze nincs a kettőnek 
egymáshoz. Ebből következően itt lehet sok mindenre hivatkozni, csak arra nem nagyon, 
hogy ennyire össze nem függő ügyek kerülnek most egy teljesen más törvényben 
szabályozásra. Hiszen csak és kizárólag a személyi jövedelemadó törvényt érintő kérdés lesz 
benne az egyes közpénzügyi törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításában. Tehát a két ügynek semmilyen köze nincs egymáshoz. Azt gondolom, 
ebben egyetérthetünk. 
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Még azt sem vitatom, hogy a mostani Házszabály ezt lehetővé teszi, mert módosította 
az elmúlt év végén a Fidesz. (Dr. Vitányi István: Korábban is volt ilyen, 35 törvényt 
módosítottak a hagyatéki eljárásról szóló törvénnyel együtt.) De nem az a kérdés, hogy hány 
törvénymódosítás van, hanem az a kérdés, hogy nem zárószavazás előtt olyan bizottsági 
indítvány kerül be, amelyről a plenáris ülésen nincs vitalehetőség. Ezért mondtam ezt el, és 
ahányszor ezt a Fidesz meg fogja csinálni, mindig el fogom mondani, mert úgy gondolom, a 
parlamenti demokráciához az is hozzátartozik, hogy megadjuk a lehetőséget arra, hogy bent 
az ülésteremben vitatkozzunk. És azért jó most elmondani, mert ráadásul olyan indítványról 
van szó, amelyről a plenáris ülésen nem ellentétes véleményt mondanánk. Ugyanis én azt 
mondanám, hogy ez az indítvány támogatható, és minden további nélkül a személyi 
jövedelemadó-törvény módosításaként ez az indítvány végigmehetne az Országgyűlésen. 

Azt is elmondtam, hogy magam meg is szavaznám, és lobbiznék a frakcióban, hogy a 
frakció is támogassa ezt az indítványt. Csakhogy ez nem eljárás és nem helyes eljárás, ami 
most történik. Úgy gondolom, hogy lehetőség van ezt a megítélésbeli különbséget elmondani, 
de csak most, később már nem. Hiszen nagy valószínűséggel a hétfői szavazás előtt a 
parlamentben már nem lesz vitalehetőség még csak föl sem hozni ezt a kérdést, mert a 
mostani Házszabály alapján, ha nincs zárószavazás előtti módosító indítvány, akkor erről a 
szakaszról már nem nyílik meg a vita. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele vagy javaslata? Dancsó 

képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, hogy megszakítom itt a 

folyamatot, csak a plenáris ülésen folyt a helyi adóról szóló törvény vitája, és előterjesztőként 
ott kellett részt vennem. Ha jól tudom, már egy kapcsolódó módosító javaslatot megtárgyalt a 
bizottság az előbb, és csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy előterjesztőként 
támogatom a Habis László-féle 6187/8. számú javaslatot. És előterjesztőként a mostani 
javaslatot is támogatom, miközben belecsöppentem abba a vitába, amit nagyjából érteni 
vélek. Minden elmondott szónak komoly jelentősége van, és akceptálom ezeket a 
felszólalásokat. Úgy gondolom, mindegyikben ott van az igazság magva. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát Dancsó képviselőtársunk előterjesztőként támogatja a 

Habis László-féle kapcsolódó módosító indítványt, egyébként a bizottság egyharmada 
támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Visszatérek az alapkérdésre, illetve a következő kérdésre. A következő kérdés pedig 
az, hogy a bizottság benyújtsa-e módosító javaslatként a T/6187. számú indítványt, miután 
megoszlottak a vélemények. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a javaslatot a 
bizottság benyújtsa. Kérem kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazat 
mellett ki az, aki nem értett egyet vele? Egy. A bizottság tehát egyetértett azzal, hogy a 
bizottsági módosító javaslatot benyújtja az Országgyűlésnek. Köszönöm szépen. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslatok megtárgyalása 

Mehetünk a 2. napirendi ponthoz. Ez szintén egy bizottsági indítvány, aminek a 
tartalmát volt lehetőség megismerni az ülés megnyitása előtt. Ezért megkérdezhetem a 
kormány álláspontját erről a bizottsági indítványról. Egyben köszöntöm Banai Péter 
államtitkár urat. Parancsoljon! 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság által tárgyalt előző törvényjavaslat egyik 
rendelkezése úgy szól, hogy a Költségvetési Tanács elnöke illetményre és más ellátásra 
jogosult. Így az illetmény kifizetésének helyén, az Országgyűlés Hivatalánál a fedezet 
megteremtése indokolt. A törvényjavaslatban szereplő, vagyis a Költségvetési Tanács 
elnökének juttatásairól szóló törvényi rendelkezésnek megfelelő összeget és a kapcsolódó 
juttatásokat az Országgyűlés Hivatalában egy átcsoportosítással javasolja megteremteni a 
kormány, és mintegy 43 millió forint kerülne átcsoportosításra. Ez a törvény szerinti 
illetményt, a Költségvetési Tanács elnökének járó egyéb juttatásokat, így a kapcsolódó 
személyzet - titkárnő, gépkocsivezető - juttatásait, valamint az Országgyűlés Hivatalánál egy 
hivatali helyiségében történő elhelyezésének költségeit tartalmazza. 

Az említett összeg a központi költségvetés főbb bevételei, kiadásai fejezeten belül az 
úgynevezett egyéb, vegyes kiadások címről kerülne átcsoportosításra. Az egyéb, vegyes 
kiadások a Magyar Államkincstár pénzforgalmi műveleteivel, átutalásokkal kapcsolatos 
kiadásokat tartalmazza. Úgy látjuk, itt lesz annyi megtakarítás, ami az említett 43 millió forint 
átcsoportosításához szükséges. 

A módosító javaslat ezen túl tartalmaz a helyi önkormányzatok tartalékát illetően egy 
technikai módosítást. A megyei intézmények feladatai, a megyei önkormányzatok feladatai 
jelentősen csökkentek. A kormány átvett egy sor intézményt a megyei önkormányzatoktól. A 
megyei intézmények költségvetési elszámolásával kapcsolatos technikai lebonyolításnál a 
letéti számla, ahová a megyei önkormányzatok befizették bevételeiket, tehát a letéti számla és 
az önkormányzati tartalék közötti technikai elszámolás lehetőségét teremti meg a módosító 
javaslat. 

És van egy harmadik apró dolog, ami elvi lehetőséget ad a költségvetési törvény 
módosításával a kormánynak arra, hogy amennyiben az úgynevezett nem állami humán 
intézmények fenntartója és a települési önkormányzatok között feladatátadásra kerül sor, tehát 
egy iskola üzemeltetését átadja az önkormányzat egy alapítványnak vagy egyesületnek, akkor 
a feladatátadással párhuzamosan könnyen, automatikusan átkerülhessen két költségvetési 
fejezet között a vonatkozó forrás. Utóbbi módosításra azért van szükség, mert egyébként a 
kormánynak egyedi határozattal kell döntenie erről a technikai intézkedésről. 

Mindezek az indokok tették szükségessé a költségvetési törvény módosítását, és 
amennyiben a bizottság benyújtja, a kormány ezeket támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van észrevétele vagy kérdése? (Nincs jelentkező.) 

Államtitkár úr, hadd használjam ki a lehetőséget, hogy szakszerű választ kaphatok öntől arra, 
hogy miért ilyen formában kerül sor a költségvetési tanácsi elnöki illetmény finanszírozására. 
Magyarul miért nem más formában terjesztette első nekifutásra a kormány ezt a parlament 
elé? Miért kényszerül most a bizottság erre? (Babák Mihály: Most érett meg a gondolat.) 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Ön ezt délelőtt megkérdezte, és arra 

kérte a kormányt és a hivatal szerveit, hogy próbálják meg legálissá tenni, hogy a parlament 
költségvetése tartalmazza ezt. És most újabb kérdés merül fel. Szóval! 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, hogy figyeli, amit mondok. Valóban 

megkérdeztem, ez valóban legitimálja a kérdést, illetve helyére teszi, csak most a bizottság 
fogja ezt benyújtani. Államtitkár úr, akkor öné a szó, és utána szavazunk. Tessék! 

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

úrnak abban igaza van, hogy az említett mintegy 43 millió forintos forrás átcsoportosításának 
lenne más technikája is. Ugyanakkor kormányzati oldalról úgy gondoljuk, hogy amennyiben 
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törvény rögzíti a Költségvetési Tanács elnökének juttatásait, törvény rögzíti azt, hogy milyen 
összegek és milyen egyéb ellátások illetik meg az elnököt, akkor célszerű, hogy törvény 
rendelkezzen a forrás biztosításáról is. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a bizottság módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban nem éltem hiába. Ha nincs több észrevétel, 
akkor szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a törvénymódosító indítványt a 
bizottság sajátjaként benyújtsa az Országgyűlésnek. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 
(Szavazás.) Ez elsöprő többség. Én tartózkodtam. A bizottság tehát egyetért. 

Az ülés bezárása 

Köszönöm államtitkár úr segítségét. Az egyebekben bejelentem, hogy nagy 
valószínűséggel hétfőn találkozunk ismét, addig pedig mindenkinek szép ünnepet kívánok. 
Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 03 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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