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törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám - módosító javaslatok 
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Hoffman Pál (KDNP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz), 

 Herman István Ervin (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 
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 Seszták Oszkár (KDNP) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Pősze Lajos (független) Hoffman Pálnak (KDNP). 

 

 

Meghívottak részéről: 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, képviselőtársaim. Mai ülésünket megnyitom. A jelenléti ív szerint a bizottság 
határozatképes. Tisztelettel köszöntöm Banai Péter Benő urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkárát és munkatársait. 

A napirend elfogadása 

A mai délelőttre két napirendi pontot javasoltam, az egyik az ez évi költségvetési 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványok megvitatása, a 
másik pedig a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása, valamint az egyebek. Megkérdezem, egyetért-e a bizottság a javasolt 
napirenddel. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A 
bizottság elfogadta napirendjét. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, az ez évi költségvetési törvény módosításához 
érkezett javaslatok megvitatására. Miután egy módosító indítvány érkezett, és éppen Bóka 
István képviselőtársunk jóvoltából, aki most nincs itt, így nem tudom megkérdezni, hogy 
kíván-e ehhez észrevételt tenni. Egyébként is, tegnap valóban megindokolta ezt a problémát. 
Ezért kérdezem államtitkár urat, hogy Bóka képviselő úr indítványáról mi a véleménye. 
Tessék parancsolni! 

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

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság többsége támogatja. 
Ellenszavazat? Nem volt. Tartózkodás? Egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta. (Dr. 
Bóka István megérkezik az ülésre.) Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Az 1. napirendi ponttal végeztünk, most két perc technikai szünet következik. (Rövid 
szünet.) 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat a 2. napirendi pont, a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megtárgyalásával. A már 
hagyományosnak mondható módszert javaslom. Tehát azt javasolom, hogy úgy szavazzunk 
az idő kímélése céljából, hogy először megnézzük azt, hogy a kormány mely javaslatokat 
támogat. Ezek irományszámai és az ajánlási pontok számai megtalálhatók az első négyzetben, 
téglalapban. Gyakorlatilag erről nem kérdezem meg Banai Péter államtitkár urat, hiszen itt 
írásban előttünk van az, hogy a kormány melyeket támogatja. Jól mondom? Tessék 
megerősíteni! 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, elnök úr. Az első 
blokkban a kormánypárti képviselők által beadott és a kormány által is támogatott javaslatok 
szerepelnek. A másodikban kormánypárti képviselők által beadott, de a kormány által nem 
támogatott, és a harmadik blokkban az ellenzéki képviselők által benyújtott, a kormány által 
nem támogatott ajánlási pontok szerepelnek. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Egyértelmű. Csak az első blokkban nincs odaírva, 

hogy kormánypárti módosítók. De, bocsánat, csak én nem láttam. Minden rendben van. 
Akkor az a kérdésem, miután ezeket a kormány támogatja, az első téglalapban lévő 
indítványokat, hogy ezekről mi a véleménye a bizottságnak. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, 
nincs más feladat, mint ezekről szavazni. Tehát kérdezem (Jelzésre.) Igen, kérdés van. Vágó 
Gábor képviselő úr, tessék! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Azt szeretném kérdezni államtitkár úrtól, hogy annak a 

munkaerő-piaci csomagnak, amit miniszterelnök úr tegnap bejelentett, van-e érdemi 
lenyomata a kormánypárti módosítókban. Tehát megjelenik-e a költségvetési tervezés ezen 
szakaszában ez a csomag? (Babák Mihály: Nem figyeltél.) 

 
ELNÖK: Ez egy kérdés volt, akkor tessék rá válaszolni. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A most tárgyalt 

képviselői javaslatok között nem szerepel a 300 milliárdos adó- és járulékkönnyítés, illetőleg 
a pénzügyi tranzakciós illeték hatályának módosítása, költségvetési vetülete. Ez a tárgyalás 
későbbi szakaszában rendezendő kérdés. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a választ. A szavazás következik. Bocsánat, Bóka 

képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Egy kérdésem lenne. Mivel először a támogatott sorról 

fogunk szavazni, nekem van három módosítóm, az 599-es, a 600-as és a 601-es, az 599-est és 
a 601-est be tudtam azonosítani, de a 600-ast nem találom. Nem tudom, hogy mi az 
előterjesztő véleménye ezzel kapcsolatban ezen sillabusz alapján. 

 
ELNÖK: Valami más azonosító esetleg nincs? A 600-as ajánlási pontot nem találja 

képviselő úr. Amíg megtaláljuk, addig technikai szünet. (Rövid szünet.) 
Folytatjuk, képviselőtársaim. Tehát az első téglalapban szereplő indítványoknál az 

irományszámok alapján fogunk szavazni, mert az egyértelmű, azok alapján azonosítható a 
Bóka képviselő úr által szóba hozott másik ajánlási pont. 

Tehát fölteszem a kérdést akkor, hogy ki az, aki az első téglalapban szereplő 
irományszámok szerinti, a kormány által is támogatott módosító indítványokat támogatja. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság döntő többsége támogatja ezt az indítványcsomagot. 

Következik azon indítványok sora, amelyeket kormánypárti képviselők tettek, de a 
kormány nem támogatja ezeket. Ez összesen a második téglalapban található. Ezekkel 
kapcsolatban kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevétel. Bóka képviselő úr! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): úgy tudom, hogy a frakció támogatja a 312-es és a 

313-as irományszámú módosítómat. Tehát gyakorlatilag ez ugyanaz, mint a 311-es, ha jól 
értelmezem, csak más a lába. Frakcióvezető úrral egyeztetve a későbbiekben dől el, hogy 
melyik láb lesz támogatva. Erről külön szavazást szeretnék. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat, hogy esetleg van-e ehhez a 

kis intermezzóhoz észrevétele. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Mind 

a három, Bóka képviselő úr által jegyzett javaslat az üdülőhelyi feladatok finanszírozására 
határozza meg azt, hogy 2013-ban is a helyi idegenforgalmiadó-bevételhez a központi 
költségvetés minden egyes forinthoz 1,5 forint támogatást ad. A finanszírozási lába eltérő. A 
kormány által támogatott javaslat a helyi önkormányzati normatíva rendszeren belül kívánja 
ezt kezelni. Ez a 311-es irományszámon fut. A másik két javaslat ettől eltérő megoldást kínál. 
Az egyik adóbevételt emel meg, és adószabály-változás nélkül ezt nem tartjuk 
támogathatónak. Tehát ez az indok, amiért a három azonos célt szolgáló javaslat közül az 
egyiket támogatja a kormány, a másikat pedig nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, képviselő úr azt kéri, hogy külön szavazzunk mind a három 

indítványáról. Miután a kormány ezeket nem támogatja, akkor fölteszem szavazásra a 3. 
irományszámú indítványt. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, hogy a 
többség támogatja. 

Fölteszem a 312-es irományszámú indítványt is szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) 
A többség támogatja. 

És végül a 313-as indítványt is fölteszem. (Szavazás.) A többség azt is támogatja. 
Tehát a bizottság többsége mindhárom indítványt támogatja. Köszönöm szépen. 

Következik a legnagyobb blokk, ez roppant egyszerű feladat lesz, ahogy elnézem, 
ugyanis az ellenzéki pártok, kizárólag az LMP és a Jobbik által tett indítványok egyikét sem 
támogatja a kormány. (Jelzésre.) Mindjárt szót adok, csak két megjegyzést hadd tegyek. Az 
egyik az, hogy ha lennének itt a javaslattevők közül, akkor természetesen szót adnék, de senki 
nincs itt Vágó képviselő úron és jómagamon kívül. Tehát ez az egyik megjegyzésem. A másik 
pedig az, hogy nekem is vannak módosító indítványaim, és azzal a lehetőséggel szeretnék 
élni, egyrészt bejelentem, hogy ezek közül három olyan, amiről a szavazást nem kérem, mert 
sajnos ezek a Házszabállyal nem egyező javaslatok, részben az én hibám, hogy vakon 
aláírtam, visszavonom a 189., a 231. és a 20. ajánlási pontokban lévő indítványokat. Ezt 
tisztelettel bejelentem a jegyzőkönyv kedvéért, ezekre tehát a szavazás nem kell hogy 
vonatkozzék, hiszen ezeket visszavonom, tekintettel arra, hogy ezek nem Házszabályszerűek. 

Végül most akkor megadom a szót Vágó képviselő úrnak. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Egyrészről itt a három csomag mellé 

hiányzik egy negyedik véleményem szerint, azon ellenzéki indítványok, amelyeket a kormány 
támogat. Tehát a 2011-es költségvetés kapcsán megtapasztalhattuk azt, hogy a támogatott 
ellenzéki indítványok lettek a zárolás első áldozatai, így inkább ezt az illúziót nem is várjuk el 
a kormánytól. 

Másrészről én, nem visszaélve a kedves bizottság türelmével, egy csomagban 
elmondanám a körülbelül 150 elemből álló módosítóról a véleményemet. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést kérek, globális indokolásnak sajnos nem hiszem, hogy 

van értelme. Ez részletes… 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Akkor egyesével, rendben van. 
 
ELNÖK: Vagy pedig valami időkorlátot javasolok, mert globális indokolásnak sok 

értelme nincs. 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Négy perc. 
 
ELNÖK: Öt percet kér? (Jelzésre.) Öt perc, tessék parancsolni! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Tehát véleményünk szerint a felelős ellenzéki 

magatartásnak egyik alapvető jellemzője az, hogy a költségvetéshez módosító javaslatokat 
nyújt be, hiszen ez mutatja meg azt, hogy mit is képzel el az országról, hová költené az 
adóforintokat. Sajnálom, hogy a költségvetési bizottságban csupán két ellenzéki képviselő 
jelent meg, így halvány reménye sincs annak, hogy egyharmados támogatást kapjon 
bármelyik ellenzéki módosító javaslat is. 

Tehát az LMP körülbelül 150 módosító javaslatot nyújtott be ehhez a koraszülött 
költségvetéshez, mintegy 800 milliárd forintnyi átrendezést kezdeményezve. Az átrendezés 
javarésze az adórendszer-változás programunkhoz kapcsolódik, amelyben a 
járulékcsökkentést mi is nagy erőkkel támogatjuk, ezért is vettük örömmel a kormányzat, 
illetve a Fidesz munkaerőpiaccal kapcsolatos járulékcsökkentési programját. Viszont azt 
gondoljuk, hogy nem lehet ezeket a munkaerő-piaci kedvezményeket, a 300 milliárd forintot 
homokvárként elképzelni, hiszen itt a tranzakciós adó fiktív bevétel lesz. Azt gondoljuk, hogy 
az egykulcsos adó kivezetése olyan masszív lábat jelentene, amiből valóban finanszírozható 
és a költségvetést konzervatívan tekintve fenntartható pályán tartható a magyar költségvetés. 

Összességében elmondható, hogy a munka, a tudás és az egészség volt az a fő cél, 
amelynek kapcsán beadtuk módosító javaslatainkat, itt mi is mintegy 300 milliárd forintnyi 
munkaerő-piaci járulékcsökkentést kezdeményeztünk, illetve az oktatásban, kiváltképpen a 
felsőoktatásban bővítenénk forrásokat, ezáltal megteremtve a magas hozzáadott értéket 
előállítani képes magyar munkaerőt. Az egészségügyet, úgy tűnik, a Fidesz teljes mértékben 
lekapcsolta a lélegeztető gépről, az egészségügyben, kiváltképpen a gyógyszerkasszában 
forrásbővítés volna szükséges már évek óta, nem forráskivonás. (Babák Mihály: Nem értesz te 
ehhez! – Balla György: Gyógyszergyárlobby.) Éppen ezért teremtenénk az egészségügyben 
forrásbővítést. 

Ha megnézzük, hogy honnan is finanszírozná ezt az LMP, főképpen a megalomán 
beruházások megnyirbálásából. Értem, hogy az építőipart föl kell pörgetni, az LMP is ezt 
szeretné, viszont nem lehet az építőipart azonosítani egy, azaz egyetlenegy darab vállalattal. 
Tehát azt gondoljuk, hogy éppen az épületenergetikai beruházások, amelyekre az LMP 
összességében mintegy 35 milliárd forintot különítene el, az a beruházási forma volna az, 
amely nemcsak az építőipart volna képes fölpörgetni, hanem az energiafüggetlenség 
megteremtésének érdekében alacsonyabb energiafogyasztást tudna eszközölni, ezáltal négy 
éven belül megtérülne a rezsiszámlákon, illetve a környezetvédelemben, a klímavédelemben 
is nagy előrelépést tudna jelenteni. 

A közösségi közlekedés kapcsán elmondható, hogy nem olyan vasúti hidakra van 
szükség, amelyik vonalon például lecsökkentették a járatszámokat, hiszen itt találhatunk 
vasútihíd-felújítást usque 23 milliárd forintért, hanem például a BKV helyzetének rendezésére 
volna szükség, illetve a közösségi közlekedésbe való befektetésre volna szükség, és nem 
olyan beruházásokra, amelyeknek nyilvánvalóan nagyon kevés a társadalmi hasznossága. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, letelt az 5 perc. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Letelt az 5 perc, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Majd a plenárison tessék folytatni! 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Szándékosan úgy teszem föl a kérdést, hogy arról 
szavazzunk, hogy a bizottság egyetlen ellenzéki indítványt sem támogat. Ennek megvan az 
oka, technikai oka van, ha kívánják, megindokolom. De ha nem kívánják, így teszem föl a 
kérdést, hogy a költségvetési bizottság egyetlen ellenzéki indítványt sem támogat. Aki ezzel 
egyetért, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Akkor számolok. Tizennégy. 
Köszönöm szépen. ellenszavazat? Kettő. Tartózkodás? A bizottság úgy döntött, hogy egyetlen 
ellenzéki módosító indítványt sem támogat. Köszönöm szépen. 

A napirendi pont lezárása 

Ezzel a 2. napirendi pontunk tárgyalásának is a végére értünk. Megköszönöm Banai 
Péter Benő úr közreműködését. Szép napot kívánok. 

Az ülés bezárása 

A 3. napirendi pontunk keretében az egyebekben van-e valami észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Annyit mondok, hogy délután találkozunk, ha módosító indítvány érkeznék. De 
ennek a valószínűsége igen kicsi, tekintettel arra, hogy Bóka képviselő úr indítványát a 
bizottság támogatta. Akkor találkozunk délután, ha van kapcsolódó módosító javaslat. 
Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


