
 

Ikt. sz.: KTB/72-1/2012. 

 

KTB/36/2012. sz. ülés 

(KTB/146/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 

2012. július 10-én, kedden 14 óra 12 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék 

Az ülés megnyitása ................................................................................................................... 5 

A napirend elfogadása ............................................................................................................. 5 

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló, önálló képviselői 

indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok 

megtárgyalása ........................................................................................................................... 5 

A napirendi pont lezárása................................................................................................. 5 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása ........................................................................ 5 

A napirendi pont lezárása............................................................................................... 15 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazást előkészítő módosító javaslatok 

megtárgyalása ......................................................................................................................... 15 

A napirendi pont lezárása............................................................................................... 16 

Az ülés bezárása ..................................................................................................................... 16 



- 3 - 

Napirend: 

 

1. Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 

(T/7927. szám – dr. György István, Wintermantel Zsolt, Herman István Ervin és 

Balász József (Fidesz) képviselők önálló indítványa - kapcsolódó módosító javaslatok 

megvitatása) 

2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

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

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (zárószavazást előkészítő módosító 

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

Dr. Dancsó József (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

Hoffman Pál (KDNP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Dr. Nagy István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP). 

 

Meghívottak részéről hozzászólók: 
 
 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Dr. Székács Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 12 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Megkezdjük mai ülésünket. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért tudunk dönteni a napirend elfogadásáról. Javaslom képviselőtársaimnak, hogy az 
írásban megküldött napirendi pontok szerint fogadjuk el a bizottság mai napirendjét. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi ajánlást. 

Miután ezt elfogadtuk, arra is javaslatot teszek, értelemszerűen a házszabályi 
rendelkezések betartásával, ami arról szól, hogy itt, a bizottsági ülésen is felvehetünk újabb 
napirendi pontot, ha a jelen lévő bizottsági tagok több mint kétharmada ezt támogatja. 
Meggyőződésem szerint ezzel saját munkánkat segítenénk, ezért javaslom, hogy a csütörtök 
reggelre tervezett napirendi pontunkat már most tárgyaljuk meg, ez a Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazás előtti előkészítése. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről szavazzunk. Ki az, aki 
támogatja ennek napirendre vételét? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság ezt is egyhangúlag támogatta. 

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok 
megtárgyalása 

Akkor az elfogadott napirend szerint haladunk, az első napirendi pontunk az állami 
vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
javaslatainak megvitatása. Képviselőtársaim megismerhették az egyetlen kapcsolódó 
módosító javaslatot, amely érkezett. Először kérdezem, hogy a kormány hogyan foglal állást. 
Tisztelettel köszöntöm dr. Székács Péter helyettes államtitkár urat, és megadom a lehetőséget, 
hogy a kormány álláspontját elmondja. 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, a 

kormány nem támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Ki az, aki részt kíván venni a 

vitában. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs ilyen, akkor a módosító javaslat támogatásáról 
szavazunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nincs támogató. Tehát a bizottság a 
kapcsolódó módosító javaslatot nem támogatta. 

A napirendi pont lezárása 

Tekintettel arra, hogy ehhez a napirendi ponthoz több indítvány nem érkezett, ezért ezt 
lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr részvételét, munkáját. 

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

A 2. napirendi pontunk a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tisztelt 
Bizottság! Itt is a benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokról szavazunk. Többfajta 
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metódus lehetséges. Amennyiben képviselőtársaim úgy tartják szükségesnek, hogy egyenként 
haladjunk végig ezeken a kapcsolódó módosító javaslatokon, akkor természetesen ennek 
nincs akadálya, de ha el tudják fogadni azt, hogy amennyiben a kormány álláspontja ezekkel a 
módosító javaslatokkal kapcsolatban összefoglalható, akkor esetleg tömbösen szavaznánk. 
Van-e kifogás azzal kapcsolatban, hogy a kormány álláspontját követően úgy foglaljunk 
állást, hogy amit támogat a kormány, arról is egységben, amit nem támogat, arról is 
egységben szavazzunk. Megadom a szót Szekeres képviselő úrnak. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Azt javaslom, tisztelt elnök úr, hogy egy módosító 

javaslatot ebből a csomagból vegyünk ki. Ugye, közel 400 milliárd forintról együtt dönteni 
10-20 millió forintos tételekkel elég meredek lenne. Tehát a munkahelyteremtő alap 
módosítóit külön tárgyaljuk, azt javaslom. 

 
ELNÖK: A képviselő úr a most kiosztott javaslatcsomagra gondol. Ezt természetesnek 

tartom, azt mindenképpen külön tárgyaljuk. Én most az eredetileg előkészített ajánlási sorra 
gondoltam csupán, erről tárgyalunk most egy tömbben, és azt követően természetesen a 
helyszínen kiosztott bizottsági módosító javaslatokról külön blokkban tárgyalnánk. Ha ennek 
nincs akadálya, hogy erről a támogatotti sorról nyilatkozzon egyben a kormány, és egyben 
szavazzunk, akkor e szerint haladnánk. Tisztelettel köszöntöm helyettes államtitkár urakat. De 
mielőtt megadnám a lehetőséget, megadom Font Sándor képviselő úrnak a szót. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Elnézést kérek, individualista lesz a kérésem, nem tudom, 

hogy a kormány milyen álláspontot fog kifejteni az egyes indítványoknál, különösen az egyik 
általam beadott indítványnál, ezért arról külön szavazást fogok kérni, amennyiben nem a 
támogatotti sorban van. Ez a 166/1. számú javaslat, a 443/1. ponthoz kapcsolódik. 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy itt lehet olyan ajánlási pont, amelyről nem biztos, hogy 

a bizottság többsége ugyanúgy foglal állást, mint ahogyan a kormány nyilatkozik, ezért 
javaslom, hogy külön szavazzunk, aszerint tudom mondani, ahogyan nyilvántartásba vették a 
kapcsolódó módosító javaslatokat, azaz a 327., a 328. és a 329., valamint a 316., 318., 319. és 
320 pontokról. Tekintettel arra, hogy ezeket ajánlási pontokra kellene lebontanunk, 
irományszám alapján fogunk ezekről szavazni, így a jegyzőkönyv számára is követhető lesz. 
Előtte megadom a lehetőséget a kormányt képviselő helyettes államtitkár uraknak, ebben az 
esetben Banai Péternek, hogy nyilatkozzon a kormány nevében. 

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

Bizottság! A benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokat a kormány nem támogatja. Ez alól 
az általános nem alól egy kivétel van, a Font Sándor képviselő úr által jegyzett 166/1. számú 
indítvány, amelyet a kormány támogat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Akkor az ajánlási pontok szerint 

haladunk és szavazunk. Kérdezem, hogy a 316. irományszámú kapcsolódó módosító 
javaslatot ki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ha kapok egy adatot arról, hogy 
pontosan hány kormánypárti képviselő van helyettesítéssel, akkor nem kell számolgatnunk. 
(Jelzésre.) Tehát 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A következő a 318. irományszámú javaslat, amiről külön szavazunk. Kérdezem a 
bizottságot, hogyan foglal állást. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. Köszönöm. 

A 319. irományszámú javaslatról szavazunk. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
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A 321. irományszámú javaslatról szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal támogatta a bizottság. 

A 327. irományszámú módosítóról szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Tizennyolc igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 329. irományszámú módosítóról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizennyolc igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 328. irományszámú módosítóról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Tizennyolc igen. Köszönöm szépen. 

Egységesen szavazunk a 317. 323., 325., 326. számú indítványokról. Kérdezem, ki 
támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságban 
nem kaptak egyetlen támogató szavazatot sem. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy számos, a helyszínen kiosztott bizottsági 
módosító javaslat került a bizottsági tagok elé, és ezeket illendő áttekinteni, 20 perc technikai 
szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 14 óra 25 perctől 14 óra 52 percig.) 

 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy néhány perccel már el is múlt az a 20 

perc, amit kitűztünk szünetként a magunk számára, folytatjuk a bizottsági ülést. 
Megállapítom, hogy továbbra is határozatképesek vagyunk, és továbbra is körünkben vannak 
a kormány képviseletében helyettes államtitkár urak, folytathatjuk a második napirendi 
pontunk tárgyalását. Mielőtt a helyszínen kiosztott benyújtandó bizottsági módosító 
javaslatokról kezdenénk el szavazni, az előző kör teljesen pontos lezárása érdekében egy 
szavazást meg kell ejtenünk, hiszen taxatíve felsoroltam azokat az irományszámú módosító 
javaslatokat, amelyekről állást foglaltunk, de ezen túlmenően is vannak olyan kapcsolódó 
módosító javaslatok, amelyekről nyilatkozott egységesen a kormány képviselője, hogy nem 
támogatja, de mi nem szavaztunk. Ezért felteszem szavazásra mindazokat a módosító 
indítványokat, amelyekről a kormány nyilatkozott, hogy nem támogatja. Kérdezem, hogy 
ezeket ki támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságban egyetlen támogató 
szavazatot sem kaptak ezek az indítványok. 

Így rátérhetünk azokra a helyszínen kiosztott bizottsági módosító javaslatokra, 
amelyeket most már minden képviselő áttekinthetett. Mielőtt ezek vitáját megkezdenénk, 
tekintettel arra, hogy a kormány is áttekintette ezeket, először a kormány képviselőjét 
kérdezem, hogy röviden összefoglalva nyilatkozzanak arról, hogy támogatják-e ezeket a 
bizottsági módosító indítványokat. Megadom a szót Banai Péter helyettes államtitkár úrnak. 

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

Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság előtt lévő módosító javaslatokat három csoportba 
tudnánk sorolni. Az első kategóriába tartozik az a módosító javaslat, amely a 
munkahelyvédelmi akcióterv költségvetési vetületeit tartalmazza, vagyis a bevételek 
csökkentését és ezen bevétel-csökkenéseket ellensúlyozó tételeket. A második csoportba azok 
a módosító javaslatok tartoznak, amelyeket a bizottság már megtárgyalt, ugyanakkor a 
mostani a mostani javaslatok a megtárgyalt módosítások forrásoldalát korrigálná. A harmadik 
csoportba pedig azok a módosító javaslatok tartoznak, amelyek a költségvetési 
törvényjavaslat benyújtása és a módosító javaslatok legutóbbi megtárgyalása óta felmerült 
problémákra javasolnak megoldást. 

Mind a három javaslatsorozat együttesen nem befolyásolja a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat európai uniós módszertan szerinti hiányát, vagyis a GDP-arányos 2,2 
százalékos hiánycélt továbbra is tartja. A pénzforgalmi és az uniós eredményszemléletű 
elszámolások különbsége miatt a pénzforgalmi hiány még egy kis mértékben javul is, de ez, 
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hangsúlyozom, változatlanul hagyja az uniós módszertan szerinti 2,2 százalékos hiányt. 
Mindezen elvek alapján a kormány támogatja a javaslatokat, amennyiben azokat a tisztelt 
bizottság benyújtja. Alelnök úr, illetőleg a bizottsági tagok kérdése esetén tételesen az egyes 
módosító javaslatokról a hátteret, a módosítások indokát és kormányzati támogatását Balog 
Ádám adóügyekért felelős helyettes államtitkár úrral, illetve Adorján Richárd főosztályvezető 
úrral ki tudjuk fejteni a bizottság részére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr összefoglalóját. Tisztelt Bizottság! 

Ezt követően, ha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor az előttünk lévő módosításokról 
egységesen nyitnám meg a vitát, nem haladnánk egyesével ebben. Aki bármely módosító 
javaslattal kapcsolatban véleményt kíván megfogalmazni, vagy akár kérdést kíván feltenni a 
kormány jelen lévő képviselőinek, akkor természetesen megadom a lehetőséget. Megadom a 
szót Szekeres Imre képviselő úrnak. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. A bizottság által 

benyújtandó javaslatok közül összesen eggyel szeretnék foglalkozni, amelynek jelentősége 
messze meghaladja az összes többit, ez a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos. 
Akinek még volt valami illúziója, mielőtt ezt a javaslatot látná, hogy ez egy teljesíthető terv, 
ha ezt a néhány oldalt elolvassa és ezen belül ezt a kétoldalas indoklást, akkor ez az illúzió 
eloszlik, ami elég sajnálatos. Nem arról van ugyanis szó, hogy egyetlenegy pártnak ne lenne 
olyan programja, amely ne támogatná azt, hogy Magyarországon megmaradjanak a létező 
munkahelyek a gazdaságban és bővüljenek, hanem azért, mert ebből a javaslatból az derül ki, 
hogy ez teljesen illuzórikus. Legnagyobb sajnálatomra azt kell mondjam, hogy a 
miniszterelnök által bejelentett, Matolcsy miniszter úr és Rogán frakcióvezető úr ismételten 
megerősített, teljesen megalapozatlan. Kamu. Nézzék, itt az van leírva, hogy 584 milliárd 
forinttal kevesebb lesz a bevételek az állalmi költségvetésnek, és az van leírva, hogy 334 
milliárddal pedig több lesz. Az van leírva, hogy a kettő közötti különbséget majd valahogy 
fedezzük. 

Azt szeretném javasolni fideszes képviselőtársaimnak, hogy ezt a döntést most nagyon 
gondolják meg. Ugyanis ennek a javaslatnak az a logikája, és most kezdem a végénél, a nettó 
hatásnál, hogy ezt ki fogja egyensúlyozni ennek a kedvező makrogazdasági hatása, idézem az 
indoklás megfogalmazását, illetve az, hogy költségvetési szerveknél elbocsátások lesznek. Ha 
racionálisan nézi valaki, akkor nyilván ez utóbbi még nem hoz pluszt, még ha valaki egyet is 
értene vele, ezzel egyébként nem értek egyet, csak szeretném megjegyezni, hogy ma 
Magyarország az Európai Unió tagállamai között a közfoglalkoztatottakat tekintve a sorban a 
20. helyen van, és egyáltalán nincs túlfoglalkoztatás, ha ezt a sorrendet valaki nézi. De hát 
azok a kedvező makrogazdasági hatások, amelyek egyáltalán bekövetkeznének, nem 2013-
ban jelentkeznének. Ez képtelenség. Ha egy adókedvezmény indukál egy beruházási döntést, 
az a beruházás létrejön, munkahelyet teremt, annak bármilyen kedvező makrogazdasági 
hatása a magyar gazdaság viszonyai között minimum fél, de inkább másfél év. Ennyi a 
csúszás. 

Ha valaki tovább olvassa ezt a javaslatot, akkor azt is megtalálja benne, hogy azoktól a 
költségvetési szervektől, amelynél ez esetleges foglalkoztatást indukálna, a megtakarítást 
elveszi ez a javaslat. Tehát számukra ez semmilyen érdemi hatással nem jelentkezik. Ez 
utóbbit azért hozom fel példának, és nem minden részletre térnék ki, mert mutatja a javaslat 
teljes önellentmondásosságát. A harmadik kérdés, amit indokolni szeretnék, hogy 
képviselőtársaim ezt jól gondolják meg, mielőtt megszavazzák, néhány olyan tétel, amely 
még inkább megalapozatlannál teszi most már nem a 240 milliárd körüli különbözetet, hanem 
azt a több mint 300 milliárdos bevételi többletet, amivel ez a terv számol. Nevezetesen azt, 
hogy itt megugrik a foglalkoztatás, ezért a bérek dinamikusan emelkedni fognak, és ez is 



- 9 - 

minimum 40 milliárd forinttal fogja növelni a bevételeket. Visszatérve ahhoz, amit az elején 
mondtam, még kedvező folyamat esetén is csak 2014-ben jelentkeznek ezek a hatások, de 
ilyen hatásmechanizmusok, ilyen erőteljes hatásmechanizmusok, főleg a 25 év alatti 
korosztály foglalkoztatásában, akik aránylag alacsony keresetűek, majdnem hogy 
elképzelhetetlen. 

De ugyanígy teljesen homokvárnak tűnik az a tétel, hogy ezután az adóhatóság olyan, 
de olyan határozott lesz, hogy 162,6 milliárd forinttal többet vesz be, mint amit egy héttel 
ezelőtt gondolt és tervezett. Ez teljesen elképesztő. Itt nem adóterhelés-növelésről van szó, 
hanem az adóbeszedés hatékonysága fog javulni ilyen értelemben. A következő tétel a 
sárgacsekkadónál, hogy tulajdonképpen az állam is fizet önmagának, most nemcsak a 
jegybankról beszélek, hanem az államkincstárról. Ez biztos, hogy nem pluszbevétel az 
államháztartás szempontjából. A legszebb ezek szerint önök már tudják, hogy megállapodott a 
kormány az IMF-fel, hiszen azt írják le, hogy abból is 100 milliárd forint minimum lesz, ami 
a kamatkiadásokat csökkenti. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a négy tétel önmagában, és 
most nem minden részletről beszélek, világossá és egyértelművé teszi, hogy sajnos a 
miniszterelnök bejelentése megalapozatlan volt, a várakozás, amit keltett, megalapozatlan 
volt, és ez így, ahogy van, végrehajthatatlan. 

Azt javaslom a kormánypárti képviselőknek, hogy ezt a javaslatot és csak ezzel az 
eggyel akartam foglalkozni, ne támogassák, mert ebből az égvilágon semmi nem lesz. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Megadom a szót Dancsó 

József képviselő úrnak. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt helyettes Államtitkár Urak! Ezek a 
módosítások lényeges változtatásokat eredményeznek az előzőleg benyújtott eredeti 
javaslathoz képest, és lényeges átrendeződések is következnek be a számszaki részekben. 
Nyilvánvalóan ennek legfontosabb eleme, amit Szekeres képviselő úr is mondott, a 
munkahelyvédelmi program. Az elég világosan le van vezetve az indokolásban, hogy a bruttó 
bevételkiesés és a bruttó bevételnövekedés hatása hogyan következik be, és annak milyen 
nettó következménye van. Az viszont szintén jó lett volna egy táblázatban összefoglalni, hogy 
ennek forrásai hogyan teremtődnek meg, mint ahogy a 10 pontban látszik is, hogy milyen 
megoldások születnek. 

Úgy gondolom, hogy mindez teljesülhet és teljesíthető is, hiszen azért valamennyiünk 
számára, és ezt Szekeres képviselő úr sem tagadta, hogy a munkahelyek megőrződjenek, és 
újak jöjjenek létre. Ennek része, hogy lényegesen kevesebb, kisebb legyen az a járulékteher, 
amely jelenleg sújtja a vállalkozásokat. Ez elsősorban a munkahelyek megtartása 
szempontjából fontos. A munkahelyek megőrzése szempontjából pedig nyilvánvalóan akkor 
beszélhetünk növekedésről, ha ez beruházási oldalról is követhető, azaz a magyar gazdaság 
növekedési pályára lép, és érzékelhetően növekszik majd a GDP 2013-ban. Valljuk be 
őszintén, erre rendkívül nagy szükség van, mert egyébként valóban kétségessé tudnak válni 
ezek a számok. Tehát mindenképpen jó irány a járulékcsökkentés, szükséges, de nem 
elégséges irány ahhoz, hogy a GDP-növekedést is elérjük. Ismerve a magyar gazdaság 
működését és, mondjuk, emlékezve azokra a szocialista időkre, amikor áfacsökkentést 
hajtottak végre a kormányon lévők, 2005 végén így döntött az akkori kormány, és bizony nem 
látszódott ez az árak csökkenésében, a kiskereskedelmi árak csökkenésében, gyakorlatilag a 
kereskedők lenyelték ezt az áfacsökkentést, és köszönték szépen, elvoltak vele. 

Tehát nyilván a járulékcsökkentés önmagában nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy 
megtartsuk a munkahelyeket, viszont arra azért törekedni kell, hogy valóban azt a hatást is 
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váltsa ki, amit mondjuk a pénzügyi kormány szán, a kormány is szán, hogy a munkahelyek 
megmaradjanak, és nettó hatásaiban változatlan maradjon a foglalkoztatás. De még egyszer 
mondom, a járulékcsökkentés megítélésem szerint arra kiváló eszköz, hogy a munkahelyek 
megőrződjenek. Mindenképpen szükség az, hogy beruházásösztönzés is történjen. Ahogy itt 
látjuk, és miniszterelnökúr is elmondta az expozéjában, a legfontosabb eleme az, hogy az 
európai uniós források becsatornázása a gazdaságban hogyan fog történni. Hiszen, ahogy 
látjuk, jelenleg ez a legnagyobb potenciális lehetőség a gazdasági növekedés elérésének. Ezen 
felül, úgy gondolom, amennyiben a hitelezési aktivitást sikerül növelni, abban az esetben van 
meg a feltétele annak, hogy a gazdasági növekedés bekövetkezzen. 

Márpedig a hitelezési növekedéshez nyilván stabil és kiszámítható gazdaságpolitika 
kell. Az IMF-fel, illetve az Európai Unióval történő megállapodás, hiszen többek között csak 
akkor teljesülhet megítélésem szerint is, és teljesen egyet lehet ezzel érteni, az a kamatkiadás-
csökkenés, amely prognosztizálva van eben a javaslatban is. Az viszont kérdésem is lenne az 
államtitkár urak felé, hogy hogyan lehet kalkulálni ezzel a 100 milliárdos megtakarítással, 
hogyan jött ez ki, milyen hozamcsökkenéssel lehet számolni. Állománycsökkenés talán 
kevésbé lesz még 2013-ban ismereteim szerint, miután kamatkiadása keletkezik a 
költségvetésnek, de hogyan lehet ezzel kalkulálni, milyen kalkulációkat végeztek annak 
érdekében, hogy a 100 milliárd körüli nagyságrend kijöjjön. Milyen felárcsökkenéssel lehet 
számolni az önök meglátása szerint. Hiszen itt már valóban múlt időben beszélnek, amiből az 
is következik, hogy 2012-ben mindenképpen le kell zárulni a Nemzetgazdasági Minisztérium 
várakozása szerint az IMF-fel való tárgyalásnak. Ez milyen hozamcsökkenést eredményezhet 
a fizetendő felárakon, és hogyan adódik a 100 milliárd forintos kamatkiadás-csökkenés 
kapcsán? 

Mert megítélésem szerint ez a legfontosabb forrása tud lenni egyrészt a 2,2 százalékos 
hiánycél tartásának meg annak, hogy gyakorlatilag egy olyan stabil hátterű gazdaságpolitika 
legyen, amely beruházások ösztökélését elő tudja segíteni. Az Állami Számvevőszék és a 
Költségvetési Tanács szokott úgy fogalmazni, hogy bizonyos kockázatokat lát bizonyos 
tételek teljesülésében. Ha ezek az irányok maradnak, akkor 2013-ban ezek az elképzelések 
teljesülhetnek, viszont nagyon sok munkára van még szükség. Gondolom, szeptember felé 
már többet fogunk látni a 2012-es év gazdasági teljesítményéről, másrészt arról, hogyan is 
haladnak a jövő elkezdendő tárgyalások. Ebben az esetben nagyobb biztonsággal lehet 
kalkulálni és talán ezeket a kockázatokat csökkentve ezeket a számokat a 2013-as évre elérni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr hozzászólását. További hozzászólási 

szándékot nem látok. Akkor szavazunk a bizottsági módosítókról.(Jelzésre.) Bocsánat, kérdés 
volt államtitkár úr felé, köszönöm szépen. Megadom a szót államtitkár úrnak a válaszadásra. 

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

Bizottság! A munkahelyvédelmi akcióterv kapcsán engedjék meg, hogy először is Dancsó 
József képviselő úrhoz csatlakozzam. Azt gondolom, hogy a kormány két nagy kihívással 
szembesült az elmúlt időszakban. Egyrészről stabilizálni kellett az államháztartás helyzetét, 
mindnyájan tudjuk, hogy milyen államháztartási adatok voltak jellemzők az elmúlt 
időszakban, másodsorban az európai szinten alacsony foglalkozatást, bizony a szerény 
növekedést kell serkenteni. 

Ami az első feladatot illeti, az elmúlt években sikerült stabilizálni az államháztartás 
helyzetét az Európai Bizottság és a Tanács is úgy látja, hogy mind 2012-ben, mind a 
következő években 3 százalék alatti hiánycél tartható és elérhető. Ami azonban a másik 
feladatot, a foglakoztatás bővítését, a növekedés ösztönzését jelenti, több lépés történt. 
Gondolok itt a Széll Kálmán-terv munkakínálatot növelő lépésére, a segély helyett munkát 
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programra, az előrehozott nyugdíjrendszerek átalakítására. Valóban, ezen a vonalon a 
munkahelybővítés, a foglalkoztatás emelésén kell továbbmenni, és ezen a vonalon egy újabb 
lépés a munkahelyvédelmi akcióterv. Dancsó képviselő úrhoz abban csatlakoznék, hogy ez 
nyilván a vállalatok versenyképességét növeli, hiszen kisebb költség mellett biztosítható a 
foglalkoztatás, de mellette a keresletet is élénkíteni kell, amihez plusz beruházások, az európai 
uniós források hatékony felhasználása, és egyetértek képviselő úrral, stabil, kiszámítható 
államháztartási gazdálkodás kell. 

Ezt a pármondatot, engedjék meg, hogy azért emeljem ki, mert van egy íve a 
gazdaságpolitikának, amibe illeszkedik ez az, azt gondolom, közgazdászok által 
konszenzusosan jónak tartott járulékcsökkentés. Ami a járulékcsökkentésnek és a szociális 
hozzájárulási adó csökkentésének, a kisvállalkozásoknál az adórendszer egyszerűsítésének 
hatásait illeti, Szekeres miniszter úr több kritikát vagy több észrevételt fogalmazott meg. 
Abból az első pont a kedvező makrogazdasági hatás. A program neve munkahelyvédelmi 
akcióterv, első helyen a munkahelyek védelmére összpontosít. Azt gondolom, hogy a 
makrogazdasági másodlagos hatásokat illetően viszonylag óvatos a dokumentum. Az indoklás 
azt tartalmazza, hogy mintegy 40 milliárd plusz államháztartási bevétellel számolunk. Ha arra 
gondolok, hogy pénzforgalmi értelemben mintegy 250 milliárd forint marad a gazdaságban, 
akkor ez a pénz nyilván nem tűnik el, ebből pluszfogyasztás, pluszberuházás kell hogy 
legyen. Ebből a 250 milliárd forintból, ha 40 milliárd forint másodlagos makrogazdasági 
hatással számolnunk, akkor azt gondolom, óvatosak vagyunk. Tehát ez miniszter első 
felvetését illetően a válaszom. 

A második fölvetése, hogy a költségvetési szerveknél elbocsátásokkal számolunk. 
Nem számolunk elbocsátásokkal az említett javaslat esetében. Valóban, a költségvetési 
szerveknél mintegy 30 milliárd forintos befizetést tartalmaz a módosító javaslat, de azért, 
mert a munkahelyvédelmi akcióterv és az annak keretében megfogalmazott szociális 
hozzájárulási adó csökkentése minden munkáltatóra érvényes. A költségvetési szerveknek is 
kevesebb szociális hozzájárulási adót kell fizetni, és ezt a megtakarítást, amit a költségvetési 
szervek realizálni tudnak, egy befizetéssel érvényesíti egy előirányzaton a költségvetés. Tehát 
egy transzfer valósul meg az egyes költségvetési szervek egyedi költségvetése és a központi 
költségvetés fő bevétele között. Tehát hangsúlyozom, elbocsátásokkal nem számolunk, 
mindössze a megtakarítások központi befizettetését tartalmazza a javaslat. 

Miniszter úr említette a hatékonyságnövelést az adóbeszedések területén. Valóban, itt 
egy új programmal számol a kormány, valóban, itt jelentős hatékonyságnöveléssel 
számolunk. Önmagában attól, hogy az előirányzatok megemelt bevételi számokat 
tartalmaznak, nem tud megvalósulni ez a pluszforrás-beszedés, de nagyon jelentős 
kintlévőségek vannak. Számos felmérés és vizsgálat készült a tekintetben, hogy mely 
ágazatokon hol, mekkora adóelkerülés van, és mekkora az az összeg, ami kint marad a 
gazdaságban. Számtalan javaslat fogalmazódott meg, és kell hogy egy egységes programmá 
összeálljon az adóbeszedési hatékonyság növelésében. Balog Ádám helyettes államtitkár úr e 
tekintetben sokkal többet tud nálam, de emlékeztetnék ara, hogy volt már a kormánynak ilyen 
jellegű és sikeres programja, amikor új elvekkel és módszerekkel 2011-ben mintegy 40 
milliárd forintnyi pluszadót sikerült beszedni. 

Miniszter úr fölvetése a kincstári tranzakciók tekintetében jogos abban az értelemben, 
hogy értelemszerűen az állam nem tudja önmagát megadóztatni, vagy az adókra további adót 
kivetni. Én úgy fogalmaznám meg a kincstári tranzakciós illeték hatálya alá vonását, hogy 
egyes kiadási tételeken érvényesíteni kell a tranzakció fizetését, költségvetési szerveknek, 
fejezeti kezelésű előirányzatoknak a felhasználásakor tranzakciót indító szerveknek teljesíteni 
kell ezt a fizetést, de úgy, hogy bizonyos esetekben ez a tranzakció nem érvényesül, például 
nyugdíjaknál, családi támogatásoknál. Ezért is számolunk a kincstári tranzakciónál a korábbi 
100 milliárdos tételhez képest jóval kisebb bevétellel. 
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A kamatkiadások csökkentését tekintve mind Szekeres képviselő úr, mind Dancsó 
József képviselő úr kérdéseket tett fel. A magyar állam bruttó államadóssága meghaladja a 20 
ezer milliárd forintot. Sokat beszéltünk arról, hogy az országkockázati felár az IMF-fel és az 
Európai Bizottsággal kötendő megállapodás létrejötte esetén jelentősen csökken. Ha a teljes 
20 ezer milliárd forintra egy 100 bázispontos, vagyis 1 százalékos csökkenést vetítenénk ki, 
az 200 milliárd forintot jelentene. Nyilván a teljes államadósságra ezt a csökkentést nem lehet 
érvényesíteni, hiszen az adósság megújítása, az új kibocsátások esetén érvényesíthető, 
realizálható a felárcsökkenés. 

Mivel számoltunk? Ha megnézzük a környező országok országkockázati felárát, és azt 
a hozampluszt, amit fizetniük kell, akkor azt látjuk, hogy sajnos a magyar hozamszint 
magasabb, mint akár a cseh, akár a szlovák, akár a lengyel vagy a román hozamszint. Nyilván 
ez szoros összefüggésben van azzal, hogy Magyarország államadóssága nagyobb, magasabb, 
mint az említett országoké. A külső adósságunk jóval nagyobb, és az állam eladósodottságán 
túl, a külső adósság részeként a vállalkozások adóssága, sőt, a magánszemélyek adóssága is 
igen nagy. És nemcsak pénzpiaci vonalon, hanem reálgazdasági vonalon is Magyarország 
sokkal kitettebb a nemzetközi folyamatoknak, mint például a nagy belső piaccal bíró 
Lengyelország. 

De ez a rendkívül magas, a lengyel és román szintnél magasabb országkockázati felár 
számításaink szerint fokozatosan csökkenhet a lengyel hozamszint környékére. A 100 
milliárdos csökkenés, képviselő úr kérdésére válaszolva, azt feltételezi, hogy a lengyel 
hozamszintet fokozatosan érjük el. Szekeres miniszter úr fölvetette, hogy itt tényként 
számolunk a kockázati felárak és így a kamatkiadások csökkentésével. Bízom benne, hogy az 
a tényszerű információ, ami az Európai Bizottság és az IMF részéről elhangzott, nevezetesen, 
hogy 17-én elindulhatnak a tárgyalások, az a tényszerű információ, hogy a korábbi 
bejelentések tényére látható volt az országkockázati felár csökkenése, folytatódni fog azzal, 
hogy ha a kormány szándékai szerint a megállapodások sikerrel zárulnak, akkor megvalósul 
az említett országkockázatifelár-csökkenés. 

Számtalan számítás készült egyébként arra, hogy mekkora sávban valósulhat meg ez a 
csökkenés. Ha a nemzetközi folyamtok kedvezőbbek lesznek, tehát az eurózóna 
adósságválságát sikerül megoldani, akkor, azt gondolom, az eurózóna egészének kockázatai is 
csökkenhetnek. Tehát a magyar megállapodástól, tárgyalásoktól függetlenül nyilván a 
kamatkiadásokat az is befolyásolja, hogy az Európai Unió egésze mennyire sikeresen tudja 
kezelni az országkockázati kérdéseket. 

Mindezek alapján tehát azt gondolom, hogy az említett nagy módosító javaslat, a 
munkahelyvédelmi akcióterv hatásainak átvezetése reális költségvetési számokat eredményez 
2013-ban azzal, hogy a kormánynak feladata van az előirányzatok teljesítése tekintetében, 
akár a nemzetközi szervezetekkel való megállapodás kérdéskörét illetően, akár az 
adóbeszedési hatékonyság érvényesítését illetően. 

 
ELNÖK: Balog Ádám helyettes államtitkár úrnak is megadom a szót válaszadásra. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Teljes 

mértékben egyetértve helyettes államtitkár úrral, egy pár szóval kiegészíteném az adókról 
elhangzottakat. Most került benyújtásra a kormány által a munkahelyvédelmi akcióterv két 
módosító indítványa, az egyik a kisadózók, illetve a kisvállalatok adóját tartalmazza, a másik 
az egyéb adókedvezményeket, valamint kisebb törvény módosítását. Itt most a költségvetésről 
beszélünk, de azért egy mondatot talán megér, hogy ennek a munkahelyvédelmi akciótervnek 
azon túl, hogy a munkahelyek megtartását célozza, ezzel teljesen egyetértek, és 
kedvezményesen adóztatja bizonyos hátrányosabb munkavállalói helyzetben lévő 
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munkavállalókat, azért van egy koncepcionális váltás is, ami a kisvállalatok, kiadózók 
adóztatását illeti. 

Magyarországon kialakult egy olyan adórendszer, az elmúlt 20 évben, amely 
gyakorlatilag alig-alig tudta tudomásul venni azt, hogy a magyar gazdaság duális, van egy pár 
nagy cég, szerencsére itt vannak nálunk, multinacionális és magyar cégek is, ezek fizetik 
körülbelül a társasági adó felét, de ezek 3-400-an vannak. Ha kicsit tágabbra veszem a kört, 
akkor is pár ezer cégről beszélünk. Majd következik egy hatalmas kisvállalati réteg. 
Középvállalati réteg nem is nagyon van, kisvállalati rétegből tudunk beszélni, több százezer 
fővel, majd legalul 4-500 ezer fővel pedig ott vannak az egyéni vállalkozók, foglalkoztatóval 
nem rendelkező, önfoglalkoztatást végző kisadózók. Alapvetően az adórendszer, bár voltak 
próbálkozások, eva, ekho, átalányadó, igazából nem tudta megfogni azt, hogy ezeknek a 
költségszerkezete más. A kisadózók és a kisvállalatok adója arra tesz egy kísérletet, és mi 
nagyon bízunk ennek sikerében, hogy ne a foglalkoztatót büntessük azért, mert felvesz még 
egy embert, nem mondjuk rögtön azt, hogy szoc. adót kell fizetned, pedig még nem is termelt 
neked értéket az adott munkavállaló, hanem mondjuk azt, hogy akkor kell adóznod, amikor a 
foglalkoztatottad már értéket termel számodra. Azért a 300 milliárdos programnak közel fele 
erre a célra fordítódik, ennek véleményem szerint komoly gazdaságfejlesztési hatása lehet, 
akár már rövid távon is. Az első reakciók nagyon pozitívak. 

Nyilván a munkahelyvédelem az egyértelmű, elsődleges szándék, ezt a szoc. fog. 
kedvezmények biztosítják, de azért van egy nagy fordulat is az adózók megközelítését 
tekintve. Miért kell ez? Egyszerűen azért, mert Magyarországon kisvállalatok vannak főleg, 
létszámában ezek sokat foglalkoztatnak, tevékenységük nagyon munkaintenzív, szemben a 
nagyvállalatokkal, amelyek tőkeintenzív tevékenységet folytatnak. Náluk kimondottan erősen 
munkaintenzív a tevékenység, ezért a foglalkoztatás terhelése kimondottan káros a számukra. 
Ezért nem tudnak legálisan vagy teljesen legálisan foglalkoztatni, esetleg teljes egyéb saját 
eszközöket alkalmaznak a foglalkoztatásra, bele vannak kényszerítve egy rossz helyzetbe. 
Célunk az, hogy ezen változtassunk, és lehetőséget adjunk nekik, hogy máshogy adózzanak, 
egy prudensebb formában, amikor valóban csak akkor kell adózni, amikor a pénz realizálódik 
a kasszában. Ez talán kicsit kevés visszhangot kapott a megbeszélésünkön. 

A másik nagy terület, amihez szerettem volna hozzászólni, a bevételi oldal alakulása. 
Itt szerintem az, hogy a 40 milliárd forint addicionális hatásként jöhet egy ilyen programból, 
bármilyen fronton és bármilyen fórumon védhető, sőt, inkább konzervatív becslés. Igazából, 
ami több elemzést, több akciót igénylő kérdés, az a beszedési hatékonyság növelése. Nem is a 
NAV-ra kéne ezt húzni, egyszerűen az adók jobb hatékonysággal való megtérüléséről van 
szó, ha úgy tetszik. Úgy gondolom, az, hogy Magyarországon konzervatív becslések szerint is 
évi 2000 milliárd forint adót nem fizetnek meg, nem mondhatjuk azt vállat vonva, hogy 
úgysem fogják megfizetni. Igenis, ha olyan a helyzet, hogy már prudensen, kisvállalatokat 
támogató módon tudnak adózni ezek a kisvállalatokat, akkor meg kell vizsgálnunk alaposan 
annak lehetőségét, sőt, ki kell mondanunk, hogy az adókat igenis jobban be kell tudnunk 
szedni, mert most már van lehetőség a prudens adófizetésre. 

Nem normális dolog az, hogy Magyarországon 16-18 százalék a feketegazdaság, míg 
Dániában 3 vagy 4 százalék, a világ nyugati felében is teljesen más. Úgy vélem, most már 
megvannak azok a lehetőségek, amiket kiegészítve egy megfelelő akciótervvel van lehetőség 
további adóbevételek beszedésére. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr kiegészítését. Tekintettel arra, 

hogy további hozzászólási szándék nincs a bizottság tagjai körében, ezért sorra szavazunk a 
bizottsági módosító javaslatokról. Külön-külön álláspontom szerint. Próbálom beazonosítani 
egy-egy hívószóval, hogy melyikről szavazunk a jegyzőkönyv kedvéért. 



- 14 - 

Az első bizottsági módosító javaslat, amelyről szavazunk az erdei kisvasutak 
üzemeltetésének támogatási összegének megnöveléséről szól. Kérem a bizottság tagjait, hogy 
kézfelemeléssel jelezzék, amennyiben támogatják ezt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 18 
igen szavazattal és 2 ellenszavazattal a bizottság támogatja ennek benyújtását. 

A következő a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek további 46 millió forinttal 
történő támogatása. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja ezt. Kérem, 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság ezt is támogatta. 

A következő bizottsági módosító javaslat, ha nagyon profánul akarom leírni, akkor a 
szúnyogirtással kapcsolatos 150 millió forintos költségvetési támogatásról szól. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság 
támogatja. 

A következő módosító javaslat a Ferihegyi út meghosszabbításának támogatása 670 
millió forinttal. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Köszönöm, 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatja ennek benyújtását. 

A következő belterületi földút szilárd útburkolattal történő ellátásáról szól. Erre 
további 1 milliárd forint keret biztosításáról. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, kézfeltartással 
jelezzék! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság támogatja. 

A következő módosító javaslat az Eximbank Zrt.-ről szól. Ki az, aki ezt a módosítást 
támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság 
támogatja. 

A következő az Eszterházy kastély további felújítása, 350 millió forinttal támogatná a 
költségvetés. Megadom a szót Banai Péter helyettes államtitkár úrnak. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elnézést, a tisztelt bizottság egy momentumra szeretném fölhívni a bizottság figyelmét. Az 
előző módosító javaslat, amely az Eximbank tekintetében normaszöveg-módosítást tartalmaz, 
úgynevezett második körös módosító javaslat lenne, hiszen nem érint költségvetési 
főösszeget. Az a tiszteletteljes javaslatunk, hogy ennek a módosító javaslatnak a 
megszavazására már az első körben kerüljön sort azért, mert a normaszöveg jelentősen bővíti 
az Eximbank forrásbevonási lehetőségét, bővítené az állami garancia melletti kereteket, és a 
bank pénzügyi tervének elkészítéséhez fontos tudni azt, hogy milyen keretekre építheti fel az 
említett pénzügyi tervet. Így jelentős exportbővítés valósulna meg a növekedés elősegítése 
érdekében, ezért fontos, hogy a normál rendtől eltérően már az első körben szavazásra 
kerüljön sor. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak az információját. Ez 

értelemszerűen nem a mi szavazási rendünknek szólt, hanem majd a Ház előtti szavazásnak. 
De természetesen köszönöm, mert ez nyilvánvalóan fontos információ az előkészítő kollégák 
számára. 

Tehát szavazásra teszem fel az Eszterházy kastély felújításának további 350 millió 
forinttal való támogatását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a bizottság ezt a módosítást támogatja. 

A következő a járási kormányhivatalok működésének 8,8 milliárd forinttal történő 
támogatása. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezzék! 
(Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság ezt a módosítást is benyújtásra ítélte. 

A következő módosító javaslatunk a hosszasan tárgyalt nagy csomag, amely a 
munkahely-megtartó akciótervhez kapcsolódik. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
támogatja ezt a javaslatot. Kérem, kézfeltartással jelezzék. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta. (Dr. Szekeres 
Imre távozik az ülésről.) 
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A következő módosításnál egy pontosítást is szeretnék bejelenteni, különösen a 
jegyzőkönyv kedvéért. A táblázatban szerepel, hogy javaslat a 2012. évi költségvetési 
előirányzat módosítására, értelemszerűen itt a 2013. évi költségvetési előirányzat 
módosításáról van szó, tehát itt egy elírás történt. A tartalmi rész pedig az OMÉK 
megrendezésének támogatására 2 milliárd forintot irányozna elő. Ki az, aki ezt támogatja? 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság most már 
egyhangúlag támogatta. 

A következő javaslat a normatívaátcsoportosítást jelent különösen a szociális ellátás 
területén, tekintettel arra, hogy ezt a feladatot továbbra is az önkormányzatok látják el, ezért 
célszerű egy más fejezetben kezelni ezeket a tételeket. Ki az, aki ezt a módosítás támogatja. 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A következő javaslat a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatására további 
50 millió forintot jelent. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Tizennyolc igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A következő módosítás a tanyafejlesztési program további 500 millió forinttal történő 
támogatását jelenti. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal egyhangúlag támogatta a 
bizottság. 

A következő benyújtandó módosító javaslat a Nemzeti Együttműködési Alap 338 
millió forinttal történő növelését irányozza elő. Ki az, aki ezt támogatja? Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta ezt 
a javaslatot. 

A következő módosító indítvány a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet költségvetését 
érintené. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal egyhangúlag támogatta a bizottság. 

Az utolsó módosító indítvány, amely előttünk szerepel, a pécsi Kodály Központnak 
további költségvetési forráshoz juttatását teszi lehetővé. Ki az, aki ezt támogatja. Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy ezen napirendi pont keretében valamennyi 
módosító javaslatról szavaztunk, ezt a napirendi pontot lezárom. 

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

Rátérhetünk harmadik napirendi pont tárgyalására, a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
zárószavazás előtti módosításaira. 

Az előterjesztő nyújtotta be ezeket a módosító indítványokat, értelemszerűen azt nem 
kell megkérdeznem, hogy támogatja-e ezeket, legfeljebb helyettes államtitkár úrnak megadom 
a szót, amennyiben Banai Péter az illetékes ebben a kérdésben is, hogy röviden foglalja össze 
a bizottság számára, hogy milyen tartalommal is került ez elénk. Tessék! 

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

Bizottság! Az eredeti javaslat egy 50 milliárd forintos pluszkiadást fogalmazott meg az uniós 
projektek önrészének támogatása érdekében. A javaslat eredetileg az önkormányzati 
támogatásokhoz helyezte ezt a plusz 50 milliárd forintos javaslatot, így értelemszerűen csak 
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önkormányzatok részesülhettek volna ebből a támogatásból. A ma reggel benyújtott módosító 
javaslat áthelyezi az említett 50 milliárd forintos összeget az önkormányzatok támogatásából 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe, így nemcsak önkormányzatok, hanem más 
állami kedvezményezettek részére is lehetővé válik az önerő támogatásának igénybevétele. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, a kiegészítést. Tisztelt Bizottság! 

Akkor ezekről az ajánlási pontokról szavazunk. Ezek között ugye, összefüggés van, ha a 
bizottság egyetért vele, akkor ezekről együtt szavazunk. (Jelzésre.) Úgy látom, megerősítő 
bólogatásokat kapok, akkor erről a négy pontról együtt szavazunk. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki az, aki támogatja ezeket a módosításokat. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta ezeket 
a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen 

A napirendi pont lezárása 

Ennél a napirendi pontnál több tárgyalandó kérdésünk nincs, ezért ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalását is lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár uraknak és 
főosztályvezető úrnak a bizottsági ülésen való részvételét és segítségét. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! A negyedik napirendi pontunkat kezdjük tárgyalni, az egyebeket. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek felvetnivalója ebben a körben. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor csak annyit szeretnék képviselőtársaim figyelmébe 
ajánlani, hogy csütörtökön délután találkozunk a zárószavazás előtt. Azért hoztuk ide ezt a 
napirendi pontot, amiről az előbb tárgyaltunk, hogy a csütörtök reggeli ülést ne kelljen 
megtartani. Ettől függetlenül délutáni természetesen ülésezni fogunk, de akkor plenáris ülés 
van, ez meglepetést nem okoz senki számára. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a 
türelmet, különösen a türelmet. Jó utat hazafelé, jó pihenést. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 42 perc.) 
 
 
 

 Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 
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