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Napirend: 

 

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

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6152. szám – zárószavazást előkészítő 

módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/6163. szám – Kósa Lajos és dr. Dancsó József (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt 

bizottságként) 

3. Egyebek 
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 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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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 
napot kívánok. Köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó és a kormány képviselőit. Mai 
ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy helyettesítésekkel a bizottság 
határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért megkérdezhetem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő három napirendi pontot 
elfogadja-e a tisztelt bizottság. Aki elfogadja, kérem, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta 
napirendjét. Annyi bejelentenivalóm van, hogy Kanyó Lóránd úr, aki a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályvezető-helyettese, az egyik napirendi pont képviselője a kormány 
részéről, kérte, hogy a 2. napirendi ponttal kezdjünk, mivel más irányú elfoglaltságai is 
vannak. 

 

A helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi ponttal kapcsolatosan beérkezett módosító indítványokról lesz szó. Két 
darab indítvány van, amit az egészségügyi bizottság nyújtott be, a többiről a bizottságunk már 
tárgyalt. Valójában az egészségügyi bizottság részéről nem látok itt képviselőtársunkat, nem 
is fontos, illetve nem alapvető jelentőségű. Ezért megkérdezem Kanyó Lóránd 
főosztályvezető-helyettes urat, hogy miként vélekedik… (Jelzésre.) Pontosabban, mielőtt 
önnek szót adok, megkérdezem az előterjesztőt, Dancsó képviselő urat. Dancsó képviselő urat 
illeti a szó, hogy miként vélekedik az egészségügyi bizottság által benyújtott, és a kiegészítő 
ajánlás 3., illetve 6. pontjában szereplő kapcsolódó módosító javaslatokról. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nem támogatja. Most Kanyó főosztályvezető-

helyettes úr véleményét hallgatjuk meg. Parancsoljon! 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány sem támogatja az 

indítvány elfogadását. Kér a tisztelt bizottság esetleg indokolást? (Puch László jelzi, hogy 
igen.) 

 
ELNÖK: Kér-e a bizottság indoklást? Igen, van, aki kér. Tessék mondani néhány 

meggyőző mondatot. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előző bizottsági ülésen is 

elhangzott, hogy az a kormányzati álláspont, ami testet öltött az elmúlt évben a helyi adókról 
szóló törvény módosításában, jelenleg is képviselhető. Nevezetesen az, hogy a települési 
önkormányzatok helyi adóztatási mozgástere bővüljön. Ennek a bővülő önkormányzati 
mozgástérnek volt az egyik pillére a mentességek szűkítése, másik eleme pedig az volt, hogy 
az önkormányzatok lehetőséget kaptak differenciált adómérték megállapítására, a 
korábbiakhoz képest jóval szélesebb körben. Ebbe a koncepcióba nem illeszkedik bele, ha a 
mentességek újból törvényerőre emelkednek, és jelentős mértékben szűkítik az 
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önkormányzatok mozgásterét. Ezért nem támogatja a kormány a gyógyszertárakkal a 
mentességek körének bővítését sem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. (Jelzésre.) Nem következik 

szavazás. Puch képviselő úr kíván szólni. Parancsoljon! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Csak a jegyzőkönyv 

számára szeretném rögzíteni a következőt. (Babák Mihály: Mennie kell.) Még egy kicsit 
szórakoztatom a nagyérdeműt. Tehát szeretném a jegyzőkönyv számára rögzíteni a 
következőket. Ezek szerint a kormány képviselője azt az álláspontot képviseli, hogy a 
központi támogatások és normatívák esetleges átalakítása, csökkentése, megszüntetése és sok 
minden más helyett a helyi iparűzési adó növelésének lehetőségét próbálja megadni, tehát a 
helyi adóztatásban prioritást javasol az önkormányzatoknak. (Közbeszólások a fideszes 
képviselők részéről: Nem az iparűzési adóról van szó, hanem az építményadóról.) Ha ez így 
van, akkor nem kell támogatni ezt a javaslatot, ha nem így van, akkor azt gondolom, hogy 
ezek a javaslatok támogathatók. Elnök úr, csak ezt szerettem volna véleményként a 
jegyzőkönyv számára elmondani. Köszönöm szépen. Remélem, rendes vitát provokálok. Az 
urak szeretnék a helyi adót emelni az önkormányzatoknál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ismét az előterjesztőnek adok szót, ha kíván szólni a vitában. 

Tessék! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban sikerült képviselő úrnak 

vitát gerjeszteni. Ez a javaslat nem az iparűzési adóra vonatkozik, hanem az építményadóra. 
(Puch László: Nekem tökmindegy. – Derültség. – Babák Mihály: Neki tökmindegy.) Elnök úr, 
nem kívánok tovább szólni, mert komolytalanná vált a dolog. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. Kérdezem, hogy a kiegészítő ajánlás 3. 

pontjában szereplő egészségügyi bizottsági módosító javaslatot ki támogatja? Aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen szavazat mellett a módosító javaslat nem 
kapott elegendő voksot. Köszönöm szépen. 

Megyünk tovább. A kiegészítő ajánlás 6. pontjával kapcsolatban a kormány 
képviselője az indoklást, pontosabban az elutasító álláspontjának indokait ismertette. 
Kérdezem ezek után, kinek van a 6. ajánlási pontban szereplő indítványhoz észrevétele. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Szavazás következik. Ki az, aki a 6. ajánlási pontot támogatja? Kézfelemeléssel tessék 
jelezni! (Szavazás.) Senki nem támogatja. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Akkor a 2. napirendi ponttal végeztünk. Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes 
úr közreműködését. Viszontlátásra! 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazást előkészítő módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a másik napirendi pontunkra, amelyben az ez évi központi költségvetésről 
szóló törvény módosításáról van szó. Zárószavazást előkészítő módosító javaslatok 
megvitatására kerül sor, első helyen kijelölt bizottságként, értelemszerűen. 

Azért jöttem némileg zavarba, de megteheti az előterjesztő, hogy ő maga 
kezdeményezi a zárószavazás előtti módosítást. Köszöntöm körünkben Banai Péter 
államtitkár urat, aki indokolni kívánja ezt a kiegészítő javaslatot. Parancsoljon! 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az idei költségvetési törvény módosítása kapcsán az előterjesztő 
részéről két módosítási javaslat került megfogalmazásra és benyújtásra a tisztelt Országgyűlés 
részére. 

Az első módosító javaslat a költségvetési törvény 5. §-át egészítené ki egy olyan 
rendelkezéssel, amely a korábban belügyi célokra használt ingatlanok értékesítéséből 
származó bevétel felhasználását büntetés-végrehajtási célok fedezetként teszi lehetővé. 
Magyarul, volt belügyi ingatlanok értékesítése esetén az értékesítés összegével megegyező 
forrás a fogva tartottakkal kapcsolatos pluszberuházásokra fordítható, a börtönök bővíthetőek. 
Ez az egyik javaslat, amely tehát a költségvetési egyenleget nem befolyásolja, ugyanakkor 
pluszbevétel felhasználását teszi lehetővé. 

A másik javaslat Esztergom város finanszírozásával kapcsolatos. Az idei évtől 
Esztergomtól 12 intézményt vett át a kormány, ezzel egyidejűleg a finanszírozásról úgy 
rendelkezett, hogy az intézmények finanszírozásához Esztergom városának is hozzá kell 
járulnia. Amennyiben befizetési kötelezettségét, amelyet a költségvetési törvény tartalmaz, 
Esztergom városa nem teljesíti, úgy a kincstár 1/12-edekben inkasszálhat. A második javaslat 
arról szól, hogy ne 1/12-edekben kerüljön sor az inkasszálásra, hanem Esztergom város 
iparűzési és egyéb bevételeihez igazodóan három részletben kerülhessen sor az inkasszálásra: 
április 15-ig 350 millió forint összegben, szeptember 30-ig 400 millió forint összegben, és a 
fennmaradó tételt pedig december 20-ig. A teljes összeg, amit Esztergomnak teljesítenie kell, 
a módosítás kapcsán nem változik. A költségvetési törvényben meghatározott 1118,7 millió 
forint marad. Erről szól a benyújtott módosító javaslat, amihez a kormány kéri a bizottság 
támogatását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Egy kis technikai probléma van, a 

kiosztott ajánlásban az esztergomi téma nem szerepel, viszont csak abból a módosító 
javaslatból lehet erről információkat szerezni, amely természetesen hozzáférhető. Formailag 
viszont nem csomagolta ide a jogi apparátus. Tartalmilag itt van minden információ. 

Tehát elhangzott a kormány álláspontja. Megnyitom a vitát. Tessék parancsolni, 
Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Azért azt minimum meg kellene 

oldani, hogy ez a javaslat itt szerepeljen, és ha kell, ma délután vagy holnap tartsunk ülést, 
mert ezt így egyszerűen nem lehet csinálni. Holnap 9-kor van ülés. 

A másik észrevételem a tartalmi részére vonatkozik. Azt a javaslatot, ami itt az 
ajánlásban szerepel, támogatni fogjuk, mert ez egy korrekt megoldás, annyiban persze, 
amennyiben ezeket az ingatlanokat értékesíteni lehet, és amennyiben ezek vagyonkezelés 
megfelelő szabályai szerint történnek. Az esztergomi javaslatról a szóbeli elmondás alapján 
nincs álláspontunk, mert meg kell nézni, hogy nem arról van-e szó tulajdonképpen, ami a 
tegnapi népszavazás valamifajta retorziója, mert azt biztos, hogy nem fogjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További észrevételek, javaslatok? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Egy kérdésem lenne mindössze. Itt „a büntetés-

végrehajtás férőhelyeinek bővítését megvalósító beruházások finanszírozására használható 
fel” kitétel szerepel. A kérdésem csak arra vonatkozik, hogy ebben az esetben új férőhelyekről 
van szó, vagy korábban létesített férőhelyek áthúzódó finanszírozásának teljesítéséről. Hogy 
egészen konkrét legyek, a korábban kötött szerződések pénzügyi teljesítése adott esetben, 
amely áthúzódó, több éves kötelezettséget jelent. Van ilyen a Vas megyei és a tiszalöki 
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esetében is, ismereteim szerint. Magyarul új vagy pedig a már meglévő férőhelyek 
finanszírozási teljesítéséről, fedezetének biztosításáról van-e szó? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Szintén ehhez a témához kapcsolódóan kérdezném, 

hogy mennyi a becsült vagy tervben szerelő főösszege ennek, értve azt, hogy nullszaldós 
költségvetésileg. Gondolom, a Belügyminisztérium készített kalkulációt erre az 
ingatlanértékesítésre. Tehát a nagyságrendet szeretném hallani a kormány képviselőjétől. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kér még szót? (Nincs jelentkező.) Nekem is van egy 

kérdésem. Államtitkár úr, ez inkább elvi természetű, hogy ez nem egy pántlikázott pénz, amit 
nem szeretünk? Vagy legalábbis nem divatos ez. Tehát egy meghatározott forrást egy előre 
meghatározott célra fordítani nem túl elegáns formája a költségvetés-készítésnek. Ez az én 
dilemmám. 

Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés. Akkor a válaszokat kérjük. 
Tessék parancsolni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ami a 

Szekeres miniszter úr által említett Esztergommal kapcsolatos módosítást illeti, hangsúlyozni 
szeretném, hogy a módosító javaslat benyújtására a népszavazás előtt került sor. Tehát 
tartalma értelemszerűen nem tudott változni, nem is változhatott. A módosító javaslat, azt 
gondolom, segít Esztergom városának, hiszen, ahogy említettem, nem 1/12-edekben kerülne 
sor a központi költségvetést illető finanszírozás befizettetésére, hanem igazodna a város 
bevételeinek teljesüléséhez. 

Ami a másik módosítást, a belügyi ingatlanokkal kapcsolatos javaslatot illeti, általános 
háttérként el kell mondjam, hogy a vagyontörvény értelmében minden állami vagyon 
értékesítéséből származó bevétel a vagyonfejezet bevétele. Ergo, ha például MIG-29-es 
repülőgépek értékesítésre kerülnek, az ebből folyó bevételt nem a Honvédelmi Minisztérium 
használhatja fel, hanem a vagyonfejezet értelmében az államháztartás egyenlegét javítaná. 
Ezen általános szabály alól kivételeket a költségvetési törvény határoz meg. Épp az említett 
MIG-29-es repülőknél vagy a honvédelmi ingatlanoknál, vagy a volt egészségügyi célú 
ingatlanoknál az értékesítésből származó bevétel speciális szabályként honvédelmi, illetőleg 
egészségügyi célra használható fel. Erről szól a hatályos költségvetési törvény 5. §-ának (6), 
(7) és (8) bekezdése. Ezen kivételek szellemiségét folytatná a most benyújtott javaslat, amely 
tehát a belügyi célú ingatlanok értékesítéséből származó bevétel felhasználását is belügyi 
célokra tenné lehetővé. 

Ami az egyenleget és a számokat illeti. A módosítás úgy került megfogalmazásra, 
hogy az mindenképpen nullszaldós legyen. Amennyi bevétel realizálódik, annyi költhető el a 
férőhelyek bővítésére. Veres miniszter úr kérdését illetően, új kapacitásokról van szó, nem 
már aláírt szerződések finanszírozásáról. Azt gondolom, ha a már aláírt szerződések 
finanszírozási hátterét most kívánná a költségvetési törvény módosításával a kormány 
megteremteni, az ellentétes lenne az államháztartási törvénnyel. Ami a konkrét összegeket, 
kalkulációkat illeti. Rövid távon két bővítésről lenne szó, az egyik a Borsod megyei 
szirmabesenyői intézetnél egy 500 férőhelyes bővítés, könnyű szerkezetű építménnyel, ami 
viszonylag gyorsan fölállítható, a másik tervezett bővítés pedig az állampusztai börtön solti 
telephelyén 250 fős bővítést tartalmaz. Ezek forrását illetően a következőt tudom elmondani. 
A Belügyminisztérium kezelésében lévő, már nem használt Andrássy úti vendégház 
értékesítésének esetében az induló, kikiáltási ár 1,9 milliárd forint lenne, illetőleg a szintén 
budapesti, Fodor utcai vendégház értékesítésének esetében az induló ár 546,5 millió forint 
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lenne. Ezek, ahogy említettem, induló árak, nyilván az értékesítési eljárás folyamán derül ki, 
hogy a végső összeg az említettek szerinti vagy annál nagyobb lesz. Hátterét tekintve tehát azt 
gondolom, hogy a módosítások részben Esztergom tekintetében úgy jelentenek segítséget, 
hogy a költségvetési főösszeg nem változik, a büntetés-végrehajtás kapacitásainál pedig egy 
olyan probléma orvosolható, ami szintén nem érinti a költségvetés főösszegét. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én nem kaptam választ, tisztelettel jelentem. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr kérdésére azzal 

szándékoztam a választ megadni, hogy főszabályként a vagyontörvény rendelkezései szerint 
az állami vagyon értékesítéséből származó bevétel nem pántlikázott az egyes kiadásokhoz. 
Tehát az a generális szabály, hogy a vagyonértékesítés bevételei nem fordíthatók egyes 
kiadási célokra. Ettől a generális szabálytól az eltérést, úgymond a pántlikázást jelenleg is 
tartalmazza a költségvetési törvény 5. §-ának (6), (7) és (8) bekezdése, és ugyanezt a 
pántlikázást tartalmazná a benyújtott javaslat szerint az új (10) bekezdés. Ez tehát valóban 
eltérés a generális szabálytól, de nem precedens nélküli. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát nem most térünk el a generális szabálytól. További 

észrevételeket nem látok, akkor szavazás következik. 
Kétszer szavazunk majd. Egyszer az ajánlás 1. pontjában lévő indítványról. Aki 

egyetért azzal, hogy a záróvitához készített ajánlás 1. pontjában lévő módosítást a parlament 
elfogadja, aminek a száma T/6152/7., hogy egészen pontos legyek a jegyzőkönyv érdekében, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez döntő többség, ahogy látom, tehát a bizottság 
többsége támogatja a zárószavazás előtti módosító javaslatot. 

Most pedig a formai hibától eltekintve tartalmilag rendben lévő indítványról 
szavazunk, ez az esztergomi javaslat, ami a miniszter úr március 24-én érkezett módosító 
javaslata. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel végeztünk a napirendi pontunkkal, köszönöm államtitkár úr közreműködését. 
Viszontlátásra! 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi pont keretében az egyebekben szeretném 
bejelenteni, hogy bizottságunkat Magyar Anna képviselő asszony képviselte Koppenhágában, 
és erről a látogatásáról, részvételéről szeretne néhány szót mondani. Parancsoljon, képviselő 
asszony! 

 
MAGYAR ANNA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kétnapos rendezvényen 

vettem részt, ahol a fő téma a tranzakciós adó, a Tobin-adó, a több éves pénzügyi keretek, 
valamint parlament kontrollja a költségvetések fölött volt. Ezen a tanácskozáson eléggé 
komoly mértékben kitértek arra, hogy hogyan kellene szigorítani a pénzügyi tervezést, illetve 
költségvetési tervezést, hogyan kellene új keretek közé, szabályok közé szorítani. Több 
vonatkozásban kitértek arra, hogy ennek formája az lenne, hogy nagyobb hatáskört kapna az 
Európai Unió, illetve az országonkénti parlamentek együttműködését kívánnák. A Tobin-
adóval kapcsolatban volt olyan hozzászólás egy bank részéről, amelyben elég érzékletesen 
bebizonyították, hogy ez az elképzelés úgy rossz, ahogy van. Természetesen nem nagyon 
számítottunk másra a bankok részéről. 
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Amit külön szeretnék kiemelni, majd egy összefoglaló készül erről, a hét közepén 
készen lesz, és a képviselőtársak részére meg fogjuk küldeni, hogy bizony kicsit 
feketebáránynak éreztem magam magyarként, mert már a dán pénzügyminiszter asszony is 
azzal kezdte, hogy Magyarország példája mutatja, hogy bizony itt nagyon szigorúan át kell 
gondolni a dolgokat, mert Magyarországgal szemben szankciót kellett alkalmazni. Aztán ez 
még több vonalon visszatért. De voltak a magyar helyzetet értő hozzászólások is, például 
Stolosan úr részéről, aki európai parlamenti képviselőként volt jelen. Én úgy éreztem, hogy 
mindenképpen hozzá kell szólnom, és azt emeltem ki, hogy Magyarországnak nagyon nehéz a 
helyzete, az elmúlt két évben egy következetes és innovatív módot talált a kormányváltás után 
arra, hogy az előző években elrontottakat helyre hozza. Igyekeztem a pozitív oldalát megfogni 
a dolognak, és elmondtam, hogy bár Magyarországot rossz példaként említik, azért a június 
22-ei újabb forduló alkalmával, amikor a Magyarország képviseletében megjelenő miniszter 
úr majd hozza az újabb tényeket, újabb adatokat, akkor, egészen biztos vagyok benne, hogy jó 
példa lesz Magyarország. Megköszöntem mindazok kiállását a magyar érdek, illetve a magyar 
álláspont mellett, akik a kompromisszumos megoldáshoz hozzájárultak. Ezt egyenként, 
személyesen is megtettem az ott lévő bizottsági elnököknek, akik saját országaikat 
képviselték, informális módon is. 

Külön kiemeltem azt is a hozzászólásban, hogy azért a krízis, ami a világot éri, nem 
magyar sajátosság, és hogy azonos problémákra, azonos nehézségekre azonos szankciókat 
kellene alkalmazni az Európai Unióban. Ehhez Magyarország ragaszkodik, és ezt 
Magyarország képviseletében én is elmondtam. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy 
egyetértésre talált nagyon sok jelen lévő képviselő részéről, hogy ez valóban így legyen, mert 
mások is érzik azt, hogy nagyon felemás Magyarország megítélése és igazságtalan. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, a bizottság és a magam nevében is megköszönöm 

tájékoztatását és helytállását, és hogy igyekezett „a magyar név megint szép lesz” minősítést 
visszaszerezni. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben másnak nincs észrevétele, bejelentenivalója? Nincs. Holnap 
találkozunk. A mai ülést bezárom. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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