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Napirend: 
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szám – általános vita első helyen kijelölt bizottságként), valamint az Állami 
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám – általános vita első helyen kijelölt 

bizottságként) 

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

4. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7742. szám – általános vita) 

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési 

támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

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

A napirend elfogadása 

A mindenkihez eljuttatott meghívóban szereplő napirendi pontokhoz további 
kiegészítés vagy észrevétel nem érkezett, ezért megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, 
aki az általam megküldött napirendi ajánlással egyetért. Aki egyetért, kérem, szíveskedjék 
kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta 
napirendjét. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a 
központi költségvetési javaslatról kialakított állami számvevőszéki vélemény, továbbá a 
költségvetési törvényjavaslat tervezetéről kialakított költségvetési tanácsi vélemény 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Megkezdjük 1. napirendi pontunk tárgyalását, ami három részből áll, a kormány 
nemzetgazdasági minisztere által benyújtott jövő évi költségvetési törvényjavaslatból, 
valamint az ehhez kapcsolódó számvevőszéki és költségvetési tanácsi véleményből. A három 
dokumentum együttes vitáját tartjuk meg. Elsőként köszöntöm Banai Péter Benő helyettes 
államtitkár urat. Megkérdezem, hogy az előterjesztő nevében kíván-e szóbeli kiegészítést is 
tenni. Ha igen, akkor öné a szó. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Urak! Szokatlan időben kerül sor a 2013. évi 
költségvetési törvényjavaslat tárgyalására, hiszen nem ősszel, hanem már a tavaszi ülésszakon 
a tisztelt bizottság és a tisztelt Országgyűlés elé került a költségvetési törvényjavaslat. Azt 
gondolom ugyanakkor, hogy szokatlan folyamatokat élhettünk meg az elmúlt időszakban, 
kevesen gondoltak volna arra, hogy eurózóna tagországok fizetésképtelensége fölmerülhet, 
kevesen gondoltak volna arra, hogy eurózóna tagországoknak az eurózónából való kilépése 
fölmerül, ezért ilyen szokatlan időszakban stabilitást jelenthet az, hogy egy ország 
költségvetése már a szokott időrendhez képest korábban, jelen esetben Magyarország 2013. 
évi költségvetésének fő számai korábban, már tavasszal elfogadásra kerülnek. 

A tisztelt Országgyűlés részére benyújtott 2013. évi költségvetést ezért a stabilitás 
költségvetéseként jellemezhetném. Egy olyan költségvetés, amely választ igyekszik adni az 
eurózóna és az Európai Unió gazdasági válságára, választ igyekszik adni a hiány mértékével, 
az államadósság csökkenésével és folytatja a kormány eddigi államháztartási politikáját. A 
2010-es stabilizáló lépések után a 2011-es költségvetés szufficitet mutatott, igaz döntő 
részben egy nagy, egyszeri bevételnek köszönhetően. A 2012-es költségvetés nemzetközi 
szervezetek által is visszaigazolt módon 3 százalék alatt tartja a költségvetési hiányt, de ez a 
2012-es költségvetés még tartalmaz ideiglenes bevételeket, válságadókat, a 2013-as 
költségvetés viszont ezt a költségvetési konszolidációt folytatva egy olyan kiadás és bevételi 
szerkezetet tükröz, amely stabilan, strukturális jelleggel biztosítja a 3 százalék alatti 
hiányszintet. A 2013-as költségvetés hiányszáma a 2,2 százalékos GDP-arányos hiánycél 
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értelemszerűen mélyen a 3 százalékos maastrichti limit alatt szerepel, és ha maastrichti 
limitet, közösségi szabályokat említek, akkor el kell mondjam, hogy az Európai Bizottság 
által kalkulált, úgynevezett strukturális egyenleg jóval jobb a 2,2 százalékos mértéknél, 1 
százalék körül alakulhat. Vagyis, ha a 2013-as hiányt a gazdasági ciklikus hatásokkal 
korrigáljuk, akkor egy 1 százalék körüli hiányszintet érünk el. 

Ha megengedi a tisztelt elnök úr és a tisztelt bizottság, röviden szólnék a 2013. évi 
makrogazdasági folyamatokról. az 1,6 százalékos növekedés, amire a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat épít, még mindig a gazdasági ciklusok úgymond alsó vagy leszálló ágát 
közelíti. Vagyis a gazdasági válságból a kilábalás elindul, de európai uniós szinten nem éri el 
sem az Unió GDP-je, sem a magyar GDP a potenciális kibocsátási mértéket. Az 1,6 
százalékos növekedés kockázatokat hordoz magában, éppen ezért a költségvetés ezeket 
tartalékokkal megpróbálja kezelni. Ugyanakkor a növekedés kapcsán, amiről sok szó volt az 
elmúlt időszakban, hangsúlyozni szeretném, hogy ez épít a külpiacaink erőteljesebb 
növekedésére, az erőteljes szót természetesen úgy kell érteni, hogy az eurózóna 2012-es kis 
mértékű recessziója után 2013-ban az Európai Bizottság már egy 1 százalékos növekedéssel 
kalkulál, az Európai Unió egészét tekintve pedig 1,3 százalékos növekedéssel kalkulál. Tehát 
akkor, amikor a magyar 1,6 százalékos növekedésről beszélünk, látni kell, hogy az 
exportpiacainkon 2012-ről 2013-ra egy növekedési előrelépést várhatunk. 

A növekedés tehát döntően az exportpiacaink növekedésének következménye. Azt 
várjuk, hogy az export szintje jelentősen, 8,8 százalékkal növekszik 2012-höz képest, 
értelemszerűen az import is növekszik mintegy 8 százalékkal, így több mint 4 milliárdos, 
euróban kalkulált, folyó fizetésimérleg-aktívummal számolhatunk, ami a GDP százalékában 
szintén meghaladja a 4 százalékot. Ez a külső piacok vezérelte növekedés azt is jelenti, hogy a 
belföldi felhasználás kis mértékben növekedhet, 0,1 százalékkal, a háztartások fogyasztása 0,2 
százalékkal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig 0,3 százalékkal. A fogyasztói árindex 
2013-as kalkulált összege 4,2 százalék, ez értelemszerűen a nyugdíjakat, a nyugdíj jellegű 
kiadásokat, illetve azok 2013. évi határozza meg döntő részben. Ez az a makrogazdasági 
környezet, a külső piacoknál egy erőteljesebb növekedés, a GDP belső felhasználását tekintve 
egy kis mértékű emelkedés, inkább stagnálás, amely az említett 1,6 százalékos növekedést 
meghatározza. 

A növekedés kapcsán, engedjék meg, hogy még egy-két tényezőt említsek azon túl, 
hogy a 2012-es 0,1 százalékos növekedéshez képest az előrelépést a külső piacok okozzák. 
Előrelépést jelenthet az, legalábbis a GDP növekedésének várakozásait tekintve, hogy az 
európai uniós forrásoknál folytatódik a növekvő felhasználás trendje. A 2012-es várható uniós 
forrásfelhasználáshoz képest a GDP 1 százalékpontjával magasabb forrásfelhasználással 
kalkuláltunk 2013-ban, ez összességében 2000 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználását 
jelenti. A növekedést segítheti az, ha a nagy autóipari beruházások a termelés fázisába lépnek 
2012-ben és 2013-ban. Bízom benne, hogy a növekedést segítik azok a kormányzati lépések, 
amelyek a Széll Kálmán-terv első, illetőleg második dokumentumában szerepelnek, és 
amelyek egyszerre célozzák az államháztartási konszolidációt és a növekedés közép- és 
hosszú távú feltételeinek javítását. Ez a makrogazdasági pálya az, amelynek alapján a 2013-as 
költségvetési törvényjavaslat készült. 

Az államháztartás fő számait illetően a hiány prognózisát említettem, a GDP 2,2 
százalékos szintű hiánya, az európai uniós módszertan, az ESA’95 szerinti módszertani 
módszertan alapján kalkulált 2013-as hiány. A költségvetés fontos jellemzője, hasonlóan 
2012-höz, hogy a 2013-as költségvetési törvényjavaslat is igyekszik kezelni a makrogazdasági 
környezetben lévő bizonytalanságokat. Magyarán a 2013-as költségvetési törvényjavaslat is 
tartalmazza az Országvédelmi Alapot 100 milliárd forintos összegben. Az Országvédelmi 
Alap alapvető célja az, hogy ha a makrogazdasági folyamatok az előzetesen vártnál, az 
általam elmondottnál rosszabbul alakulnak, az államháztartás hiánya az uniós módszertan 
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szerinti hiánya akkor se lépje túl az említett 2,2 százalékos mértéket. Ez a 100 milliárdos 
Országvédelmi Alap a GDP belső szerkezetét változatlannak tekintve, de alacsonyabb 
növekedést kalkulálva akkor is elegendő a 2,2 százalékos hiánycél eléréséhez, ha a GDP 
növekedése az említett 1,6 százalék helyett csak a GDP 0,7 százalékát teszi ki. A 100 
milliárdos Országvédelmi Alap mellett a költségvetés tartalmaz szintén 100 milliárdos 
összegben egy általános tartalékot, amelyet az államháztartási törvény alapján tervezett a 
kormány a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban. Ez az előre nem látható kiadások 
fedezetéül szolgálhat. A korábbi években előfordult az, hogy ez a tartalék is az előre nem 
láthatott makrogazdasági kockázatok kezelését szolgálja, vagyis a 100 milliárdos 
Országvédelmi Alap mellett van még egy olyan 100 milliárdos tartalék összeg, amelyből 
részben szintén fedezhetőek az előre nem látott makrogazdasági kockázatok. 

Az államháztartás 2013-as számait tekintve kiemelném azt, hogy a hiány szintje 
nemcsak uniós viszonylatban tekinthető alacsonynak, hiszen az Európai Bizottság előrejelzése 
szerint is a tagállamok első egyharmadába tartozna a magyar államháztartási hiány, hanem az 
államadósság csökkenését tekintve is. Azt gondolom, különleges a 2013. évi költségvetési 
terv. Az Európai Bizottság is azt gondolja, hogy azt az államadósság-csökkentő pályát, 
amelyet az elmúlt időszakban Magyarországon láthatunk, a 2013. évi költségvetés folytatja, 
vagyis a költségvetés végrehajtása által az államadósság szintje tovább csökkenhet, az 
előzetes kalkulációk szerint változatlan forint/euró árfolyamot feltételezve 76,8 százalékos 
mértékre. Az árfolyam kapcsán annyit jegyeznék meg, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 
költségvetés úgynevezett technikai kivetítést tartalmaz a devizák árfolyamára vonatkozóan, az 
euró árfolyamánál 299,4 forintos árfolyammal számolunk. Ez az, ami az említett 
államadósság kalkulálásánál is figyelembevételre került. 

A hiány csökkenő mértéke, az államadósság csökkenő mértéke mellett egy nagyon 
jelentős elsődleges szufficittel számol a jövő évi költségvetési törvényjavaslat. Európai uniós 
módszertan szerint a GDP 2 százalékát teszi ki a szufficit. A 2,2 százalékos hiány azt mutatja, 
hogy az elsődleges egyenleg aktívuma, pozitívuma, szufficitje és a hiány mértéke közötti, 
GDP-arányosan 4,2 százalékos összeg az, amely adósságszolgálatként 2013-ban kifizetésre 
kerülhet. Azt gondolom, konzervatív a költségvetés azzal, hogy a hiánynál tartja a csökkenő 
tendenciát, konzervatív azzal, hogy az említett kedvezőtlen, alapvetően még mindig 
kedvezőtlen nemzetközi környezetben megvalósulhat az államadósság csökkenése. 
Hozzáteszem, az államadósság csökkenését tekintve az Európai Bizottság prognózisa szerint 
csak 5 ország lesz képes az ág csökkentésére 2013-ban. Azt gondolom, konzervatív a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslat azzal, hogy tartalékokat képez a költségvetésben, és az említett 
kamatkiadásoknál a GDP-arányos 4,2 százalékos kamatkiadásoknál is, bízom benne, hogy 
konzervatív a költségvetés tervezete. Azért használom ezt a jelzőt, mert a kormány 
egyértelmű szándéka a nemzetközi szervezetekkel, az IMF-fel és az Európai Bizottsággal 
történő megállapodás. Ennek a hozamszintekre várható pozitív hatását ugyanakkor nem vagy 
csak igen mérsékelten veszi figyelembe a jövő évi költségvetési törvényjavaslat. Vagyis, ha a 
megállapodás megszületik, akkor, bízom benne, az említett kamatkiadások szintje csökken, 
ezáltal is egy tartalékot láthatunk a jövő költségvetési törvényjavaslatban. 

A makrogazdasági és főbb államháztartási folyamatok után engedjék meg, hogy az 
államháztartás kiadási és bevételi oldaláról néhány szót szóljak. A jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat a Széll Kálmán-terv első és második dokumentumában meghatározott kiadási 
és bevételi tételeket tartalmazza, vagyis tartalmazza azokat az új adókat, amelyek 2012 
júliusától, illetőleg 2013-tól bevezetésre kerülnek. A Széll Kálmán-tervben ismertetett 
számokhoz képest egy tételnél láthatunk jelentősebb változást, a pénzügyi tranzakciós illeték 
összegét tekintve a Széll Kálmán-terv még úgy számolt, hogy 130-228 milliárd forintnyi 
bevétel realizálódhat 2013-ban, a 2013-as költségvetési törvényjavaslat a pénzügyi 
tranzakciós illetéknél 283 milliárd forint pénzforgalmi bevétellel számol. Ez az összeg tehát 
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nagyobb, mint amivel előzetesen kalkuláltunk, mégis azt mondom, hogy teljesíthető, hiszen a 
tisztelt Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat változatlan formájú elfogadása vagy 
módosítása is lehetővé teszi ennek az összegnek a realizálását. Kétségtelen tény ugyanakkor, 
hogy a szabályokat úgy célszerű megalkotni, egy olyan törvényt célszerű elfogadni, amely a 
növekedés szempontjából hitelezési aktivitást kevésbé befolyásolja vagy nem befolyásolja. 
Hiszen alapvető cél, hogy az a csökkenő tendencia, amit a hitelezési aktivitás területén látunk, 
megálljon 2013-ban, és célszerű egy olyan szabályt elfogadni a pénzügyi tranzakciós illeték 
tekintetében, ami nem jelenti gátját a hitelezési aktivitás bővítésének, ugyanakkor az 
államháztartás részére elegendő bevételt jelent. 

Az említett bevételi oldalon értelemszerűen a távközlési adóból, az energiaszolgáltatók 
adójából, a Széll Kálmán-terv 2.0 verziójához képest csak azokat a változtatásokat 
tartalmazza a törvényjavaslat, amelyek a benyújtott adójogszabályokban már érvényesítésre 
kerültek. Így nem ilyen jelentős mértékű, mint a pénzügyi tranzakciós illetéknél, de a többi 
adónemnél is látható eltérés. A törvényjavaslat kiadási oldalát tekintve mind a Széll Kálmán-
terv első és második dokumentummában meghatározott államháztartási stabilizációs és 
rendszerátalakítási lépések lenyomata tükröződik, így a nyugdíjrendszer átalakításának 
várható hatásai, gondolok a rokkantnyugdíjak vagy az előrehozott nyugdíjak területén várható 
megtakarításokra, az egészségügy területén a gyógyszerkassza meghatározott csökkentésére. 
ugyanakkor az egészségügy területén az idei 30,5 milliárd forintos bérnövelés fedezetét a jövő 
évi költségvetési törvényjavaslat is tartalmazza. Vagyis ahol már egyértelmű kormányzati 
döntés és országgyűlési döntés volt a bérek emeléséről, ott a törvényjavaslat ezt már magába 
foglalja. Azért hangsúlyozom azt, hogy a béremelések tekintetében a már elfogadott döntések 
fedezete látszódik a törvényjavaslatban, mert a kormány az egészségügy területén egy elvi 
döntést hozott további béremelésekről, amelyet a benyújtott törvényjavaslat még nem 
tartalmaz, de várható, hogy módosító javaslattal ez a kérdés a későbbiekben kezelésre kerül. 
Vagyis az egészségügy területén további többletkiadások várhatók. Értelemszerűen a 
kormány csak olyan javaslatot fog támogatni az egészségügyi forrásteremtés területén, 
amelyek fedezete biztosított, tehát a kiadásoknak és a bevételeknek a növelése is szükséges 
lesz. 

A felsőoktatás területén a Széll Kálmán-tervben szereplő racionalizálás és 
megtakarítás hatásai szintén beépítésre kerültek, a köznevelés területén a köznevelési törvény 
szerinti változások és az önkormányzati rendszer változásai miatti forrásátrendezés szintén 
tükröződik a törvényjavaslatban. Nevezetesen az, hogy a pedagógusok fizetését és a szakmai 
munkát közvetlenül segítő személyek fizetését már nem az önkormányzatok, így nem az 
önkormányzatoknak juttatott forrásokat tartalmazó fejezet, hanem az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának fejezete tartalmazza. A feladatok átrendeződésén, tehát az 
önkormányzatoktól a központ részére történő feladatátadáson túl a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat tartalmazza a köznevelési törvény szerinti többletkiadásokat, a pedagógusok 
béremelésének fedezetét. 

Az önkormányzatok területén engedjék meg, hogy kiemeljem azt az igen jelentős 
feladat- és forrásváltozást, amelyet az önkormányzati törvény már előirányzott és más 
törvények is tartalmaznak. Nevezetesen az önkormányzatoktól feladatok forrásokkal együtt 
kerülnek át a kormányzathoz. A köznevelés területén a változásokat már említettem, de 
ugyanilyen változás az, hogy 2013. január 1-től az önkormányzati igazgatási feladatok 
jelentős részét a járási kormányhivatalok veszik át. Ezzel összhangban új kiadási cím a járási 
kormányhivatalok tétele a törvényjavaslatban, az ehhez kapcsolódó mintegy 30 milliárd 
forintos forrással együtt. A költségvetési törvényjavaslat számol azzal, hogy az 
önkormányzatok és a kormány közötti feladatátadás mellett 2013. január 1-től a 2000 
lélekszám alatti települések önálló önkormányzati hivatala, polgármesteri hivatal megszűnik, 
illetőleg összeolvad más önkormányzatok hivatalával, ami várhatóan összhangban a Széll 



- 10 - 

Kálmán-terv dokumentumaival, további megtakarítást eredményezhet. Az önkormányzatok 
területén 2013-ban azzal is számolhatunk, hogy az önkormányzatok nem tervezhetnek olyan 
költségvetést, amely működési hiányt mutat. Tehát azon túl, hogy 2012. január 1-átől az 
önkormányzatok fejlesztési hitelt csak előzetes kormányzati engedéllyel vehetnek föl, 2013-
tól működési hiányos költségvetést sem tervezhetnek. Mindezen hatások tehát értelemszerűen 
szerepelnek a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban. 

A kiadási oldalon a nyugdíjrendszer, az egészségügy, a felsőoktatás, a köznevelés, az 
önkormányzatok után engedjék meg, hogy a közösségi közlekedésről szóljak néhány szót. Itt 
a legjelentősebb változás a már régóta várt elektronikus útdíj bevezetése. Ugyanúgy, ahogy a 
Széll Kálmán-terv dokumentuma 70 milliárd forint nettó bevétellel számolt, a költségvetési 
törvényjavaslat ezt szintén tartalmazza. A nettó alatt azt értem, hogy a működési költségek 
realizálása utáni bevétel összege kell hogy elérje a 70 milliárdos összeget, ez a tétel egyébként 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében az említett módon szerepel is. A közlekedés 
területén a BKV finanszírozásának már korábban eldöntött változtatása és Tarlós 
főpolgármester úr, illetve Matolcsy miniszter úr által már megkötött megállapodás értelmében 
a BKV központi költségvetési finanszírozása csökken, így az idei 33,2 milliárd forinthoz 
képest egy 10 milliárdos csökkenéssel számoltunk jövőre. Az államháztartás kiadási oldalán a 
Start munkaprogram területén szintén strukturális változások várhatók azzal, hogy a kiadások 
szerkezete, illetőleg a főbb tevékenységek nem változnak, viszont a forrás 2012-ről 2013-ra 
mintegy 20 milliárd forinttal növekszik. 

Azt gondolom, hogy ha végignézünk az államháztartás kiadási oldalán, akkor 
elmondhatjuk a jövő évi költségvetési törvényjavaslatról, hogy az a stabilitás költségvetése 
mellett a szerkezeti átalakítások költségvetése is, hiszen az említett területeken olyan 
változásokat láthatunk, amelyek jelentősen befolyásolják az adott terület feladatellátását, akár 
az önkormányzati feladatellátásra gondolok, akár a köznevelés területére, de gondolhatok a 
megújított gyógyszerkassza rendszerére vagy pedig a megújított központi egészségügyi ellátó 
intézmények működtetésére is. 

A költségvetési törvényjavaslatot a gazdasági stabilitásról szóló törvény értelmében a 
kormány egyeztette a Költségvetési Tanáccsal, egyeztetésre került sor az Állami 
Számvevőszékkel is, illetőleg a jegybank képviselője is helyet foglal a Költségvetési 
Tanácsban, a jegybank elnökével és stábjával is egyeztettünk. Ha szabad ezt mondanom, azt 
gondolom, korrekt egyeztetésre került sor. Ezen egyeztetések eredményeképpen és a 
Költségvetési Tanács véleménye alapján a benyújtott költségvetési törvényjavaslat tükrözi 
azokat a változtatásokat, legalábbis a javaslatok egy részét, amelyeket a Költségvetési Tanács 
megfogalmazott. Az említett 100 milliárd forintos Országvédelmi Alap az eredetileg tervezett 
50 milliárdos összeghez képest került megnövelésre, épp a Költségvetési Tanács által jelzett 
makrogazdasági kockázatok miatt, és elvégeztük azokat az elemzéseket, amelyek a 
makrogazdasági pálya változásának alapján az államháztartási egyenleg változását mutatja be. 

Végezetül engedjék meg, hogy ha szervezeteket, a Költségvetési Tanácsot, a 
Számvevőszéket és a jegybankot említettem, akikkel korrekt együttműködés keretében 
formálta a kormányzat a költségvetési javaslatot, akkor megemlítsem még az Európai 
Bizottságot, illetőleg az ECOFIN tanácsát. A múlt pénteken, néhány nappal ezelőtt az Európai 
Bizottság javaslatára döntött úgy az ECOFIN tanácsa, hogy visszavonja a kohéziós alap 
támogatásának felfüggesztését azért, mert mindazok a lépések, amelyek az ECOFIN 
ajánlásában szerepeltek, megtörténtek, így például a 2013. évi költségvetés az Európai 
Bizottság szerint is strukturális módon, fenntartható módon biztosítja a 3 százalék alatti 
hiánycél elérését. 

Mindezekkel együtt javasolja a kormány a tisztelt bizottság és az Országgyűlés 
számára azt, hogy a jövő évi költségvetés törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
találják. Köszönöm szépen. 
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Az Állami Számvevőszék véleményének ismertetése 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr az expozéját. Most megadom a szót 
Domokos László úrnak, a Számvevőszék elnökének, hogy egészítse ki a Számvevőszék 
véleményét. Köszönöm. 

 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék, törvényi 
kötelezettségének eleget téve, elkészítette a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló 
véleményét. Ahogy el is hangzott, korábban nem szokásos, előrehozott tárgyalási feltételeket 
kellett megteremteni, és úgy gondolom, ennek ellenére az előző évinél semmiféleképpen nem 
rosszabb színvonalú előterjesztést kellett véleményeznünk, nyilván azzal a tudattal, hogy sok 
tekintetben csak 5 hónapos bázisadataink vannak. Külön föl szeretném hívni a figyelmet, 
hogy a Számvevőszék függelékében ezt megpróbáltuk kiegészítésként áttekinteni, készülve 
arra, hogy a Költségvetési Tanács megnövekedő feladataiból adódóan az adott év bázisadatait 
is alaposabban kell értékelni. Viszont ez egyúttal megnyitja a lehetőséget arra, hogy mind a 
külső, mind a belső kockázatokat kezelje, hiszen ha nagyobb a költségvetés végrehajtóinak 
előrelátása, akkor meggyőződésünk szerint az intézményeknek már nem februárban, hanem 
esetleg hamarabb módjuk lesz a költségvetés végrehajtásának előkészítésére. Talán kevésbé 
ismert a képviselők előtt, hogy amikor decemberben a törvény elfogadásra kerül, utána 
bontják le intézményenként ennek végrehajtását. Más oldalról viszont látjuk, hogy az 
adótörvények tárgyalásának jó része még nem zárult le, ahogy ez általában szeptemberben 
szokott megtörténni. Ezt a kockázatot is viszi ez a költségvetési törvényjavaslat. 

Föl szeretném viszont hívni a figyelmet arra, nyilván a képviselők is érzékelhették, 
akik volt idejük péntektől áttekinteni a Számvevőszék véleményét, hogy egyszerűbb 
szerkezetű, viszonylag olvasmányosabb, emészthetőbb Számvevőszéki anyagot próbáltunk 
összeállítani. És különösen felhívom a figyelmet az 1., 2. és 3. mellékletre, amely 
számszakilag is tömöríti azokat a kockázatokat, hozza tételesen azokat a sorokat, amelyek 
talán majd a vita későbbi menetében tisztázásra szorulnak, legyen az kiadási vagy bevételi 
tétel. 

Külön szeretném fölhívni a figyelmet arra is, hogy ennek érdekében megpróbáltuk a 
Számvevőszék véleményezési rendszerét, annak minősítési rendszerét átalakítani, hiszen két 
törvényi kérdéskörre kellett választ adnunk. Az egyik a költségvetés megalapozottságáról 
szól, hogy betartották-e a törvénytervezet elkészítésekor a vonatkozó jogszabályokat, 
tervezési kötelmeket, elkészültek-e a tervezési dokumentumok. A másik kockázati mérés 
pedig arra vonatkozott, hogy teljesíthetők-e, reálisak-e az előirányzatok, teljesülnek-e az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság alapkövetelményei. A két ügy külön-külön vizsgálata 
rendkívül fontos volt. A törvényjavaslat 14 799,7 milliárd bevételi főösszeggel számol, 
amelynek 88 százalékát tudta ellenőrizni a Számvevőszék a fennálló időben, a kiadási 
főösszeg pedig 15 477 milliárd forint, amelynek 82 százalékára terjedt ki a vizsgálat. Az 
említett adósságszabállyal kapcsolatban a törvénytervezet a 2012-es várható 78 százalékos 
adóssággal szemben 76,8 százalékra csökkenését irányozza elő. Az államháztartás központi 
alrendszerének tervezett hiánya pedig 677,3 milliárd forint, ami 18 százalékos növekedés a 
2012. évihez képest. 

A hiány tartásával kapcsolatos legnagyobb kockázatot a makrogazdasági helyzet és a 
nemzetközi környezet alakulása jeleníti meg – fogalmaztuk meg mi magunk is. A nemzetközi 
gazdasági környezet bizonytalanságait tompíthatja megítélésünk szerint a megnövelt tartalék 
és a központi költségvetés fejezeti tartalékai, amelyekről nem volt szó, és amelyek 
összességében 300 milliárd forintot tesznek ki. A fejezeti tartalékok közül végül is három 



- 12 - 

megképzése történt meg a 11 fejezetből, amelyet a Számvevőszék vizsgált. Jelzem, a törvény 
nem kötelezi erre a központi alrendszert. Nyilván nagyobb biztonságot vélelmezhetünk ott, 
ahol van fejezeti tartalék is. A Számvevőszék úgy látja, hogy a tartalékok további növelése a 
növekedés fékjévé, korlátjává válthat, ezért külön nem kezdeményezzük, hogy növelni 
kellene a tartalékokat. A 2012-es várható tartalékkal kapcsolatos számot érdemes említeni. Az 
ugyan a tervezett előirányzat szintjén magasabb, majdnem 400 milliárdos nagyságrendű, 
viszont előzetes becsléseket elfogadva 200 milliárd körüli nagyságrendű teljesítés esetén a 
tényleges ez évi felhasznált tartalék 150 százalékára van beállítva ez az előirányzat. 

A bevételi oldal táblázatából, amit idéztem, az összesítő számokat szeretném külön 
megjeleníteni. A költségvetés adóbevételeit 58 százalékban megalapozottnak, 12 százalékban 
részben megalapozottnak, 30 százalékban nem megalapozottnak, azaz kockázatosnak 
minősítjük. Az adóbevételek közül, nem számszakilag, csak felsorolásszerűen, megalapozott a 
bankadó, az ágazati különadó, az áfa és a jövedéki adó, teljesíthető, de hiányosan 
alátámasztott a társasági adó, nincs alátámasztva, becslésünk szerint nem is teljesíthető 
jelenlegi állapotában az eva, a pénzügyi tranzakciós illeték és a bizonytalan 2012-es bázis 
miatt a személyi jövedelemadó. Az említett elektronikus útdíj jelenleg még kockázatos, hiszen 
annak beszedése 75 milliárd forint erejéig nyitott. 

A központi költségvetés közvetlen kiadásai közül 57 százalék a megalapozott, 37 
százalék a részben megalapozott, és 7 százalék a nem megalapozott kategóriában van. Ezt a 7 
százalékot talán érdemes külön is megjeleníteni. Ez pedig az úgynevezett szociálpolitikai 
menetdíj támogatás. Ezt ebben az évben már be kell vezetni, félévtől kellene megjeleníteni, de 
ennek részletszabályai ma még nem ismertek, így nyilván a 2013-ra való kitekintésben is 
elmaradása van a kormányzatnak a tekintetben, hogy ezt ténylegesen meg lehessen ítélni. Az 
állami vagyonnal kapcsolatos kiadási oldalon nem találtunk, csak nem megalapozott tételt. 
Ebben különös bizonytalanságot jelentenek a Nemzeti Eszközkezelő ingatlanvásárlásai. Ez az 
a tétel, ami persze vitatható, hogy lehet-e kevésbé kockázatossá tenni, hiszen a 
lakásfelvásárlások megtervezhetősége természetesen a konkrét üzleti akció végrehajtásának 
kockázatait növelheti. Itt nyilván kompromisszumot kell majd keresni, de a tervezési 
szabályok szerint ezt mi nem megalapozottnak tekintettük. A további mérlegelése nyilván 
megfontolandó. 

Az európai uniós támogatások közül ki kell emelni azt, hogy 2013. december 31. az 
utolsó nap, amikor a teljes hétéves időszak pénzügyi lekötése szükséges, ez pedig 2013-ra 
1556 milliárd forint összegű európai uniós forrás, amihez 258,4 milliárd forintnyi hazai 
központi költségvetési forrás jár. Mi azért tekintjük ezt kockázatosnak, mert 2012-ben már 
elmaradást tapasztalunk az ez évi előirányzathoz képest, és ez természetesen a 2013-ra való 
teljes lekötés kockázatait növeli. Az hozzátartozik, hogy a központi költségvetés hiányát 
viszont kedvezően befolyásolja. De összességében a pénz lehívásának gazdaságpolitikai 
céljait veszélyezteti, tehát még vannak teendők bőven a gyorsításhoz kapcsolódóan. Ennek 
vannak korlátai, hiszen mind előkészítettségében, mind pedig a feleknek, a vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, de magának az államnak is a megfelelő felkészültsége sok esetben ma is 
nehézségeket okoz. 

Ki kell emelni viszont, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapnál alapvetően az inflációkövető 
nyugdíjemelés jelent annyiban kockázatot, hogy jelenleg a 4,2 százalékos infláció be van 
állítva, ha ennél netalán tán kevesebb lesz, akkor ezt ki kell fizetni, ha több lesz, akkor a 
hiányt növeli, és akkor az a költségvetés kiadási oldalán jelent kockázatot, illetve az 
egyenleget kell majd figyelni. Az Egészségbiztosítási Alapnál a gyógyszertámogatás 69,7 
milliárdos csökkentésére hívjuk föl a figyelmet, hiszen ez egy konstrukcióváltással 
egybekapcsolt csökkenés, amelynek megítélése sok esetben majd a konkrét szabályozástól 
függ, de itt az, hogy a szokások megváltoztatásából adódóan milyen reakció lesz, nem 
követhető, ezért önmagában a konstrukcióváltás hordoz kockázatot. 
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Az önkormányzati alrendszerről hangzott el vélemény, a tavalyi évi 61 százaléka, de 
ez valóban kapcsolódik egy feladat- és forrásátrendezéshez. Viszont itt több olyan tételt 
láttunk, amelyek jelenleg becslésen alapulnak, ez további számításokkal javítható, ezért ennek 
pontos megítélésére később kell visszatérni, erre még lesz módja az Országgyűlésnek. 
Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna jelezni. 

 

A Költségvetési Tanács véleményének ismertetése 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Most külön köszöntöm Kovács Árpád urat, 
hiszen először van itt, a bizottság ülésén, remélem, hogy nem utoljára. Egyúttal neki is 
megadom a szót, hogy a Költségvetési Tanács véleményéhez szóbeli kiegészítést fűzzön. 
Parancsoljon, elnök úr! 

 
DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

képviselő Hölgyek és Urak! Megköszönöm a lehetőséget, és mindenekelőtt szeretném azt 
mondani, hogy a Költségvetési Tanácsnak az a kötelessége, hogy véleményt nyilvánítson a 
központi költségvetésről szóló törvény tervezetéről. A Költségvetési Tanács véleményének 
megfogalmazási körülményeit jelzi, hogy nincs meghatározva az, hogy ez most pontosan a 
költségvetési törvényjavaslatot jelenti, vagy pedig a tervezetet. Mi úgy fogtuk föl a 
Költségvetési Tanácsban ezt a kérdést, hogy a tervezetet véleményeztük, hogy a kormány 
segítségére tudjunk lenni, rendelkezésére tudjunk állni. A tervezethez képest az átalakított, 
részben átalakított költségvetési törvényjavaslat pontjait ismételten áttekintették a 
Költségvetési Tanács tagjai, akiket fölhatalmaztak arra, hogy az ezzel kapcsolatos 
összehasonlításokat, kiegészítéseket tegyék meg, és minősítő jellegű véleményt képviseljenek. 

A leglényegesebb ebben a tekintetben, hogy a Költségvetési Tanács négy kérdéskör 
alapján alakította ki véleményét, elemezte a költségvetési törvényjavaslat tervezetének részét 
képező 2012. és 2013. évi makrogazdasági prognózist. Szeretném előrebocsátani, hogy a 
Költségvetési Tanács véleményezési szerepkörét akkor tudja betölteni, ha a gazdasági 
prognózist és a makropálya összefüggéseit is vizsgálja, nem pedig csak a számokkal 
foglalkozik. Hiszen ezek a számok, mint a kormánnyal való véleménykülönbségünk is ebben 
a tekintetben mutatja, meghatározzák azt, hogy milyen lehetőségei vannak a költségvetésnek. 
Tehát a rész és az egész viszonyában a gazdaság egészéből közelítjük a költségvetés 
helyzetét, noha a költségvetés erőteljesen visszahat a gazdaságra. Ennek tükrében vizsgáltuk a 
költségvetés bevételi és kiadási oldalának megalapozottságát, és összevetettük a tervezett 
hiánycélt és az adósságszabály teljesíthetőségét. 

A leglényegesebb két pont közül, amit mondanunk kell, az egyik az, hogy a 
Költségvetési Tanács garanciális lehetősége, hogy a tervezettel kapcsolatban egyet nem 
értését nyilvánítsa ki, ha a megalapozottsággal, vagy hitelességgel kapcsolatban aggályai 
vannak. Ilyennel a tanács nem kívánt élni, ennek indokoltsága nem merült föl. A másik pedig 
az, hogy a tervezett hiánycél és az adósságszabály teljesíthetőségének összevetésében a 
költségvetést kielégítőnek tartottuk. A tanács tagjai egyébként ezt az összevetést mindkét 
alkalommal megtették, mind a költségvetési tervezet, mind pedig költségvetési 
törvényjavaslat formájában. Alapvetően, miközben elfogadjuk mindazt, amit a kormány a 
kiadási oldalon a költségvetés aggályosságaira tekintettel tett, a törvénytervezet részét képező 
makrogazdasági prognózissal kapcsolatban a Költségvetési Tanács aggályokat azonosított. 
Ebből adódóan javasolta a kormányzatnak egyrészt, hogy vegye figyelembe a gazdasági 
növekedés beindulását veszélyeztető rizikófaktorokat, és egy alternatív pályát gondoljon 
végig, másrészt az Országvédelmi Alap előirányzatát emelje meg. 

Hozzá kell tenni, hogy az utóbbi megtörtént, az első esetben fennmaradt az a vita, 
hogy tulajdonképpen milyen gazdasági prognózisra célszerű tervezni, bejön-e ez a bizonyos 
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1,6 százalékos növekedés vagy ennél szerényebb számból kell kiindulnunk. Ennek 
kontextusában a 2012. év sem érdektelen. A 2012. évi gazdasági növekedést nulla vagy 
mínuszos növekedésnek tekintjük. Abba a számháborúba nincs értelme belemenni, amit egyes 
gazdasági szakértő intézetek csinálnak, hogy ez most mínusz 1,5 százalék vagy mínusz 0,5 
százalék, vagy hasonló. Lényegében ez egy eltérést jelent. Hozzá kell tenni, hogy a 
Költségvetési Tanács utánaszámolt annak is, hogy a múlt évben fölhalmozott és a 
Költségvetési Tanács által kért tartalékok fedezetet adnak-e arra, hogy a tervezett hiánycélt 
2012-ben a költségvetés teljesítse. Tehát a költségvetés betartja a számokat, azonban a 
gazdasági bázis kiindulása 2013-ra a korábban reméltnél rosszabb. Szembe kell nézni ezzel a 
ténnyel, és ez meghatározza a 2013. évi folyamatokat. Hozzá kell tenni, hogy a költségvetési 
javaslat 239-242. oldalán, illetve összefoglaló levélben Matolcsy György miniszter úr is 
válaszolt az aggályainkra, és összefoglalja mindazt, amit a makropálya megvalósíthatóságával 
kapcsolatban tart, definiálja a kormányzat is a véleménykülönbséget azzal, hogy a tanács 
fölvetését, javaslatait, mint Banai Péter Benő úr mondta, elfogadta, és a megfogalmazott 
kockázati tényezők kezeléséről döntött. 

Én a magam részéről, mivel a Költségvetési Tanács véleménye írásban rendelkezésre 
áll, egyetlen tétellel foglalkoznék egy kicsit részletesen, ez pedig a 282 milliárdra fölemelt 
bevételi előirányzat a tranzakciós adónál. Ez összefügg az Országvédelmi Alap kérdésével és 
azzal a kérdéssel is természetesen, hogy a költségvetésben az egyes fejezetek vonatkozásában 
a legfeszítőbb és a Költségvetési Tanács által teljesíthetőségében vitatható tényezőkben 
megoldást hozott-e a javaslat. Tehát fölemelt a költségvetés bizonyos tételeket a kiadási 
oldalon, ennek viszont valahonnan a fedezetét meg kellett teremteni, ez a fedezet pedig a 
tranzakciós adó. A tranzakciós adó kérdésében azt szeretném mondani, hogy nem mutatott be 
az adóval kapcsolatos részletes hatástanulmányt, hogy hogyan jön ki ez a számsor, miközben 
jelentős mértékben épít erre az adóra. Tehát több mint duplájára nőtt a pénzügyi tranzakciós 
illetékből várt bevétel, miközben a pénzügyi szervezetek különadója 2013-ban még fele 
részben fennmarad. Az új adónemet szabályozó végleges törvényszöveg ismeretének 
hiányában, és itt csatlakoznék az Állami Számvevőszék tisztelt elnökének véleményéhez, 
jelenleg inkább technikai felvetésként lehet számolni azzal, hogy a tranzakciós illetékből 
származó bevételek elérik a tervezett 283 milliárd forintot. 

Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy az ilyen mértékű adóterhelés elkerülhetetlenül 
a gazdasági szereplők részéről számottevő, mondjuk így, viselkedési hatással jár együtt. 
Ezeket a viselkedési változásokat az adóellenőrzés eszközeivel, nem kis ráfordítással csak 
részben lehet ellensúlyozni, és hosszabb távon alááshatják az illetékek alapját, kedvezőtlen 
hatást gyakorolhatnak a növekedésre, a pénzügyi stabilitásra és ezen keresztül a fiskális 
folyamatokra. A tanács tagjainak hatáskörébe készült újabb értékelések szerint a 
törvényjavaslat nem számol az intézkedés miatt fellépő negatív hatásokkal és kockázatokkal, 
illetve az erre vonatkozó feltételezéseket nem mutatja be. Így aggályosnak tekinthető, hogy a 
tranzakciós illetékre alapozott többletbevétel nagy része már beépült a kiadási 
előirányzatokba, mielőtt a várható viselkedési kellő megalapozottságú feltárására sor került 
volna. 

Hangsúlyoznom kell, hogy a fönnmaradt véleménykülönbség ellenére a Költségvetési 
Tanács részéről olyan alapvető kifogást nem merült föl, ami miatt a költségvetési folyamat 
tárgyalásának megakasztására a vétójoggal élni kellett volna, és az is tény, hogy 0,9 
százalékponttal alacsonyabb növekedésre is fedezetet biztosít a kormány közlése szerint az 
Országvédelmi Alap előirányzata. Itt hozzá kell tennem nagyon óvatosan azt, hogy a jelentős 
tartalékemelés ellenére még így is aggályos lehet a mérték, mert az érzékelt kockázatokat, 
mint ezt kissé részletesebben és markánsabban kifejtettem, miközben elismertük azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket a kormányzat a kiadási oldalon tett a pénzek rendbetétele és a 
folyamatok kiegyensúlyozott vitele érdekében, nem tartjuk arányosnak. A tartalékok egy 
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rossz szcenárió esetén nem nyújthatnak teljes egészében fedezetet a költségvetésben egy 
tervezettnél jóval kedvezőtlenebb makrogazdasági forgatókönyv hatásaira. 

Ebből adódóan olyan lépésekre is szükség lehet, hogy ezeket az összegeket teljes 
egészében fel kell használni. Úgy gondoljuk, hogy összességében a Költségvetési Tanács 
ismertetett észrevételeinek jelentős része figyelembevételre került, ez az egy sarokpont, ahol 
lényegileg a vitánk folytatódik. A Költségvetési Tanács által megfogalmazott aggályok 
feloldására, a még nyitott kérdések zárására a költségvetési vitával párhuzamosan jó 
lehetőségek nyílnak. Az, hogy a költségvetési javaslatot benyújtották, és júniusban 
megkezdődött a vita, nyilvánvaló szándékot tükröz arra, hogy a költségvetés 
megvalósításának szabályozási és intézményi feltételei egy kölcsönös, interaktív megközelítés 
fejlődjenek, együtt formálódjanak, a kritikai megjegyzések segítségével is egy kiérleltebb 
megoldás szülessen. 

Számos kedvező tételről kell még ezen túlmenően beszámolnom. Ez elsősorban a 
felülről nyitott előirányzatok kérdésének rendezését, a szabályozások időközbeni 
megszületésének a kérdéskörét is jelenti. Úgy tűnik, hogy az egészségügy, gyógyszerellátás 
területét leszámítva összességében az előirányzatok, ha a pénzügyi fedezet erre biztosított, 
alkalmasak arra, hogy a jelentősebb feszültségek mellett is teljesítsék azokat a feltételeket, 
amelyek a finanszírozáshoz szükségesek. Két fontos számmal kell nekem is hozzájárulni 
ehhez. A Költségvetési Tanácsnak a költségvetés elfogadásának jelenlegi szakaszában még 
nem kell ellenőrizni az alaptörvényben foglalt adósságszabály teljesülését, de az úgynevezett 
vétójog súlya miatt fontos, hogy már most vizsgálja az adósság alakulását. Előrejelzésünk 
szerint a javaslatban az adósság 2013-ban 0,3 százalékponttal a GDP 78,1 százalékára 
csökkenhet, tehát várhatóan eleget tesz az adósságszabály előírásának. A tanács tagjainak 
megítélése szerint 2013-ban a költségvetés eredményszemléletű, úgynevezett ESA hiánya, a 
központi tartalékok teljes törlését feltételezve, a kormányzati cél közelében alakulhat. Így a 
2012. év sikeres zárását feltételezve jövőre az egymás követő harmadik évben teljesülhet a 
maastrichti hiánykritérium 3 százalékos GDP-arányos követelménye. A meghozott 
intézkedések eredményeképpen úgy gondoljuk, hogy a költségvetés hiánya alacsony lesz, a 
konvergenciaprogram intézkedései, mint ahogy arról Banai úr beszámolt, meggyőzték az 
Európai Bizottságot arról, hogy a hiány tartósan 3 százalék alatt maradhat. 

Mindezek azonban feltételezik a Széll Kálmán-terv 2.0 változatában meghirdetett 
intézkedések maradéktalan megvalósítását. Én a magam részéről ennyit szeretnék hozzátenni, 
és a költségvetési bizottságnak is megköszönöm azt a lehetőséget, hogy szólhattam. 
Szeretném megköszönni a tanács tagjainak, a kormány illetékeseinek, az Állami 
Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak a segítőkészségét, együttműködését 
és mindazon közgazdászok segítségét, akik véleményükkel, munkájukkal támogattak 
bennünket. Itt kell elmondanom, hogy a törvényi változtatásoknak köszönhetően az 
Országgyűlés hivatali szervezetéhez történő kapcsolódás növeli azokat a lehetőségeket, 
képességeket, amelyekkel a Költségvetési Tanács önöket jobban tudja szolgálni. Köszönöm 
szépen a lehetőséget. 

 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát 
az 1. napirendi pont fölött azzal a javaslattal, kéréssel, hogy két részletben folytassuk le. 
Először a kérdéseket szíveskedjenek föltenni, lehetőleg röviden, és a kérdésben ne legyen 
vélemény, ha nem nagyon muszáj. Utána a kérdésekre válaszol elsősorban természetesen a 
kormány képviselője, de nem baj az sem, ha a két intézmény elnökének is teszünk föl 
kérdéseket, de elsősorban, azt gondolom, a kormánynak kell kérdéseinket föltenni. És ha a 
válaszok is megérkeztek, ezt követően kerülne sor a tényleges véleménycserére. Akkor a 
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kérdések következnek. Ki kíván kérdezni Banai Péter Benő helyettes államtitkár úrtól 
elsősorban? Boldvai képviselő úr! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Az ön szóbeli kiegészítésében 

egy tétel ragadta meg a figyelmemet. A korábbi sajtóhírek között ez nem szerepelt. Azt 
kérdezném öntől, hogy az ön által elvi döntéssel megalapozottnak minősített egészségügyi 
béremelés fedezete újabb adó kivetését fogja-e jelenteni. Világosan beszélt arról, hogy 
nullszaldósnak képzelik, annyi lesz a kiadás, amennyi bevétel keletkezik. A benyújtott 
költségvetés alapján, ismerve, látva az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács 
kritikáit is, a bevételi oldalon inkább, hogy mondjam, gyenge lábakon álló bevételek vannak. 
Magyarán, újabb adókivetést terveznek-e ennek fedezetére, erre kérek világos választ. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ez valóban kérdés volt. Kinek van még kérdése? Vágó képviselő 

úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Nekem is a bevételi oldalhoz volna 

kérdésem. Egyrészről amely kritikák elhangoztak az Állami Számvevőszék, illetve a 
Költségvetési Tanács részéről, azok már nyilvánosak voltak a múlt héten az úgynevezett 
sárgacsekkadó teljesülésével kapcsolatban. Ezeknek a kritikáknak az alapja teljesen jogosan 
az volt, hogy hiányoznak olyasfajta háttérszámítások, amelyek a megvalósíthatóságot 
biztosítanák. Ezek a háttérszámítások elkészültek-e már vagy készülnek-e? Másrészről van 
egy másik olyan bevételi szám, amellyel kapcsolatban a múlt héten a Fidesz frakcióvezetője 
jelezte, hogy a Fidesz-frakció módosításokat szeretne a munkát terhelő járulékok kapcsán. 
Ezen módosítások egybeesnek azzal az adórendszer-változási programmal, amit az LMP is 
hirdet. Tehát ezek a járulékcsökkentések mennyiben jelentenek további kockázatokat a 
bevételi oldalon? 

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

Nekem van egy kérdésem. Államtitkár úr, a kormány gazdaságpolitikájának centrumában a 
hiánycél és annak teljesítése áll, mint tudjuk. Itt is sok szó esett róla. Ez 2,2 százalék. Az én 
kérdésem látszólag talán fölöslegesnek is mondható, vagy túl… Na mindegy. Tehát 3 
százalék a maastrichti kritérium, mint tudjuk, ez meg 2,2. Ennyire lemenni vajon miért 
kellett? A két szám közötti különbség 0,8 százalék, ha ezt a GDP-re vetítem, ez durván 
kétszázvalahány milliárd forint, nagyjából megfelel annak az összegnek, amit elnök urak itt a 
tranzakciós illetékbevételből problémásnak látnak. Magyarul a kérdésem az, hogy nem 
vagyunk mi kicsit pápábbak a pápánál, amikor 3, százalékról lemegyünk 2,2-re, és cserébe 
olyan megszorításokat kell majd elviselnie az országnak, mint amiket ez a költségvetés 
tartalmaz. Ez az én kérdésem. 

Mivel nincs több kérdés, megadom a válaszokra a lehetőséget. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy egy dologra reflektáljak a kérdések előtt, 
amiről Domokos elnök úr és Kovács Árpád elnök úr is beszélt. Nevezetesen a 2012. évi 
makrogazdasági államháztartási folyamatokról. Tájékoztatásul szeretném elmondani a 
bizottságnak, hogy a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításakor természetesen a 
várható makrogazdasági államháztartási folyamatokból indultunk ki és nem abból, amit a 
2012. évi költségvetési törvény tartalmaz. A makropálya tekintetében tehát egy stagnálás 
közeli,  0,1 százalékos növekedéssel számolunk úgy, hogy ennek a belső szerkezetét tekintve, 
azt gondolom, konzervatív a 2012-es tervezési bázis. Tehát itt is inkább a külpiaci aktivitás, 
az export az, ami az úgymond pozitív sávban tartja a növekedési számot. Az államháztartási 
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bevételeknél, kiadásoknál is a felülvizsgált 2012. évi bázisból indultunk ki. Domokos elnök úr 
említette, hogy például a személyi jövedelemadónál még nem ismert a pontos szám. A 2011-
es tényadatok alapján és a makrogazdasági folyamatok alapján, a foglalkoztatási folyamatok 
alapján határoztuk meg a 2012. évi személyi jövedelemadó várható bevételét, amire terveztük 
a 2013-as számokat. 

A kérdésekre rátérve. Boldvai képviselő úr kérdése az egészségügy forrásteremtésére 
irányult. A válaszom igen. A többletkiadások fedezete bizonyos területeken adóemelés kell 
legyen, éppen a hiánycél változatlanságának követelménye miatt. Az egyeztetések az 
egészségügyi államtitkársággal, illetőleg az érintett kormányzati szereplőkkel folyamatban 
vannak, ezért engedje meg, képviselő úr, hogy most még konkrétumot ne mondjak a bevételi 
oldalról. Azt gondolom, hogy a jövedéki adó területén valószínűsíthető változás az is 
figyelembe véve, hogy a közösségi szabályok értelmében 2018-ig egy minimum jövedéki 
adószintet kell elérni, amely közösségi szabály már önmagában indokolja azt, hogy az 
elkövetkező években a jövedéki adó területén növelés legyen. De hangsúlyozom, ez egy irány 
lehet. Az egyeztetések folynak, és ennek alapján várható, végleges kormányzati döntés esetén, 
az, hogy a 2013-as költségvetési törvényjavaslatban mind a többletkiadás, mind a 
többletbevétel átvezetésre kerüljön. 

Vágó Gábor képviselő úr a pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó számításokról 
kérdezett. Igen, a háttérszámítások részben a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján is 
készülnek. Ahogy említettem, rendkívül széles adóalapról beszélünk, de különböző tételek 
vannak, különböző kisebb adóalapok vannak, amelyeknek a tervezett 1 ezrelékes adókulccsal 
különböző bevételei realizálódhatnak 2013-ban. Ezek a részletes számítások különböző 
változatokban elkészültek, illetve a Bankszövetséggel az egyeztetések folyamatban vannak, a 
pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat pedig a tisztelt Országgyűlés előtt van. 
Tehát azok a részletes számítások, amelyek a költségvetési szám mögött vannak, az 
egyeztetések függvényében, illetőleg a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalásának 
függvényében változhatnak. 

Vágó Gábor képviselő úrnak a járulékbevételekre vonatkozó kérdése kapcsán 
ugyanazt tudom mondani, mint amit az egészségügyi forrásteremtés területén említettem. A 
2,2 százalékos hiánycéltól nem kíván eltérni a kormány, így mindenféle változás csak 
egyenlegsemleges módon valósulhat meg. Törekszünk arra, hogy a javaslat későbbi 
megfogalmazásakor ne csak a közvetlen államháztartási hatásokat számszerűsítsük. Tehát egy 
kiadásnövelés vagy egy bevételcsökkenés csak más bevételek, kiadások változásával együtt 
valósulhat meg. A közvetlen államháztartási hatás mellett igyekszünk számszerűsíteni a 
makrogazdasági hatásokat is. Kovács Árpád elnök úr emlékeztetett arra, hogy az 
államháztartási kiadási-bevételi változások nyilván a makrogazdasági folyamatokat is 
befolyásolják, tehát a későbbi változtatási javaslatokat úgy próbáljuk megfogalmazni, hogy az 
államháztartás neutrális hatásán túl a makrogazdasági folyamatokat lehetőség szerint ne 
negatív irányba befolyásolja. 

Nyikos László elnök úr kérdése a 3 százalék alatti hiánycél tekintetében, azt 
gondolom, két aspektusból is megválaszolható. Az egyik a jogi aspektus, amely az európai 
uniós szabályok, a 6-os csomag szabályai mellett az alaptörvény adósságcsökkentési 
szabályozására is vonatkozik. A 6-os csomag értelmében az államadósságot csökkenteni kell, 
az alaptörvény értelmében pedig a mindenkori kormányoknak olyan költségvetési 
törvényjavaslatot kell elkészíteni, majd olyan költségvetést kell végrehajtani, amely az 
államadósság tartós csökkenését eredményezi, egészen a GDP-arányos 50 százalékos mérték 
eléréséig. Ez az a jogi követelmény, ami önmagában szükségessé tenné az államháztartási 
hiány csökkentését. 

A jogi kritérium mellett ugyanakkor a közgazdasági kritérium, a közgazdasági 
racionalitás az, ami a hiány csökkentését diktálja. Magyarország 2004 óta van túlzott deficit 
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eljárás alatt. Most pénteken egy kedvező, ha szabad ezt mondanom, történelmi döntés 
született, hiszen az Európai Bizottság és a pénzügyminiszterek, gazdasági miniszterek tanácsa 
fogadta el azt, hogy a költségvetés tartósan 3 százalék alatt lehet. Mégis, a pénteki döntés 
mellett a túlzott deficit eljárásból csak jövő évben, a 2012. évi tényszerű adatok ismeretében 
kerülhet ki Magyarország. A túlzott deficit eljárás rendkívül hosszú ideje, mondhatom, 
európai mértékben is rendkívül magas államháztartási hiány, a múltunk, az hogy egymást 
követő hat évben vagy a 27-dikek vagy a 26-dikok voltuk a hiány mértékét tekintve, tehát hat 
évig vagy nálunk volt a legnagyobb a hiány a 27 tagállam közül, vagy az utolsó előttiek 
voltunk. Ez alapvetően befolyásolta a pénzpiaci befektetők magatartását. Ez az örökség, ha 
szabad ezt mondanom, és a magas államadósság rendkívül drága finanszírozása diktálja azt, 
hogy az adósságot csökkenteni kell. 

A jövő évi költségvetési törvényjavaslat is 1300 milliárd forintos kamatkiadásokkal 
számol, mondhatom, hogy nemcsak brutális ez az adósságfinanszírozás, hanem rendkívül 
magas áron finanszírozza az államadósságot Magyarország. Ha az országkockázati felárakat 
nézzük, akkor 2008-ban a válság hatására óriási különbségek alakultak ki az egyes országok 
országkockázati felárában. Ma a magyar országkockázati felár és az a többlet, amit az 
állampapírok után fizetünk, körülbelül kétszer akkora, mint mondjuk a lengyel 
országkockázati szint. Emiatt a rendkívül magas államadósság-finanszírozás miatt gondolom 
azt, hogy racionális a hiány csökkentése és az, hogy ne 3 százalékos hiánnyal, hanem 
csökkenő hiánypályával kalkulálhassunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, államtitkár úr. Akkor megnyitom a vitát. 

Abban kell döntenünk majd, hogy alkalmasnak ítéli-e a bizottság ezt a törvényjavaslatot arra, 
hogy általános vitára bocsássák. Ez ügyben akkor kérdezem, kinek van véleménye? Szekeres 
képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár Úr! 

Elnök Urak! A kérdés, amelyet a bizottság elnöke feltett, annyiban, formálisan persze, mindig 
elhangzik, hiszen ez a bizottság napirendje, hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk-e a 
költségvetés tervezetét, de azt gondolom, ez most tartalmilag is indokolt kérdés. Azzal 
szeretném kezdeni, hogy nem volt könnyű dolga a kormányzati apparátusnak, amikor 
előkészítette ezt a javaslatot. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon nehéz körülmények 
között kellett választ keresni arra, meggyőződésünk szerint idő előtt egyébként, hogy 2013-
ban milyen költségvetés lehet működőképes Magyarországon. 

Négy olyan körülmény van, amely nagymértékben nehézzé teszi a magyar társadalom 
és a gazdaság életét, működését és jövőjét is. Az egyik ilyen paraméter, amely ezt a 
nehézséget mutatja, az alacsony foglalkoztatási szint. Minden vita mellett szeretném 
elmondani, hogy 2011-ben és 2012-ben ez a foglalkoztatási szint a versenyszférában még 
csökkent is 1,3 százalékkal. A másik ilyen paraméter az adóterhelés mértéke, amely már 
2012-re a 38 százalékot érte el, és ami magasabb, mint korábban bármikor, és kivetítve ezt 
2013-ra újabb 1,5-2 százalékos adóterhelés-növekedés várható az önök tervei szerint. A 
harmadik ilyen nehezítő körülmény a gazdasági stagnálás, mondhatnánk úgy is, hogy a 
növekedés elmaradása, amely mind 2011-ben, mind 2012-ben már biztosan várható és látható. 
És végül a negyedik ilyen nehezítő körülmény, ami a beruházásokat illeti, hiszen 
gyakorlatilag Magyarországon leálltak a beruházások. Ismereteim szerint 1996 óta számolják 
és mérik Magyarországon a beruházási rátát mint fontos paramétert, és azóta soha nem volt 
ilyen alacsony, nevezetesen 17 százalékos szintű ez a beruházási ráta, mint amilyet most 
tapasztalunk. 

Mindezeket a nehezítő körülményeket azért bocsátottam előre, mert szeretném 
világossá tenni a szocialista képviselőcsoportnak azt az álláspontját, hogy miért nem tartjuk 
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általános vitára alkalmasnak ezt a törvényjavaslatot, és miért mondjuk el majd a 
szakbizottságokban is az egyes konkrét ágazati ügyek kapcsán, hogy ez miért nem megoldás. 
Nevezetesen, hogy ilyen nagyon nehéz körülmények között azt a választ, amelyet a kormány 
adott, még egyszer hangsúlyozom, még ezeknek az objektív körülményeknek az elismerése 
mellett is, amelyek rendkívül kedvezőtlenek, egyszerűen nem tartjuk jónak. Szokás azt 
mondani ugye, hogy egy kormány politikai törekvései leginkább egy költségvetésen keresztül 
látszanak meg, és ez általában így is igaz. Most azonban azt kell mondjam, hogy semmiféle 
politikai törekvés nem látszik. Úgy látom, hogy a kormány, miután ezeket a kedvezőtlen 
körülményeket érzékelte, nem talált kiutat ebből a helyzetből, és egy nagyon rosszul 
összeállított fiskális restrikcióval próbálkozik. Lehet a restrikciónak szerepe egyébként 
bizonyos időszakokban, de ilyen módon, ahogy ez most a költségvetés tervezetében előttünk 
szerepel, biztos, hogy több kockázatot és nagyobb kárt jelent, mint bármilyen más megoldás. 

Ezért különösen indokolatlan ez a korai előterjesztés. Már csak ezért is különösen 
indokolatlan. Hiszen legalább látni kellene, hogy 2012 nyaráig, őszéig hogy alakul mind a 
magyar, mind az európai gazdaság helyzete ahhoz, hogy jobb választ lehessen rá keresni. És 
különösen indokolatlan ez a korai beterjesztés azért is, mert nincs még válasz a közfeladatok 
államosítása miatt működő jövendő magyar oktatási, egészségügyi és más rendszerekről. 
Azok pontos ismerete nélkül költségvetést tervezni nemcsak hogy kockázatos, hanem 
biztosan káros. Éppen a Boldvai képviselő úr kérdésére adott válasz mutatja ezt legjobban, 
hogy ha bármi módon a következő évre tekintettel az egészségügyben a bérrendezésnek 
bármilyen kísérlete is történik, az már biztosan nem fér bele abba a javaslatba, és az már 
biztos, hogy újabb adóemeléssel fog járni. 

Az életnek még számos ilyen területe van. Azt gondolom tehát, hogy ez a válasz, amit 
most a kormány az Országgyűlés elé terjesztett, leginkább azzal jellemezhető, hogy drágábbá 
válik az állam működtetése, stagnálnak a jóléti kiadások, nominális értelemben növekszik a 
deficit és végül a lakosság adóterhelése 464 milliárd forinttal nő. Nem szeretném most, mert 
olcsó politikai húzás lenne azt mondani, hogy ezt az adócsökkentés kormányának ígérték, 
mert természetesen nem minden ígéretet lehet betartani, ha megváltoznak a körülmények. De 
hát ez most már több éven át folyó tendencia, most pedig nagyon kiugróan jelenik meg az 
adóterhelés-növekedés. 

A szocialista képviselőcsoport nevében én négy minősítést szeretnék erről a 
tervezetről adni, ami egyben azt is jelzi, amiért javasoltuk a visszavonását és egy későbbi 
beterjesztését. Kezdem azzal a kérdéssel, amit a bizottság elnöke felvetett az adóssággal 
kapcsolatban. Én itt egyetértek az államtitkár úr válaszával. De a költségvetés tervezetében 
szereplő megoldás teljesen világos. Kisebb adósság, nagyobb költséggel. Ez a nagyobb 
költség az elmúlt 1-1,5 év fiskális és monetáris politikájának eredménye. Mert jól utalt rá 
államtitkár úr, hogy a kockázati felár nagyon megnőtt a, nevezzük így, felzárkózó országok 
körében, de hát ehhez hozzá kell tenni, hogy 2010 nyarán egyforma volt, 176 bázispont. Most 
pedig a legfrissebb adat 576, és volt ennél magasabb is az elmúlt időszakban. Tehát az, hogy 
az államadósság csökkentésének az az útja, hogy drágább hitelekkel és nagyobb kamatokkal 
próbálják az államadósságot csökkenteni, biztosan nem járható. Mert ez hosszú távon olyan 
eladósodáshoz vezet, amit később nehezen tud Magyarország kigazdálkodni. 

A másik ilyen jellemző, amellyel a képviselőcsoportunk szakmai vitái után el tudjuk 
látni ezt a javaslatot, a bizonytalanság a bevételekben, amelyekre még az Állami 
Számvevőszék is, a Költségvetési Tanács is rámutatott. Figyelve a történéseket, még a 2012-
es adóbevételeket is, az az adóbevételi szándék, amely a tervezetben megjelenik, kisebb 
részben biztosan nem teljesül, nagyobb részben pedig rendkívül bizonytalan. Ez olyan 
kockázati tényező, amit nem vállalhat egy kormány, és nem vállalhat egy Országgyűlés. Ilyen 
körülmények között pedig különösen indokolatlan az, hogy a magasabb jövedelműek 
személyi jövedelemadó-terhelését tovább akarják csökkenteni január 1-től 117 milliárd 
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forinttal. Mert a fél szuperbruttó kivezetése, tehát az adóalap-számítás megváltozása egy 
újabb személyi jövedelemadóteher-csökkenést jelent a magasabb jövedelműeknél. Erre azért 
szerettem volna rámutatni, mert világosan mutatja egyébként azt, hogy van mozgástér az 
adórendszeren belül is, ha és amennyiben nem az a preferencia, hogy a magasabb 
jövedelműeknek még kevesebb adót kelljen fizetniük. 

Ez összefüggésben van egyébként az új adók kivetésével is, amelyik világosan 
mutatja, hogy az egyszeri bevételek elmúltával a magyar államháztartás nem állt fixen és 
stabilan működő pályára. Elismerve azt, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, főleg ilyen rossz 
külső körülmények között, mégis most látszik igazolódni, hogy a 2011-es és 2012-es 
költségvetés ebben az értelemben teljesen elhibázott volt. Nagyon sajnálom, hogy azt kell 
mondjam, igazunk lett, jobban örültem volna, ha nem lett volna igazunk, és tartós fejlődési 
pályára állt volna a magyar gazdaság, de nem ez történt. Teljesen egyértelművé vált, hogy 
mind a személyi jövedelemadó, mind a társasági adó csökkentése, mind az IMF-fel és az 
Európai Unióval való kapcsolat megszakítása rossz pályára vitte a magyar gazdaságot, és a 
most bekövetkező korrekció, ami kényszerű korrekció, sajnos azzal a kockázattal jár, hogy a 
gazdasági növekedés összes lehetséges feltétele eltűnik a magyar gazdaságból. Beláthatatlan 
következményei vannak ennek. 

A harmadik jellemvonás, amellyel el lehet ezt a tervezetet látni, hogy önmagában az 
újraelosztásban, amely a költségvetés tervezetében szerepel, nyertes az állam vagy a hatalom, 
és vesztesek az emberek. Egy ilyen különösen nehéz helyzetben, egy ilyen típusú újraelosztást 
idehozni társadalmilag teljes mértékig elfogadhatatlan. Emelkednek az állam működési 
kiadásai, stagnálnak a jóléti kiadások, vagyis leértékelődnek, és nőnek a kamatkiadások. És 
ebben van extrém kiugró konfliktus is, az egészségügy, amelyet már itt többen érintettek. 
Ilyen mértékű csökkentése az egészségügynek, teljesen elfogadhatatlan, mint az is, hogy a 
szociális kiadások ismételt teljes befagyasztása megtörténik, a családi pótlék, anyasági 
támogatás, gyes, gyed, gyermekvédelmi támogatás, hogy csak a legfontosabbakat említsem. 
És igen, lyuk van az oktatásügy életrajzán is, mert nincs válasz arra, hogy az önök által ígért, 
elhatározott pedagógus-életpályamodell beindítására honnan lesz meg legalább az a 80 
milliárd forint, amely az önök számításai szerint szükséges. Erre nem válasz az, hogy 18 ezer 
pedagógus elbocsátásának fizetéséből, mert ez nyilván egyrészt nem jó megoldás, másrészt 
nem segít a folyó évben nem segít a költségvetés helyzetén. Azt gondolom, az, ami az 
önkormányzatoknál történik, most az államosítással együtt és azon túlmenően is, hogy 
elvonják a gépjárműadó jelentős részt, az illetékbevételeket, oly mértékig szűkítik a 
mozgásteret, hogy még a megmaradó feladatok ellátása is veszélybe kerülhet. 

A negyedik ilyen jellemző, amit a költségvetés kapcsán el lehet mondani, a társadalmi 
hatásokkal függ össze, amelyek világosan mutatják, hogy az életkörülményeknek semmilyen 
társadalmi rétegben nem változnak meg legalább a perspektívái, és semmilyen társadalmi 
szolgáltatás, állami szolgáltatás, közszolgáltatás ügyében, a közlekedéstől a legkülönbözőbb 
szolgáltatásig, nem válnak jobbá, sőt ezek szinten tartása is majdhogynem lehetetlenné válik. 
Ezt a költségvetés egyes soraiból, a számokból világosan lehet kiolvasni. Ezért az a 
javaslatunk, és ezt szeretném itt megerősíteni, hogy azért nem szavazzuk meg az általános 
vitára való alkalmasságot, amire még nem volt példa, minden alkalommal, amikor 
ellenzékben volt a Szocialista Párt az általános vitára való alkalmasságát megszavazta a 
költségvetésnek, mert a vitában kell összevetni az egyes megoldási módokat, de ez korai és 
előkészítetlen állapotban kerül ide. Még az önök érdeke is azt mutatná, hogy ezt ne most 
tárgyalja a Magyar Országgyűlés. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Ki kíván szólni? Vágó képviselő úr! 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. A költségvetés tervezésének folyamata 
véleményünk szerint nemhogy kiküszöbölné azokat a kockázatokat, amelyek itt a külső 
hatásokkal kapcsán fölmerülhetnek, hanem még inkább fölnagyítja ezeket. Hiszen azáltal, 
hogy ilyen koraszülött a költségvetés, nem belátható az, hogy azok a külső folyamatok, 
amelyeknek nagy hatásuk lesz a költségvetés megvalósíthatóságára, merre is mennek 
pontosan. Kiváltképpen nagy ez a probléma a makropályát tekintve, ha az egész növekedés 
úgymond húzóágazatának az exportot tekinti a kormányzat. Tehát egyértelműen egy 
exportvezérelt növekedésre számít. Hiszen hogyan is számíthatna a belső fogyasztás 
növekedésére, amikor az egykulcsos adó szinte teljes mértékben megfojtja a magyar 
fogyasztást. Ekkor, nem látván azokat a kockázatokat, amelyeket, mondjuk, az Európai Unió 
déli tagállamai jelentenek, vagy pedig esetlegesen azon országok növekedése kapcsán is 
fölmerülnek azért kérdések, amely országokhoz erősen kötve van Magyarország, ilyen korán 
meghozni egy költségvetést, az óhatatlanul magával hozza azt, ami a 2012-es költségvetésnél 
is tapasztalható volt, hogy utólag kellett nagymértékben módosítani a költségvetésen. Ezáltal 
növekedett a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság, és ezáltal pedig növekedtek a 
kamatfelárak. Tehát ez az irdatlan mértékű teher, amit az adósságszolgált jelent, 
nagymértékben abból következik, hogy a magyar gazdasági kormányzás nem kiszámítható, és 
ezt a kiszámíthatatlanságot kell az adófizetőknek fizetniük nap mint nap. 

Államtitkár úr azt mondta, hogy ez a stabilitás költségvetése. Véleményem szerint 
jóval nagyobb az instabilitás ebben a költségvetésben annál, hogy itt bármiféle stabilitást is 
emlegetni lehetne. Azok a változások, amelyeket önök hoztak itt a Költségvetési Tanács 
kritikája alapján, inkább több kérdést vetnek föl, mint amennyi választ adnak. Ha megnézzük 
a 2012-es költségvetést, amikor szintén az utolsó pillanatban kellett az Országvédelmi 
Alapból és az egyéb tartalékokból elvenni azért, hogy legalább a valóságot megközelítő 
számok legyenek a makropálya adatsorában, akkor sajnos ugyanezt a folyamatot lehet 
előrevetíteni a 2013-as költségvetés tervezésekor is. Van egy ilyen erős félelmem, hogy majd 
decemberben megint összeül az Országgyűlés, megint csökkenteni kell ezeket a félrerakott 
pénzeket azért, hogy legalább a valósághoz valamennyire közelítő számok jöjjenek ki a 
költségvetés tervezésekor. 

Itt a bizonytalan alapok kapcsán nem adott megnyugtató választ a sárgacsekkadóval 
kapcsolatos kérdésemre. Továbbra is teljes mértékű a bizonytalanság, és itt nem csupán az 
Országgyűlés előtt lévő törvény miatt nagy a bizonytalanság, és nem csupán a 
Bankszövetséggel történő tárgyalás miatt nagy a bizonytalanság véleményem szerint, hanem 
nem veszik figyelembe azokat a hatásokat a tranzakciós adó kapcsán, ami például abban 
valósul meg, hogy egész egyszerűen külföldre helyezik magyar vállalatok is a pénzügyi 
tevékenységüket. Egyszerűen elhagyják az országot, elmenekülnek az országból, pont azon 
extra terhek kapcsán, amiket ez a költségvetés jelent. Hiszen, ha természetesen önök mindig, 
minden egyes áldott alkalommal elmondják, hogy ha megnézzük, ennek az adónak az alanya 
a társaság, és nem lesz majd továbbhárítható, mégis a legtöbb érintett nyilatkozatából az derül 
ki, hogy igenis ez a teher az egyszerű adófizetők vállát fogja majd nyomni. És ha megnézzük 
a költségvetés adóterhelésének növekedését, az minden egyes magyar állampolgárra havi 
szinten mintegy 3800 forint plusz adóterhet jelent. Ez az adóteher már olyan magas, hogy 
megfojtja a belső növekedési lehetőségeket. 

Itt említeném meg azt, hogy nagyon kockázatosnak tartjuk az exportvezérelt 
növekedési pályát, mivel eléggé beláthatatlan az a folyamat, amire ez támaszkodni akar, 
viszont az, hogy a belső fogyasztás teljes mértékű stagnálása, illetve a munkaerő-piaci 
folyamatoknak is, véleményünk szerint, túl optimista becslése is arra enged következtetni, 
hogy tarthatatlan lesz ez a makrogazdasági pálya. A kiadási oldalon lévő megszorítások annál 
is inkább veszélyesek, mivel pont azokat az ágazatokat érintik, amelyek a hosszú távú 
versenyképesség alapjait jelentenék. Ilyen a felsőoktatás, ilyen az egészségügy, de közvetett 
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módon a környezetvédelmi kiadások csökkenése is ezt az életminőség-csökkenést hozza majd 
magával. 

A legfőbb probléma, mindezeket összesítve, talán az, hogy hiányoznak a kitörési 
pontok, hiányzik az az út, amely azt mondaná, hogy ez egy egyedi magyar kivezető út lehet 
ebből a kátyúból, amibe nemcsak az előző kormányok, hanem önök is beleragasztották az 
országot. Nem látni azokat az utakat, amelyek speciális jelentőséggel bírhatnak, nem látni azt, 
hogy mi lesz a jövőben az a jellemző, ami a magyar gazdaságra olyan mértékben hat, hogy ki 
tud kerülni ebből a gödörből. Hiszen egyetlen dolog, az exportvezérelt növekedés az, amire 
önök támaszkodnak. Én értem, hogy a keleti piacok felé való nyitás fontos stratégiai változás. 
Viszont amennyiben nem történik meg a magyar gazdaságban a húzóágazatok kiválasztása, 
például az építőipar vagy a mezőgazdaság, amelyek az alacsonyabban képzett munkaerőt, ami 
jelenleg sajnos nagymértékben a munkaerőpiacon kívül van, föl tudnák szívni, ha nem 
történik meg Magyarországon az, hogy áttérjünk a magas hozzáadott értékű termelésre, hogy 
a kutatás-fejlesztési pénzek nagymértékben növekedjenek, akkor évről évre ugyanazt a 
szélmalomharcot kell az országnak megvívnia, és ugyanúgy a rossz tervezés miatt nagyon 
magas kamatokkal bíró államadósság-terhet kell cipelnie. 

Összességében elfogadhatatlan számunkra a költségvetés, mivel nem látja, nem 
mutatja azt a kiutat, ami kivezetne ebből a kátyúból. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, 

hogy a Jobbik-frakció nevében én is mondjak egy véleményt erről a tervezetről. Rövid leszek, 
ígérem. 

Először államtitkár úrnak a kérdésemre adott válaszához térnék vissza. Korrekt a 
válasz, ezt elfogadom, mind jogi, mind közgazdasági közelítésből. Azonban a mértékre 
kérdeztem elsősorban, tudniillik arra, hogy a 2,2 és a 3 között 0,8 százalék van, ez több mint 
200 milliárd forint a GDP-re vetítve. Azt kérdeztem, hogy miért pont 2,2. Mert a 2,5 is 
beleférne abba a bizonyos 6-os csomagba. 

De a dolog lényegére térve: mi a Jobbik-frakció gondja ezzel a költségvetéssel? 
Gazdaságpolitikai ügyekbe én nem kívánok belemenni. Tudomásul veszem, hogy a 
kormánynak van egy gazdaságpolitikája, és speciel ennek centrumában az államháztartás 
adósságának csökkentése, a hiány csökkentése áll. Más kérdés, hogy erről mi a véleményem, 
de ezt most itt nem akarom ismertetni. Ezzel szemben a költségvetéssel, ami a 
gazdaságpolitika fölött van, nagyon-nagyon nagy gondjaim vannak, államtitkár úr. Mégpedig 
a következők. 

A költségvetési elveket önök egyszerűen nem hajlandók érvényesíteni. Negligálják. 
Mondom az összehasonlíthatóság kérdését. Önök behoznak egy darab évet, 2013-at. Ezt nem 
lehet hasonlítani semmihez. Persze lehet, ha előbogarászom a DVD jogtárban az ez évi 
előirányzatokat, meg a tavalyit is a kezembe veszem. Egy tisztességes költségvetés úgy néz 
ki, hogy három oszlopa van. Van egy báziséve, most hiányzik a 2011-es bázisév, hiszen nincs 
még zárszámadás, pláne nincs auditált zárszámadás, nincs a 2012-es várható, itt utaltak arra, 
hogy sok minden változhat még ebben az esztendőben. Tehát az a bizonyos n -2-es szabály 
nincs sehol sem, nem tudjuk mihez hasonlítani az előirányzatokat. Mihez képest sok, mihez 
képest kevés, akár a bevételi oldal, akár a kiadási oldal. A képviselőket jobb helyeken úgy 
szolgálják ki, most nem magamra gondolok, mert szívesen bogarászom én magam ezeket a 
számokat, de Eötvös József is megmondta úgy 150 évvel ezelőtt, hogy a sok szám között 
eligazodjanak a költségvetésben kevésbé járatos személyek is. És a képviselők többsége ilyen. 
Ez nem minősítés, hanem ténymegállapítás. Tehát nem szolgálja ki, úgymond kellő 
mennyiségű információval továbbra sem a kormány a parlamentet. Azok a magyarázatok 
végképp hiányoznak az előterjesztésből, amelyek nagyon kellenének, hogy miért pont annyi 
az. 
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És akkor most mondok konkrétumokat. Miért kell ebben a nehéz, mondhatni válságos 
pénzügyi helyzetben a Miniszterelnökség fejezetnél olyan kiadási pluszokat beírni az 
előirányzatokba, amikről nem tudok mást mondani, mint hogy a miniszterelnök hobbija. Ezek 
a nemzeti konzultációk, konzultáció, még egyszer, össz kormányzati kommunikáció, 
versenyszféra és a kormány kommunikációja. Kérem szépen, kommunikációval nem lehet 
országot építeni, ahhoz másfajta tevékenységre van szükség. Itt sincs odatéve, hogy mennyi 
ez az összeg 2012-ben, mert ezek egy része új. Több milliárd forinttal óhajtja a kormány a 
saját propagandájára szolgáló kiadásokat növelni akkor, amikor ez a bizonyos megszorítás a 
másik oldalon értelmezhető. 

Nincs a költségvetési javaslat mögött morális talaj. Nincs morális alapja a kormánynak 
az adófizetőktől nagyobb áldozatokat kérni akkor, ha ilyen kiadásokat ír bele a 
költségvetésébe. Mondhatnék több ilyen példát. A Terrorelhárítási Központnál 3 milliárd 
forintos az emelés. Kérem, én foglalkoztam tervezéssel a szakmai pályafutásom során. Nekem 
helyből gyanús az az előirányzat, ami pont kerek 3 milliárddal emeli meg az előzőt, nem 2,9 
és valamennyivel, hanem pont 3-mal. Ez egy dolgot üzen nekem, hogy nincsenek mögötte 
számítások. Nem vagyok terrorelhárító szakértő hál’ istennek, nem tudom megítélni azt, hogy 
mekkora apparátus kell ide, és kell-e 13 milliárd forint, de hogy a 3 milliárd forintos emelés 
mögött semmiféle érdemi számítás nincs, csak egy létszám-emelési javaslat, ez kevés. És 
akkor elmondok még egy apróságot, ez talán már nem is illik ennek a bizottságnak a 
profiljába. Kérem szépen, a köztársasági elnökök adakozása, jótékony célú alapítványi 
támogatás nem nagy összeg, háromszor 73 millió forint, összesen 200 millió forint. Ez 
bagatellnek mondható egy ekkora költségvetésben, de ennek üzenete van. Mit üzen ennek az 
országnak az a javaslat, kedves államtitkár úr, amikor Schmitt Pál volt köztársasági elnöknek 
73 millió forintot javasolnak azért, hogy ő majd adakozhasson 2013-ban. Nem a szám 
nagyságáról van szó. Morálisan nem érzik ezt a dolgot. Tessék Adam Smitht gyakrabban 
forgatni! A morális talaj a közgazdaság-tudomány alapja, ha nincs morális alap, akkor nincs 
közgazdaság-tudomány sem. Ne látok ebben ilyet. 

A költségvetési elvek között van az ésszerű részletesség elve, amit már a Fidesz-
KDNP kormányszövetség alaptörvénye is tartalmaz. Azért fogalmazok ilyen szarkasztikusan, 
mert az ellenzéki pártok nem szavazták meg az alaptörvényt, megvolt mindenkinek rá az oka. 
Ebben az alaptörvényben szerepel az ésszerű részletezettség követelménye. Hol van ebben 
ilyen, tessék mondani! Hol vannak a dologi kiadások alábontva olyan szempontból, hogy 
milliárdos tételeket mire fogják elkölteni a különböző fejezetek? Vagy az évek óta emlegetett 
létszám-előirányzatok. Ebben a vastagabb kötetben, ami nem része a törvényjavaslatnak, ez 
egy kiegészítő információ, de maga nem törvény, ebből nem lesz törvény, ebben vannak 
számok. Én a múltkor megkérdeztem Domokos László elnök urat egy másik ügy kapcsán, 
hogy a Számvevőszék létszámát ki hagyja jóvá, és azt mondta, hogy önök. Mi itt? Soha 
létszámot nem hagytunk jóvá. Ebben szerepel egy szám, amiben megegyezik a tervező meg 
az illetékes fejezet vezetője, beleírják, és akkor innentől kezdve az elfogadottá válik. 

Tehát kedves államtitkár úr, én tudom, hogy önnek a mandátuma arra nem szól, hogy 
politikai kérdésekre adjon válaszokat, ezért is köszönöm a korrekt szakmai válaszait. Én ezt 
pazarlónak tartom, legalábbis egyoldalúnak ezt a költségvetést, mert az egyik oldalon kemény 
megszorítások vannak, gyógyszerkassza, tömegközlekedés, vagy most másképpen mondjuk, 
most úgy hívjuk…, nem tudom, hogy hívjuk, (Jelzésre.) közösségi közlekedés, köszönöm 
szépen. Tehát itt megszorítások vannak. 

És nem beszéltünk még a helyi önkormányzatokról. Ön nagyon korrekten elmondta, 
hogy a helyi önkormányzatok feladatainak jó része átkerül a központi irányításhoz. De nem 
tudjuk áttekinteni, 400 milliárd forintot hogyan keressünk meg tessék mondani, drága 
államtitkár úr! Hogyan találjuk meg, hogy eddig 1000 milliárddal kötötte össze a központi 
költségvetés a helyi önkormányzati alrendszert, most ez csak hatszázvalahány milliárd forint, 
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akkor hol ez a 400 milliárd forint? Ezt borzasztó nehéz kibányászni ebből a költségvetésből. 
Tehát rettenetesen alacsony színvonalú a képviselők kiszolgálása, akiknek végül is dönteniük 
kell. Nemcsak azért, mert az egyik ellenzéki majd nemet nyom, a másik meg igent, mert ő 
kormánypárti, ehhez képest ez túlságosan egyszerű. 

Végül bezárom a hozzászólásomat. Ami miatt a Jobbik-frakció nem fogja támogatni 
ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára bocsátását az az, hogy ugye, ahogy ön mondta, 
államtitkár úr, szokatlan időben, valóban rendkívüli időszakban költségvetést nem szoktak 
tárgyalni. Ez akkor is így van, ha a miniszterelnök úr bejelenti az MR1 Kossuth Rádióban, 
hogy ez a normális, az nem volt normális, hogy eddig nem ilyenkor tárgyaltuk. Ez elképesztő, 
majd el fogom mondani a plenáris ülésen. A miniszterelnök úr azt tartja normálisnak, ha 
rendkívüli időszakban készül a költségvetés. Na most, ennek persze szakmai okai vannak, 
nincs bázis alatta, nincsenek azok a várható fejlemények még prognosztizálva sem nagyon, 
amik előttünk állnak. Márpedig itt akár az adókat, akár mást, gondolok itt a görög és más 
eseményekre… tehát minél messzebb vagyunk a pénzügyi évtől, annál több a kockázat abban, 
hogy terveket szövögessünk, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy hozzá kell majd nyúlni 
ehhez a költségvetéshez is, miután ezt a parlament elfogadta. 

Úgyhogy ilyen és más megfontolások miatt azt gondolom, ezt túl korán tárgyaljuk, ez 
nincs megalapozva. A bevételi előirányzatokra vonatkozóan elmondták elnök urak az 
aggályaikat, ezeket nyilván nem fogom megismételni. Túl sok ebben a bizonytalanság, és a 
morális alap, ahogy ezt közelíti a tisztelt kormány, hogy vannak kivételezett fejezetek, 
amelyek minden további nélkül, mondhatnék, még majd fogok mondani többet is, most nem 
kívánom ezt felsorolni, ott van pénz, máshol meg nincs pénz, megszorítás van. A 
következmények azok mik? Mi lesz a nyugdíjasok, beteg emberek a gyógyszerkasszából 
finanszírozott vagy jórészt onnan finanszírozott gyógyszerellátásával, és így tovább? Ezért, 
kedves államtitkár úr, a Jobbik-frakció ezt nem fogja támogatni. 

Akkor most tisztelettel sapkát cserélek, és még egyszer megkérdezem, kinek van még 
hozzászólnivalója. Puskás alelnök úr kíván szólni. 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Előterjesztők! Két korábbi megszólaló gondolatain szeretnék továbbhaladni. Az első 
gondolat, amit elnök úr mondott, miszerint nyilván helyettes államtitkár úrnak nem az a 
dolga, hogy politikai jellegű kinyilatkoztatásokat tegyen, de biztosra veszem, hogy számos 
fontos kérdésben szakmai kiigazítást fog majd elmondani, ezért erre én nem is próbálnék 
kísérletet tenni. Nyilván ezt ő sokkal megalapozottabban meg fogja tenni. 

Elhangzott Szekeres képviselő úr részéről, hogy egy költségvetés jobb esetben kifejezi 
a kormány stratégiáját, politikájának prioritásait, és ő ezen gondolat kapcsán megállapította, 
hogy ez ebben a költségvetési törvényjavaslatban nem lelhető fel, nem találhatjuk meg ezeket 
a prioritásokat ebben. Nos, a felvetéssel egyetértek, valóban, a költségvetési törvényjavaslat 
mindig a legfontosabb esszenciája egy kormány politikájának, stratégiájának, és 
meggyőződésem szerint ez egyébként ebben a költségvetési törvényjavaslatban benne van. 
Amikor a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatot tárgyaljuk, akkor nyilvánvalóan számos 
szempontot figyelembe veszünk, ahogy ezt az előterjesztőktől is hallottuk, és azt gondolom, 
hogy talán, bár elhangzott, de mindenképpen fontos a jelenlegi európai valóságban 
hangsúlyozni, hogy az a szempont, amely meggyőződésem szerint első helyen érvényesül, és 
kiviláglik ebből a törvényjavaslatból, a stabilitásra való törekvés, a stabilitás megjelenése. 
Amikor olyan országok költségvetési helyzetéről hallunk, és számos esemény borzolja a 
kedélyeket a világban és Európában, amely országok jóléte és biztonsága pár évvel ezelőtt is 
számunkra megkérdőjelezhetetlen volt, abban az esetben, azt gondolom, kellő tisztelettel és 
kellő megbecsüléssel kell arra gondolnunk, abban kell bíznunk, hogy valóban azok a 
tervezetek, azok a számok érvényesülni fognak a költségvetésünkben 2013-ban, miszerint 
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tovább fog csökkenni az államadósság és az államháztartás hiánya nemcsak egyszerűen 3 
százalékos maastrichti elvárás szerinti 3 százalékon lesz, hanem mondjuk 2,2 százalék. Ez 
valóban egy olyan fordulatot jelent Magyarország költségvetésében, hogy a túlzott deficit 
eljárás alól szabadulunk, amelynek azért a jelentőségét ne becsüljük alá. Amikor valóban 
Európában éppen ellenkező irányok érvényesülnek, akkor azt hiszem, ez önmagában is, bár 
lehet ennek a jelentőségét lebecsülni, lehet ennek esetleg bizonyos összefüggéseit a 
reálgazdasággal, makrogazdasággal összevetve csökkenteni vagy éppenséggel a kockázatait 
sorolni, de azt hiszem, hogy a stabilitás valóban borzasztóan fontos költségvetési szempont. 

Utalok arra, amit helyettes államtitkár úr elmondott, hogy ez Magyarországot milyen 
módon helyezi el abban a képzeletbeli vagy valóságos rangsorban, hogy ezen összevetésben a 
többi európai uniós országgal összehasonlítva korábban hol voltunk, és hol leszünk akár 
2012-ben, és hol lehetünk 2013-ban. Azt hiszem, hogy ez az első számú üzenet, ez az első 
számú szempont, amely igenis megnyilvánul ebben, és megnyilvánul a ki politikájában. Ezen 
túlmenően nem mellékes szempont, hogy a családok megerősítése, a gyermekvállalás 
ösztönzése olyan nemzetpolitikai stratégiai kérdés, amely ugyancsak benne van a törvényben, 
hiszen a gyermekek után járó családi adókedvezmény és annak megőrzése, azt hiszem, kell 
hogy előbb-utóbb éreztesse hatását. Ennek elmaradása felülír majd minden egyéb szempontot, 
minden egyéb költségvetési vagy akár makrogazdasági szempontot, hiszen ez önmagában egy 
olyan tényező, amely egy országot teljes mértékben kiszolgáltatottá és működésképtelenné 
tehet. Itt nyilvánvalóan nemcsak egyszerűen a lakosság, hanem a gyereklétszám fogyása. 

Ezen túlmenően természetesen a legfontosabb szempont a strukturális változás, amely 
alatt most nem az intézményrendszeri változást értem, amit szintén megjegyezhetnénk, hogy 
fontos mutatója, fontos jellemzője a kormány politikájának, amely akár az egészségügyben, 
önkormányzati rendszerben, általában az államigazgatásban, az oktatási rendszerben, a 
felsősoktatásban történik. Mindez azért történik, hogy, nyilvánvalóan igazodva a költségvetési 
lehetőségekhez, olyan működőképes rendszerek maradjanak fenn, amelyek hosszú távú 
fenntarthatósága és minőségének színvonala szolgálja az ország érdekeit. Meggyőződésem 
szerint ezek a strukturális átalakítások éreztetik hatásukat. Nyilvánvalóan egy középtávú 
időszaknak el kell telnie ahhoz, hogy valóságosan ezeknek hatását mind a költségvetésben, 
mind a működőképességben érzékelni tudjuk. 

Ezen túlmenően fontos szerintem az a változás, amely az adók struktúráját illeti. Ez 
elsősorban a fogyasztási és forgalmi adók növekedését, hangsúlyát jelenti a költségvetési 
bevételek között. Meggyőződésem szerint ez alapvetően egy jó irány, mindenképpen a 
munkára rakódó terhek csökkentését jelenti, ami előbb-utóbb, bízunk benne, minél nagyobb 
mértékben a foglalkoztatás növekedését, jelen esetben a foglalkoztatás helyzetének legalább a 
stabilitását szolgálja. Természetesen szükség lesz azoknak az adójogszabályoknak a 
módosítására, változatására is, amelyek lehetővé teszik bizonyos korosztályok számára 
egyrészt a munka világába való jutást, elsősorban a 25 év alatti fiatalok esetében, másrészt 
pedig a munka világában való maradást, itt az idősebb korosztályra, például az 55 év 
fölöttiekre gondolok. És természetesen szükséges volna a mikro- és kisvállalkozások, 
középvállalkozások lehetőségeinek olyan megerősítése, amely szintén a munkahely 
megtartását és a munkahelyteremtést szolgálja. 

Meggyőződésem szerint ezek a változtatások megtörténhetnek, ezek elősegítik azt, 
hogy ez a költségvetés ne csak a stabilitást tükrözze és hozza el, hanem azt a reményt és 
elvárást is segíti, miszerint Magyarországon valóban a munkahelyek vonatkozásában bővülés 
legyen, ami sok tekintetben a legközvetlenebbül és valójában kihat az emberek életére. 
Úgyhogy azt gondolom, ez a költségvetési javaslat mindenképpen alkalmas az általános 
vitára, és meggyőződésem szerint a többség ennek ad majd szavazatával is hangot. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 
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Az előterjesztő reflexiója 

ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Nem látok több hozzászólási igényt, akkor a 
vitát lezárom és megadom a szót Banai Péter Benő államtitkár úrnak, hogy reagáljon az 
elhangzottakra. Tessék! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Szekeres Imre képviselő úr négy körülményt említett, ami miatt szerinte nehéz és korai 
volt a költségvetés benyújtása. Azt mondom, hogy a négy említett körülmény tekintetében 
bizony több dologban igaza van képviselő úrnak, ami a problémákat illeti, alacsony a 
foglalkoztatási szint, a növekedés nemcsak Európában, hanem Magyarországon is relatíve 
alacsony, a beruházási szint alacsony. Azt gondolom, hogy pont ezekre a problémák azok, 
amelyekre választ jelentenek a Széll Kálmán-terv dokumentumai. Hadd mondjak itt 
konkrétumot, például az alacsony foglalkoztatás kapcsán. Az előrehozott nyugdíjak, a 
rokkantnyugdíjak szűkítése, az, hogy most már remélhetőleg változnak azok a statisztikák, 
hogy a rendőrségnél 35 év az átlagéletkor, hogy a magyarországi rokkantnyugdíjasok 
országos aránya duplája az OECD- vagy a szlovák átlagnak, vagy az, hogy a szociális 
segélyek helyet Start munkaprogram keretében munkát kínál a kormány, azt gondolom, mind 
olyan lépés, amelyek a munkaerőpiacon maradást és a munkából való megélést célozzák. 
Tehát azok a problémák, amelyeket elnök úr említett, valós problémák. A kormány az említett 
dokumentumokkal és például a 2013-as költségvetéssel is ezekre a problémákra kíván 
reflektálni. 

A törvényjavaslat korai benyújtását illetően mind Szekeres képviselő úr, mind Vágó 
Gábor képviselő úr, mind elnök úr kritikát fogalmazott meg. Én elgondolkodom azon, hogy 
vajon az Európai Bizottság és a tanács 2011. őszi lépése, amikor a 2013-as magyarországi vélt 
költségvetési folyamatok miatt a kohéziós alapok felfüggesztéséről döntött, az korai volt-e 
vagy sem? Amikor a Bizottság javaslatára a tanács másfél évvel az évkezdet előtt dönthet 
folyamatokról, vagy amikor az európai szemeszter keretében minden országnak a saját 
konvergenciaprogramját 2012 első felében be kellett nyújtania 2013-ra vonatkozóan, azt 
gondolom, nem lehet korai, nem szabad hogy korai legyen a 2013-as költségvetés elkészítése. 
Ismétlem magam, hogy a stratégiai döntéseket a 2013-as költségvetésről a kormány a Széll 
Kálmán-terv második dokumentumában meghozta. Ismétlem magam, abban, hogy a 2012-es 
várható folyamatokat vette figyelembe, és meg kell jegyezzem, hogy több európai uniós 
országban a költségvetés fő számairól már tavasszal döntenek. Azt gondolom, mindezek a 
körülmények azt igazolják, hogy nem lehet korai a költségvetés mostani benyújtása, vagy 
máshogy megfogalmazva, már most választ tud adni a jövő évi költségvetési törvényjavaslat 
mindazokra a kihívásokra, amelyeket tisztelt képviselő urak is említettek. 

Szekeres képviselő úr említette, a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy egyrészről 
kritikaként fogalmazódott meg a jóléti kiadások szinten maradása, nem növekszik a családi 
pótlék és más ellátások, majd ezt követően az adóterhelések magas szintjét említette. 
Megmondom őszintén, némi ellentmondást érzek a két téma között. Hiszen értelemszerűen 
kiadásokat csak úgy lehet növelni, ha annak a fedezete is biztosított. Ami pedig a jóléti 
kiadásokat illeti, tényszerűen el kell mondjam, hogy a családi pótlék és az egyéb családi 
jellegű támogatások nemzetközi összehasonlításban magasak Magyarországon. Ha 
megnézzük a statisztikákat, és összehasonlítjuk a magyar kiadási szinttel, a szlovák, cseh, 
lengyel vagy más európai országok kiadási szintjével, egyértelműen azt látjuk, hogy magas ez 
a kiadási szint. A kormány ezeket változatlanul hagyta a családbarát politikának megfelelően. 
Sőt, itt a 2011-es családi adókedvezmény bevezetését kell említsem, amelynek 2013-as hatása 
182-184 milliárd forint között van. Ha ezeket a családi kedvezményeket hozzáadjuk a 
családtámogatásokhoz, akkor azt látjuk, hogy 2011-től 40 százalékos növekedés valósult meg. 
Ezt a növekedést tartja, továbbra is biztosítja a 2013-as költségvetés, hangsúlyozom, úgy, 
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hogy ezen a területen nemzetközi összehasonlításban kimagaslóan sokat költ a magyar állam, 
éppen a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítása érdekében. 

Ami a kockázati felárak növekedését illeti, ha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, 
hogy a 2008-as válságnál volt egy radikális változás a kockázati felárakban. Azoknak az 
országoknak a felára is növekedett, amelyek eurózóna-tagok, például Szlovákiáé vagy azoké 
is, amelyek viszonylag stabil nagy belső piaccal rendelkeznek, mint például Lengyelország. 
Miért történt ilyen radikális növekedés? Azt gondolom, Magyarország esetében azért, mert 
rendkívül sérülékeny az ország, rendkívül kitett a nemzetközi folyamatoknak. Nemcsak 
reálgazdasági vonalon, ahogy erről már beszéltünk, hanem pénzügyi vonalon is. Elég, ha azt 
mondom, hogy a magyar államadósság mértéke igen magas, 80 százalék körüli. elég, ha azt 
mondom, hogy a külső kitettségünk az államadósság finanszírozásának szerkezete miatt 
magas. Elég, ha azt mondom, hogy a lakosság eladósodottsága is igen magas, és a 
vállalkozások, valamint az önkormányzati szféra eladósodottsága is magas. Ezekre az 
úgymond negatívumokra a pénzpiacok negatívan reagálnak, és amikor rossz hírek látnak 
napvilágot a világból, akár a görög krízis, akár más nemzetközi folyamatok kapcsán, akkor 
magyar kockázati felár jellemzően növekszik. Azt gondolom, pont ezek a problémák azok, 
amelyekre a gazdaságpolitika igyekszik választ adni, a lakosság eladósodottságánál a 
devizahitelesek végtörlesztésével vagy egyéb más lehetőségekkel, a magyar államadósság 
tekintetében pedig az államháztartási hiányt leszorító politikával. Értelemszerűen a gazdasági 
növekedés serkentése egy másik ilyen tényező, vagyis az adósság kinövése lenne az optimális 
megoldás, de bizony ebben a nemzetközi környezetben, amikor a főbb exportpiacain 
stagnálnak vagy igen kis mértékben növekednek, akkor rendkívül nehéz kinőni az adósságot. 

Szekeres képviselő úr említette, hogy bizonytalanok az adóbevételek, én Domokos 
elnök úrra nézek, de emlékeim szerint a 2012-es költségvetésnél minimum nem prognosztizált 
nagyobb bizonytalanságot, úgy emlékszem, hogy kisebb tételeket tekintett megalapozatlannak 
a költségvetési tárgyaláskor. Tehát a 2013-as adóbevételi struktúra megalapozottsága 
minimum olyan, mint a 2012-es. Emlékeztetnék arra mindenkit, hogy a 2012-es bevételek és 
kiadások együttesen biztosítják az Európai Bizottság által is elismert 2,5 százalékos hiány 
teljesülését. Tehát én itt nem látok nagyobb bizonytalanságot a korábbi évekhez képest. A 
személyi jövedelemadó-rendszer változása és az arányos egykulcsos adórendszer kiteljesítése 
kapcsán azt el kell mondjam, hogy valóban nemzetközi viszonylatban is széles vita zajlik 
arról, hogy az egykulcsos adórendszerek mennyire sikeresek. De láthatjuk, hogy több 
országban sikeres volt, és láthatjuk azt, hogy a változások előtt a régi személyi jövedelemadó-
rendszerben az adóék, vagyis a munkát terhelő teljes összeg, teljes teher és a munkavállaló 
által hazavitt jövedelem közötti különbség az Európai Unió országai tekintetében a második 
legnagyobb volt Magyarországon. Tehát a munkavállalást korlátozó, így a foglalkoztatás 
egyik gátját jelentő adórendszerbeli változás valósul meg és teljesedik ki 2013-tól. 

Az újraelosztás mértékét illetően az a vélemény, amely szerint az állami kiadások 
nőnek és a jóléti kiadások szinte maradnak, azt gondolom, vitatható. A jóléti kiadások 
tekintetében említettem, hogy milyen változások történtek 2011-től, és melyek azok az 
értékek, amelyeket megőriz a jövő évi költségvetés törvényjavaslat, az állami kiadások 
növekedése tekintetében csak feladatváltozás miatti kiadásnövelést látok. Amikor azt látjuk, 
hogy például az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiadási összege jelentősen növekszik, 
az az önkormányzatok és a központi kormányzat közötti feladatátadás miatt történik. Én nem 
gondolom azt, hogy ez egyszerűen a feladatok központi elvétele, hanem az a véleményem, 
hogy ez a feladatok optimálisabb elvégzését jelentheti. Például az önkormányzati rendszer 
reformja, amivel, úgy tudom, az épp hatalmon lévő kormányok többször próbálkoztak, 
baloldali és jobboldali kormányok is, egy racionális és jó lépés. Racionális és jó lépés, hogy 
3200 önkormányzat helyett az igazgatási jellegű feladatokat a 200-nál kevesebb járási 
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kormányhivatal fogja ellátni. Racionális lépés az, hogy emiatt a feladatok a kiadásokkal 
együtt a helyi önkormányzatoktól a központhoz kerülnek. 

Én az egészségügyi ellátó rendszer változásában racionális lépésnek tartom azt, hogy 
központi irányítás legyen, és az egymástól 15 kilométerre lévő kórházak ne ugyanazt a 
szolgáltatást nyújtsák, mert egyszerűen nem ésszerű, nem életszerű. 

Ezzel, ha szabad, áttérnék Vágó Gábor képviselő úr észrevételeire is. Ami a korai 
benyújtását illeti, csak ismételni tudnám magamat, de a kiadási oldali megszorítások 
tekintetében azt kell mondjam, hogy megszorítás helyett a strukturális átalakítás kifejezést 
használnám. Azt gondolom, ez nemcsak játék a szavakkal. A megszorításokat azokra az 
intézkedésekre szoktuk mondani, ahol az ellátó rendszer változatlansága mellett egyszerűen 
az arra jutó kiadások csökkennek. Amikor semmi változás nem történik, csak egy ágazatból 
forrás kerül kivételre, arra mondhatjuk a megszorítás szót. Azt gondolom, több strukturális 
átalakítás történik, például az önkormányzati feladatellátásban, a felsőoktatás és az 
egészségügy rendszerében. Mindegyiknél változik a feladatellátás rendszere. 

Képviselő úr két területet emelt ki, a felsőoktatást és az egészségügyet. Azt gondolom, 
hogy nem ésszerű, nem racionális az, hogy például gazdasági kérdésben nagyjából 20 helyre 
lehet jelentkezni egy 10 milliós országban. Mindnyájan tudjuk, hogy milyen színvonalú 
oktatást nyújt a magyar felsőoktatás. Sajnos, a nemzetközi adatok eléggé elszomorítóak. 
Tehát én strukturális átalakításnak és racionális lépésnek tekintem azt, hogy a felsőoktatásnál 
egy intézményátalakítás történik, és bizony ez megtakarításokat is kell hogy eredményezzen. 
Ugyanígy az egészségügy területén a már említett, azt gondolom, sok szempontból nem 
racionális feladatellátás változik meg azzal, hogy az önkormányzattól központi irányítás alá 
kerülnek az egészségügyi intézmények. 

Abban maximálisan egyetértek Vágó képviselő úrral, hogy meghatározott ágazatokat 
vagy területeket célszerű talán kijelölni, ahol a magyar gazdaság úgymond kitörési pontot lel, 
amely ágazatoknak, területeknek a fejlesztése a növekedést és a foglalkoztatás bővítését 
segítheti. Bízom benne, hogy erről szól az új Széchenyi-terv. Bízom benne, hogy erről szól az 
a gazdaságstratégia, amelynek dokumentumait nyilvánosságra hozta a kormányzat, és amely 
nevesíti, hogy melyek azok a területek, ahol a magyar gazdaságnak komparatív vagy 
kompetitív előnye van, a balneológiától elkezdve számos területen keresztül. És ismétlem 
magam, bízom abban, hogy az új Széchenyi-terv keretében rendelkezésre álló uniós 
forrásokat ezekre a területekre tudjuk fordítani, itt területként nevesítve a foglalkoztatásban 
igen jelentős súlyú kis- és középvállalkozásokat, amire többen is utaltak. 

Nyikos elnök úr említette, hogy a hiány csökkentésében a 2012-es 2,5 százalékos 
hiányhoz képest más hiányszám is kialakulhatott volna a 2,2 százalékos hiány helyett. Van 
egy középtávú költségvetési hiánycél, amely a Széll Kálmán-terv első és második 
dokumentuma alapján is 1,5 százalék Magyarország esetében. Ezt a hiánycélt kell elérnünk, 
és ez az a hiánycél, amelyet egyébként az Európai Bizottság és az ECOFIN is számon kérhet 
Magyarországon. A 1,5 százalékos hiánycél eléréséhez a meghatározott ütemet a Széll 
Kálmán-terv első dokumentuma és az előző konvergenciaprogram is tartalmazta, ehhez 
tartotta magát a kormány, amikor a Széll Kálmán-terv második anyagát és a 2013-as 
költségvetést elkészítette. Ezért maradt továbbra is 2013-ra a 2,2 százalékos hiány. 

A sok bizonytalanság vagy a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságának fölvetése 
mellett éppen értéknek és kiszámíthatóságot, bizalmat erősítő lépésnek tekintem azt, hogy 
változatlan a 2,2 százalékos hiánycél. Igaza van Vágó képviselő úrnak vagy Szekeres 
képviselő úrnak abban, hogy előzetesen nem kalkulált vagy tavaly még nem kalkulált 
adóbevételekre is szükség van, éppen a kiszámíthatóságunk, a hitelességünk megőrzése 
érdekében. Vagyis tényleg azt gondolom, hogy a hiánycél teljesítése, amiről sokat beszéltünk, 
hogy van-e mozgásterünk közgazdasági jogi értelemben vagy nincs, ha szükségessé teszi új 
adók bevezetését, akkor azt meg kell tenni a mindenkori kormánynak. És azt, hogy miért új 
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adók mellett döntött a kormány, pont az mutatja, hogy a kiadási oldalon gyakorlatilag 
mindenütt strukturális átalakítások történnek, az egészségügyi rendszertől, a 
nyugdíjrendszertől az oktatási és önkormányzati rendszeren keresztül a szociális feladatok 
ellátásáig, a bevételi oldalon pedig az adórendszerbeli átalakítás célja az, hogy a munkát 
terhelő adók súlya csökkenjen, és helyette a fogyasztási adók lépjenek színre. Abban 
képviselő úrral egyet tudok érteni, hogy az adórendszerbeli változásban a munkát terhelő adók 
súlyát kell csökkenteni, a személyi jövedelemadó-rendszer átalakítása vagy egyes csoportok 
esetén a szociális hozzájárulási adó csökkentése pont ezt szolgálja. 

Puskás alelnök úr is utalt arra, hogy az 55 év felettiek, vagy a gyesről, gyedről, vagy 
az egészségkárosodott személyek esetén milyen szociális hozzájárulásiadó-kedvezményekkel 
élhetnek a munkáltatók, és a személyi jövedelemadó-rendszer bizonyos átalakítása, nagyon 
bízom benne, hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos autóipari beruházások is idehozták az 
üzemeket, itt kezdtek el beruházást, mert kisebb bruttó költséggel is nagyobb nettó jövedelmet 
tudnak biztosítani a munkavállalóknak. 

Nyikos elnök úr észrevétele az összehasonlíthatóság és a részletezettség kapcsán, azt 
gondolom, egy régi eszmecserét elevenít fel újra. Az összehasonlíthatóság és a részletezettség 
tekintetében is a benyújtott törvényjavaslat megfelel az államháztartási törvény 
követelményeinek. A 2012-es évvel, adott esetben a 2011-es évvel való 
összehasonlíthatóságot és a 2013. év utáni évekkel való összehasoníthatóságot az általános 
indoklási mellékletek biztosítják a 173. oldaltól a 208. oldalig a benyújtott költségvetési 
törvényjavaslat indoklásában csak olyan adatok szerepelnek, amelyek több évvel való 
összehasonlítást tartalmaznak, jellemzően a 2012-es és 2013-as évről. Az egy tartalmi vita, és 
abban elnök úrral egyetértek, hogy úgy is el lehetne készíteni a költségvetési 
törvényjavaslatot, hogy magában a törvény normaszövegében vagy a törvény 1. számú 
mellékletében is szerepel korábbi adat. Ugyanakkor az államháztartási törvény ezt nem írja 
elő, és a korábbi adatok rögzítése törvényi szinten, azt gondolom, nem feltétlenül szükséges, 
hiszen a költségvetési törvénynek a jelenlegi államháztartási struktúrában mindig egy adott év 
kiadásait és bevételeit kell rögzítenie. 

Az ésszerű részletezettség tekintetében kettős irány van, vagy kettős követelmény van, 
ami között az ésszerű kompromisszumot igyekszik a kormány megtalálni. Az egyik törekvés 
az áttekinthetőbb, olvashatóbb, kezelhetőbb dokumentumokat jelenti. Domokos elnök úr erre 
az irányra utalt, amikor például az Állami Számvevőszék maga is olyan jelentést készített, 
amely a korábbi évhez képest szűkebb, de talán a tisztelt képviselő által jobban kezelhető. A 
kormány is egy olyan törvényjavaslatot készített és olyan táblarendszert állított össze, amely, 
bízom benne, még kezelhető mennyiségű információt tartalmaz. Ugyanakkor a közel 700 
oldalas fejezeti indoklás a kellő részletezettséget is bemutatja az adott kiadási és bevételi 
tételek mögött. 

Ami elnök úrnak a köztársasági elnökiség kiadásaira, a TEK kiadásaira vagy a 
Miniszterelnökség fejezet kiadásaira vonatkozó észrevételét illeti, bízom benne, hogy épp az 
említett fejezeti kötetek választ adnak arra a kérdésre, hogy a TEK tekintetében miért van 
szükség pluszkiadások biztosítására, vagy a Miniszterelnökség fejeztében milyen célokat 
szolgálnak az említett előirányzatok. Bízom benne, hogy mindazok a tételeket, amelyeket 
elnök úr említett, és amelyek kvázi diszkrecionális döntésként kerültek be a költségvetésbe, 
nem olyan mértékűek, nem látunk olyan mértékű kiadást a költségvetés tekintetében, amely 
az államháztartási kiadások mértékéhez viszonyítva kezelhetetlenek lennének. Bízom benne, 
hogy nincsenek olyan tételek, amelyek az általános vitára való alkalmasságot befolyásolnák. 
Ami pedig az önkormányzati feladatváltozást illeti, igen, nagyon jelentős változásokról van 
szó. A törvényjavaslat indoklása 120. oldalától fejti ki ezt, illetőleg az adott minisztérium 
fejezeti köteteit tartalmazzák a változásokat. Így például a közoktatási, köznevelési 
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feladatellátások többletkiadását, annak finanszírozási forrását, az eddig az önkormányzatokat 
illető normatíva rendszer átalakítását az említett indoklás és fejezeti indoklások tartalmazzák. 

Ezen a ponton pedig vissza kell utaljak Szekeres Imre képviselő úr egyik kérdésére 
vagy megállapítására, azt mondta, hogy nem látszik a törvényjavaslatból a pedagógus-
életpálya plusz kiadási tétele. A béremelés többlet kiadási igénye 73 milliárd forint, ez az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezetében szerepel, és az indoklás tételesen is 
levezeti, hogy a köznevelési törvény miatt mely előirányzaton hogyan jelenik meg ez a tétel. 
Hangsúlyozom tehát, a fedezet ezen az oldalon is biztosított. 

Végezetül Puskás alelnök úrnak megállapításaival csak egyetérteni tudok, a jóléti 
kiadásokról többször beszéltünk, a stabilitás költségvetéséről többször beszéltünk, és én is 
úgy gondolom, ahogy alelnök úr, az említett kiadási oldali reformok tükröződnek a 
költségvetésben, tehát a stabilitás költségvetés mellett ez a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat, bízom benne, hogy a strukturális átalakítások költségvetése is. Köszönöm 
szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. A szavazás következik arról, hogy a 
bizottság alkalmasnak ítéli-e a törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó véleményeket 
általános vitára. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez jól látható 
többség, 18 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja az általános vitára bocsátását? Négy. 
Tartózkodás, úgy látom, nem volt. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak ítélte a 
törvényjavaslatot. 

Bizottsági előadót kell választanunk. Itt arról van szó, hogy minden bizottság elé kerül 
ez a dokumentumcsomag, és minden bizottság fog véleményt nyilvánítani, és ezeket 
összesíteni kell ennek a bizottságnak, tehát nemcsak ennek a bizottságnak a többségi és 
kisebbségi véleményét kell elmondani, hanem integrálni kell a többi bizottságét is. Ebben az 
értelemben kérdezem, hogy ki vállalja a kormányszövetség oldaláról a többségi álláspont 
ismertetését. Alelnök úr jelentkezett. A kisebbségi vélemény elmondása ügyében Szekeres 
képviselő úr jelezte nekem, hogy kéri, hogy az összesen 30 percnyi időt osszuk meg. Én ezzel 
egyetértettem. Aki ezzel egyetért, ugyancsak kérem, hogy szíveskedjék akceptálni. (Vágó 
Gábor jelzi, hogy ők is szeretnék a lehetőséget.) Parancsol? Képviselő úr, mondtam, hogy 
Szekeres képviselő úr jelezte külön azt az igényét, hogy a 30 percből szeretne az MSZP is 
beszélni. Mondtam, hogy természetesen. Itt tartunk most. Köszönöm szépen. Bocsánat, hibát 
követtem el, a másik kisebbségi előadó jómagam szeretnék lenni. (Jelzésre.) Vágó képviselő 
úr is. Kérem szépen, akkor abszolút demokratikusan a háromszor 10 perc meg fog felelni?  
(Jelzésre.) Köszönöm szépen. Most két perc szünet következik. (Rövid szünet.) 

 
(Az ülés vezetését dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Erről a helyről vagy ebből a pozícióból mint levezető elnök, tisztelettel köszöntöm 
a bizottság tagjait. Folytatnánk a napirendi pontjaink tárgyalását. A 2. napirendi pontunk a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, ennek általános vitája következik. Először tisztelettel köszöntöm ismét 
előterjesztőként Banai Péter helyettes államtitkár urat, és kérdezem, hogy az írásban 



- 31 - 

benyújtott törvényjavaslathoz képest van-e még szóbeli előterjesztése. (Jelzésre.) Megadom a 
szót. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szólnék a benyújtott törvényjavaslatról. Az 
államháztartási törvény értelmében a költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg 
kell benyújtani a törvényjavaslatot megalapozó szükséges törvénymódosításokat. Ennek az 
államháztartási törvényi követelménynek tett eleget a kormány akkor, amikor benyújtotta a 
2013. évi központi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat 9 törvény módosítását fogalmazza meg. Hangsúlyozom, 
ez a szám kisebb a korábbi években látott törvénymódosítási számnál azzal, hogy az 
Országgyűlés elé kerülő 2013. költségvetéssel összefüggő önálló törvénymódosításokat nem 
tartalmazza. Vagyis a 2013-as költségvetést megalapozó törvénymódosítások egy része a 
most tárgyalt törvényjavaslat, de vannak olyan törvénymódosítások, amelyek nagy önálló 
törvényjavaslatként kerülnek az Országgyűlés elé, például a köznevelési törvény módosítása. 
Amennyiben az egyes törvénymódosítások kapcsán a bizottságnak kérdése van, úgy 
értelemszerűen a kollégáimmal állunk a bizottság rendelkezésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Tekintettel arra, hogy közeleg a 

plenáris ülés, ha nincs házszabályi ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor a kérdéseket és a vitát 
egy szakaszban tárgyaltatnám. Tehát akinek kérdése van, vagy véleményt szeretne 
megfogalmazni, most megteheti. (Nincs jelentkező.)  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Nem látok hozzászólási szándékot, erre való tekintettel lezárom a napirendi pont 
vitáját, és miután felvetés nem hangzott el, ezért államtitkár úrnak a szót nem adnám meg a 
válaszadásra, mert nincs mire. 

Tisztelt Bizottság! Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Kérem, 
képviselőtársaimat, aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Reményeim szerint 
ez 18 igen szavazat. Köszönöm szépen. Ellenszavazat? Egy. Tehát a bizottság 18 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a 
törvényjavaslatot. 

Tekintettel arra, hogy nagy véleménynyilvánítás nem történt, ezért értelemszerűen 
nem állítunk szóbeli bizottsági előadót, az ellenzék sem kíván megszólalni, így írásban 
jelezzük a Ház számára a bizottság állásfoglalását. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

A 3. napirendi pontunk tárgyalását kezdjük meg, a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat vitáját. az 
előterjesztő továbbra is Banai Péter helyettes államtitkár úr. Kérdezem, hogy kíván-e 
előterjesztőként szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék a javaslatról. A javaslat a 
Költségvetési Tanács feladatkörét és hatáskörét érintő módosításokat tartalmaz. A módosítás 
hátterét az ECOFIN ajánlásai adják. Az ECOFIN 2011 őszén ajánlásokat fogalmazott meg 
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Magyarország számára. Ezen ajánlások között szerepelt a fenntartható államháztartási 
gazdálkodás vitele, például 2013-ban 2,2 százalékos hiánycél elérése, amelynek a tisztelt 
bizottság által 2013. évi költségvetési törvényjavaslat meg kíván felelni. Az ajánlások között 
szerepeltek a Költségvetési Tanács feladat- és hatáskörét érintő változtatások is. A Széll 
Kálmán-terv második dokumentumában a kormány jelezte az Európai Bizottság és a 
közvélemény felé, hogy ennek az ajánlásnak is eleget kíván tenni. Ez, bízom benne, hogy 
megvalósul a törvényjavaslat benyújtásával, illetőleg, amennyiben az Országgyűlés ítéli meg, 
a törvény elfogadásával. 

A módosítás tehát több ponton érinti a Költségvetési Tanács feladat- és hatáskörét. Az 
egyik módosítás szerint a tanács szűk körű titkárságának költségét az Országgyűlés 
hivatalában kell tervezni, a második módosítás az, hogy a Költségvetési Tanács véleményt 
nyilváníthat a költségvetést megalapozó törvényekről, ideértve az adótörvényeket is. A 
harmadik változtatás az, hogy a Költségvetési Tanács támaszkodhat az Állami Számvevőszék 
és a Magyar Nemzeti Bank apparátusára, értelemszerűen a Számvevőszék és a Nemzeti Bank 
elnökén keresztül. Ezen kívül pontosító, illetőleg eljárásbeli változtatásokat fogalmaz meg a 
benyújtott törvényjavaslat. Bízom benne, hogy ezzel a módosítással, amennyiben általános 
vitára alkalmasnak találja az Országgyűlés, és később a törvény elfogadásra kerül, az 
ECOFIN a Költségvetési Tanácsra vonatkozó ajánlásait is teljesíteni fogja Magyarország. 
Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, a szóbeli kiegészítését. Ismét azt 
a metódust követnénk, miszerint kérdés és vita egyben zajlana. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki kíván részt venni ebben. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs jelentkező, 
akkor ennek a napirendi pontnak a vitáját lezárom, és határozathozatal következik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságát a törvényjavaslatnak. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizennyolc igen szavazat 
volt. Ellene? Tartózkodás? Egy tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak 
találta a törvényjavaslatot. 

Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy az 5. napirendi pontunknak ön-e az 
előadója. Ez a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása. (Jelzésre.) Nem. Akkor 
viszont kérdezem, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénymódosítás előadója itt van-
e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, van-e reményünk, hogy megérkezik. 
(Banai Péter Benő jelentkezik.) 

Igen, megadom a szót. tessék, helyettes államtitkár úr. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem én és nem is 

kollégáim vagyunk az előadói, legfeljebb azt tudom tenni, hogy utánakérdezek, hogy az 
előadókkal mi történt. Egy percen belül tudom ezt ígérni. 

 
ELNÖK: Jó, erre megkérem helyettes államtitkár urat, és addig technikai szünetet 

tartanánk, de kérem képviselőtársaimat, hogy ne hagyják el az üléstermet. Köszönöm szépen. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Ezen rövid technikai szünet után a bizottság folytatja az ülését a 4. napirendi 
pontunkkal. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása következik. Ennek az általános vitára való alkalmasságáról kell 
döntenünk. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztőket, és arra kérem a kormány képviselőjét, 
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hogy amikor megadom a szót, nevüket és beosztásukat a jegyzőkönyv számára mondják el. 
Megadom az előterjesztőnek a lehetőséget szóbeli kiegészítésre. Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Gulyás 
Dávid vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője. A parlament 2011. 
december 30-án fogadta el az új jegybanktörvényt a 2011. évi CCVIII. törvényt, ami után az 
Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a törvény egyes európai uniós jogi aktusokkal nem 
teljesen összeegyeztethető. Emiatt a kormány 2012. április 17-én törvénymódosítást nyújtott 
be az Országgyűléshez, egyrészt az MNB-törvényt javasolta módosítani, másrészt az 
alaptörvény átmeneti rendelkezéseit. Ugyanis ebben szerepelt az MNB és a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete esetleges összevonásának lehetősége, amit a Bizottság 
szintén nem tartott megfelelőnek. 

Az alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek módosítását el is fogadta a parlament, ezt 
2012. május 18-án kihirdették. Az MNB-törvény módosítását, ami az EU által indított 
kötelezettségszegési eljárásokat volt hivatott kezelni, ugyanakkor a kormány visszavonta, 
ugyanis a nemzetközi partnerek, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az IMF 
az úgynevezett „egy csomag” megközelítést támogatta, tehát hogy a kötelezettségszegési 
eljárásokat és az egyéb felvetéseket is egy szakaszban kezelje az Országgyűlés. Ezért tehát a 
T/6818. számú törvényjavaslat visszavonásra került, és a kormány június 21-én nyújtotta be a 
jelen törvényjavaslatot az Országgyűléshez. 

Ez a következőket tartalmazza, csak röviden szeretném összefoglalni, és amennyiben 
kérdés lesz, akkor természetesen szívesen állok a bizottság rendelkezésére. A jelen 
törvényjavaslat lehetővé tenné az arany- és devizatartalékokra vonatkozó adatok nem 
nyilvános minősítését, erre pénzügyi, devizapolitikai érdekekből lehet szükség. Továbbá 
módosítaná a Monetáris Tanács hatáskörét, nevezetesen oly módon, hogy a stratégiai 
döntéshozatal a Monetáris Tanács kezében maradna, az operatív döntés az igazgatóság kezébe 
kerülne. A Monetáris Tanács tagjainak számát a szabályozó 46. § kiegészülne egy olyan 
rendelkezéssel, amely szabályozza a tanács belső és külső tagjainak arányát. 

A javaslat pontosítja a Monetáris Tanács tagjainak felmentési lehetőségeit. Itt 
szövegszerű pontosításokról van szó, olyanokra gondolok, mint az Európai Bíróság explicit 
megjelenítése a szövegben. Összhangban a korábban benyújtott, de visszavont javaslattal, a 
jelen javaslat is törölni javasolja az MNB-törvény 34. §-át, amely a nemzetgazdasági 
miniszter képviseletét teszi lehetővé a Monetáris Tanács ülésén, illetve a napirend 
megküldését teszi kötelezővé a kormányzat számára. Szintén törölni javasolja a jelen 
törvényjavaslat a 46. § (17) bekezdését, amely arról szól, hogy az euró bevezetésével 
megszűnik a Monetáris Tanács. Amennyiben a parlament elfogadja ezt, akkor nem szűnne 
automatikusan a Monetáris Tanács. 

Röviden ezeket gondoltam a legfontosabbaknak, és ahogy említettem, kérdés esetén 
szívesen állok rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen osztályvezető úr kiegészítését. Kérdezem a tisztelt 

bizottság tagjait, hogy … (Karvalits Ferenc jelentkezik.) Bocsánat, megadom a szót. 
 

A Magyar Nemzeti Bank észrevételei 

 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen. 

Karvalits Ferenc vagyok, a jegybank alelnöke. Mint érintett, meghívottak vagyunk a 
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bizottsági tárgyalásra. Egy-egy mondatban csak néhány fontos információt szeretnék jelezni. 
Az első. Azt gondolom, azt fontos rögzíteni, hogy a törvényjavaslat, amennyiben elfogadásra 
kerül, teljesíti az IMF-EU hiteltárgyalások előfeltételeként megfogalmazott, a nemzetközi 
szervezetek, a kormány és az MNB részvételével megtartott szakértői csoport keretei között 
rögzített elvárásokat. Tehát azt gondolom, hogy a tárgyalások megkezdéséhez szükséges, a 
nemzetközi szervezetek által elvárt módosításokat ezek a javaslatok tartalmazzák. 

A jegybanknak a beterjesztett javaslatok kapcsán ugyanakkor volt három további 
észrevétele. Az első, hogy mit továbbra is úgy gondoljuk, hogy kívánatos volna, hogy az 
MNB elnökének véleményezési joga fennmaradjon a Monetáris Tanács tagjai jelölésének 
folyamatában. A második észrevételünk az, amit korábban is már jeleztünk, hogy mind az 
alelnökök számának bővítése, mind a tanács létszámának bővítése a jelenlegi szintről sem 
szakmailag, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt. Ezzel együtt a most 
beterjesztett javaslatot, amely a tanács létszámára, összetételére vonatkozóan stabilizálja az 
intézményi kereteket, támogatni tudjuk, de mondom, költséghatékonysági megfontolásokból 
mi ezt nem tartjuk indokoltnak. 

Az utolsó megállapítás pedig az, ami szintén a jegybank korábbi álláspontjában is 
elhangzott, hogy a 2010. évi XL. törvényben, illetve a mostani törvény módosítása kapcsán az 
MNB elnökének és alelnökeinek díjazásával kapcsolatos intézkedések nem felelnek meg az 
EU elvárásainak. 

Még egy dologról szeretnék röviden jelzést adni. A tartalékkal kapcsolatos módosító 
javaslatot az MNB kezdeményezte. Ennek nem az a célja, hogy a tartalék szintjéről bármit is a 
jegybank eltitkoljon. Az intézkedésnek az a célja, hogy olyan, a tartalék összetételére 
vonatkozó egyedi információkat ügyfelekről, egyebekről, amelyeket… 

 
ELNÖK: Bocsánat, elnézést. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy figyelmünkkel 

tiszteljük meg alelnök urat. Köszönöm szépen. 
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: … a tartalékgazdálkodás 

pénzügyi, devizapolitikai érdekéből érdemes korlátozni, ezt a jegybank megtehesse. 
Nyilvánvalóan a stratégiai információkat rendszeresen negyedévente, ahogy eddig is, 
továbbra is publikáljuk, és a beszámolási kötelezettségünk keretei között a parlament illetékes 
bizottságainak a tartalékmenedzsmentről is részletesen beszámolunk. Azt akarjuk elkerülni, 
hogy egyedi ügyfél-információkra rá tudjanak kérdezni piaci szereplők, és a nyilvánosságra 
vonatkozó kötelezettségünk okán ki kelljen adunk ilyen adatokat. Köszönöm szépen. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnöki úr kiegészítését. Tisztelt Bizottság! Kérdéseiket 
lehet feltenni, illetve véleményt lehet megfogalmazni. Megadom a szót Pósán képviselő 
úrnak. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyetlenegy rövid kérdésre 

szeretnék választ kapni a jelenlévőktől, ha tudnak erre válaszolni. Ha rákeresünk a Bank of 
England honlapjára, akkor ott a következőket látjuk. A Monetáris Tanácsba az angol kormány 
delegál tagokat, nem is a parlament, hanem a kormány. A Monetáris Tanács napirendjét az 
angol kormány mindig megkapja, arra a pénzügyminisztert, ha kell, meghívják, pontosabban 
állandó meghívót kell, és ha szükséges ő maga is el tud menni. A kérdésem csupán annyi, 
hogy a nemzetközi elvárások szempontjából mondhatjuk-e azt, hogy minden állam egyenlő, 
de vannak egyenlőbbek. Orwelli kitétel. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a kérdését. További szándékot nem látok, 
ezért megadom a lehetőséget osztályvezető úrnak, illetve, ha alelnök úr érintve érzi magát, 
neki is a válaszadásra. Tessék! 

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány korábban is biztos 

volt benne, hogy a jegybanktörvény megfelel az európai uniós kritériumoknak. A jegybank 
független. Ez a kérdés, amit képviselő úr említett, tipikusan arra vonatkozik, hogy van más 
európai uniós példa is van arra, hogy a kormány jelen van az ottani Monetáris Tanács ülésein. 
Ugyanakkor a kormány úgy gondolta, hogy bár nem függetlenséget veszélyeztető kérdés, de 
ha a nemzetközi partnerek számára ez ennyire fontos, akkor feladja ezt a lehetőséget annak 
érdekében, hogy elindulhassanak az EU-val és az IMF-fel a tárgyalások. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben alelnök úr… 
 
KARVALITS FERENC, az Magyar Nemzeti Bank alelnöke: nem a jegybank 

kezdeményezte ezt a módosítást, ez a nemzetközi intézmények kérése volt. 
 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a kérdés elhangzott, a válasz is 
megkaptuk, lezárom a vitát. Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 18 igen 
szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy jelezze 
az, aki a bizottság álláspontját képviselni fogja a vitában. A lehetőség Dancsó képviselő úré, 
köszönöm szépen a jelentkezést erre a feladatra. Ez ma este lesz, a határozathozatalokat 
követően. Köszönöm szépen. 

A személyi jövedelemadóról és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérhetünk az 5. napirendi pontunkra, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 
2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát tárgyaljuk. Tekintettel arra, hogy az előadói pozícióban ismét helyettes 
államtitkár urat látom, ezért feltételezem, hogy ő vállalja ennek a képviseletét a kormány, 
illetve a minisztérium részéről. Meg is adom neki a szót, amennyiben szóbeli kiegészítést 
kíván tenni. Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! A benyújtott javaslat két törvény módosítását tartalmazza, az úgynevezett Start 
számla, vagy más néven babakötvény nyitásával kapcsolatos módosításokat. Azt gondolom, a 
legfontosabb változtatási javaslat az, hogy a törvény módosításának hatálybalépését követően 
csak a Magyar Államkincstárnál nyitható és tartható ez a Start számla. A gyakorlat eddig az 
volt, hogy a Magyar Államkincstárnál megnyitották, majd elvitték az ügyfelek ezt a pénzt. 
Célszerű tehát a Magyar Államkincstárnál tartani ezt a számlát, a kamatozás ugyanúgy 
biztosított, de a kincstári egységes számla likviditását segíti az, ha a Magyar Államkincstárnál 
van mindaz a pénz, amit a szülők befizetnek. 

A másik módosítás az, hogy lehetővé válik a 2006. január 1-jét megelőzően született 
gyermekek javára is számlát nyitni, legalább 25 ezer forint befizetésével, de ők külön 
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költségvetési támogatást nem kapnak. Tehát úgymond plusz költségvetési kiadást nem 
eredményez ez a tétel, de a kincstári likviditást segítheti a módosítás. A törvénymódosítás azt 
is tartalmazza, hogy megszűnne a természetes személyek Start számlára történő befizetési 
kötelezettségére jelenleg élő 120 ezer forintos korlát, ez az állami költségvetési támogatást 
nem érintené, de ismét szélesebb teret nyitna a magánszemélyek befizetésére. Végül egy 
módosítást emelnék még ki. A hatályos szabályok értelmében csak a szülők nyithatnak a 
gyermekeknek Start számlát. Ez a szabály törlésre kerül, így más hozzátartozó, nagypapa, 
nagymama is jogosult lesz a Start számla megnyitására. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, a kiegészítését. Tisztelt 
Bizottság! Kérdések, illetve vélemények következhetnek. Amennyiben erre nincs szándék, 
akkor lezárom a napirendi pont vitáját. Az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most jelezzék egyetértésüket! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta. Arra 
figyelemmel, hogy nagyobb vita nem alakult ki a napirendi pont kapcsán, ismét írásban 
jelezzük a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úrnak a mai kiadós 
munkáját, és további jó munkát, jó napot kívánok. (Jelzésre.) 

Úgy tűnik, hogy nagyvonalú voltam, és mégis csak bizottsági előadót kell állítanunk a 
holnapi napra. Úgyhogy kérdezem, ki az, aki itt lesz, és érez indíttatást. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben erre nincs erős szándék, akkor ez én leszek, ha a bizottság egyetért ezzel. 
Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! Az utolsó napirendi pontunkat tárgyaljuk. Nekem nincs ezzel 
kapcsolatban egyelőre még mondanivalóm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek az egyebek körében mondandója. (Nincs jelentkező.) Amennyiben tehát nincs, 
akkor mára be is zárom az egyebek napirendi pont tárgyalását. Annyi bejelentést szeretnék 
tenni, hogy holnap reggel 9 órakor a bizottság ülésezik, kérem képviselőtársaimat, hogy a 
határozatképesség érdekében mindenképpen tegyünk, és annyian legyünk, amennyi ehhez 
szükséges. Köszönöm szépen. A mai ülést berekesztem. Köszönöm szépen képviselőtársaim 
munkáját. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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