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Napirend: 
 

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

szám - bizottsági módosító javaslat és „tájékoztató” elkészítése a HSz. 121/A. § (3)-

(4) bekezdése alapján, első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 15 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, mai és vélhetően a szezon utolsó bizottsági ülését 
megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy a bizottság határozatképes. 

Egy napirendi pontra tettem javaslatot, ez pedig az ország jövő évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat elfogadásával kapcsolatos bizottsági indítvány 
megtárgyalása, illetve a róla hozandó döntés, valamint a hozzá kapcsolódó tájékoztató. Ezeket 
a dokumentumokat időközben talán volt idejük áttekinteni valamennyire. A tájékoztató 
rendeltetése az, hogy majd amikor a költségvetés megalkotásának második szakasza, tehát a 
részletes vita elindul, akkor a tájékoztatóban lévő, nemrég megszavazott módosult 
sarokszámok, amikhez képest a leendő módosító indítvány most már fejezeteken belül, 
sarokszámokon belül majd megtehetők. Erről fogom tájékoztatni a plenáris ülést is, 
amennyiben a meghívóban szereplő napirenddel a bizottság egyetért, és a bizottsági módosító 
indítvány megtételét is megszavazza. 

Megkérdezem tehát, hogy ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi ponttal. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő 
többsége a napirenddel egyetért. Ki az, aki nem értett egyet. Egy ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 

Tisztelettel köszöntöm Banai Péter helyettes államtitkár urat, egyúttal megkérdezem, 
hogy a nyilván az ön által is ismert bizottsági módosító indítványról mi a véleménye. 
Szíveskedjék ismertetni! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat a kormány véleménye szerint pontosan 
átvezeti mindazon módosító javaslatok hatását, amelyeket az Országgyűlés támogatott. 
Összességében, mintegy összefoglalásképp azt tudom mondani, hogy a 323 benyújtott 
módosító javaslatból körülbelül 20 támogatott módosító javaslat mind a költségvetés kiadási, 
mind a bevételi főösszegét megemelte. A bevételeknél 23,4 milliárd forinttal nagyobb 
mértékben emelte meg, mint a kiadásokat. Így az államháztartás központi alrendszerének 
pénzforgalmi hiánya az eredetileg benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz képest az 
említett 23,4 milliárd forinttal javul, de ez a pénzforgalmi javulás az uniós módszertan szerinti 
2,2 százalékos eredményszemléletű hiány változatlansága mellett valósul meg. Az ok az 
eltérő elszámolási rendszer a magyar és az európai uniós módszertan szerint és a pénzügyi 
tranzakciós illeték változása, ami miatt bekövetkezik a hiányjavulás. 

A költségvetés egyik fő karakterét, tehát a 2,2 százalékos hiányt megőrizte, úgy, hogy 
az említett kiadási és bevételi változásokon belül az egyik legjelentősebb, a 
munkahelyvédelmi akcióterv módosító javaslatának hatása érvényesítésre kerül. Az összegzés 
alapján tehát csak ismételni tudom azt, amit ez első mondatban elmondtam, hogy a kormány a 
javaslatot támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Engedje meg, hogy megkérdezzem, mivel a 

számokról referálnom kell a plenáris ülésen, jól értettem-e, tehát 23,4 milliárd forinttal nő a 
bevételi főösszeg? (Jelzésre.) Akkor szíveskedjék a számokat megismételni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. A kiadási főösszeg az 

eredetileg benyújtott javaslathoz képest 260 milliárd 452,7 millió forinttal nő. A bevétel 283 
milliárd 852,7 millió forinttal nő. Mivel a bevételek 23,4 millió forinttal nagyobb mértékben 
növekedtek, mint a kiadások, ezért a hiány az említett 23,4 milliárd forinttal csökken az 
eredeti javaslathoz képest. Ez ugyanakkor csak a központi alrendszer pénzforgalmi hiányának 
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csökkenését jelenti, az uniós módszertan szerinti eredményszemléletű hiány változatlanul 2,2 
százalék a GDP arányában a most a bizottság előtt lévő módosító javaslat szerint, csakúgy, 
mint az eredetileg benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, most már világos. Próbáltam a számokat rögzíteni. Kinek 

van kérdése? Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nekem volna egy kérdésem, azzal kapcsolatos, hogy most 

ugyebár a 2012-es költségvetés kapcsán az Országgyűlés elfogadott egy olyan módosító 
javaslatot, hogy az áfa-visszafizetés miatt a 2012-es költségvetésnek így valamilyen szinten a 
pénzforgalmi szemléletű egyenlege javul. Ez a 2013-as költségvetésben hogyan jelenik meg, 
és ezt átvezették-e, gondoltak-e erre, hogy hatással lesz a 2013-as költségvetésre is? 

 
ELNÖK: Szedjük össze a többi kérdést is. Szekeres képviselő úr! (Jelzésre.) Ő 

hozzászólni szeretne. Nincs több kérdés, akkor tessék a kérdésre először válaszolni! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

képviselő úr által említett 2012. évi költségvetési törvénymódosítás bevételi oldalán két hatás 
miatt került sor az áfa előirányzatának megemelésére. Az egyik a képviselő úr által említett 
áfaszabály-módosítás érvényesítése. Itt a 2012. évi költségvetés elfogadása után került sor az 
áfaszabályok olyan változtatására, amelynek értelmében azon vállalkozások, amelyek 
áfafizetési kötelezettségüket nem teljesítették, visszaigénylést csak 30 nappal később 
érvényesíthetnek. Tehát 30 nappal kitolódott a megfizetés hatása. Ennek van egy 
pénzforgalmi többletbevételi hatása, ez az uniós módszertan szerint az eredményszemléletű 
összeget nem befolyásolja. A 2012-es költségvetés módosításakor ugyanakkor az uniós 
forrásokhoz kapcsoló önerőalap többletkiadásának gazdaságélénkítő hatásából olyan többlet-
áfabevételek is realizálódhatnak 2012-ben, ami az eredményszemléletű bevételeket növeli. 

Nem akarok nagyon hosszú lenni, a lényeg, hogy a 2012-es költségvetés 
módosításában nemcsak az áfaszabály változásának pusztán pénzforgalmi bevételi többlete 
érvényesülhet, hanem az eredményszemléletű többlet is. A 2012-es költségvetés módosítása 
egyébként nullszaldós lett. A 2013-as költségvetés tervezésekor természetesen ezt a 
szabályváltozást figyelembe tudtuk és figyelembe is kellett venni az államháztartási törvény 
értelmében. Tehát a 2013-as áfabevételeknél ezzel a már hatályban lévő áfaszabállyal 
számoltunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor most a hozzászólások, vélemények következnek. 

Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A keddi költségvetési 

bizottsági ülésen lefolyt egy vita, hogy mennyiben tekinthető megalapozottnak az a 
költségvetést alapjaiban módosító javaslatsor, amelyet munkahelyvédelmi programként 
bemutattak. Szeretném megerősíteni az akkori álláspontunkat, hogy ez a bizonyos, közel 290 
milliárd forint, amely az adóbevétel-csökkenés és adóbevétel-növekedés szaldójaként 
megjelenik, nem létező bevétellel van lefedezve. Ez az egyik oka annak, amiért a szocialista 
képviselőcsoport még a szavazáson sem kíván részt venni. Aki már látott költségvetést, az 
pontosan tudja ennek a helyzetnek az iróniáját, és félreértés ne essék, nem államtitkár úron 
kérem számon, és nem is várok rá választ, ez nem az ön felelőssége, hogy ilyen útra nem lehet 
vinni egy állami költségvetést. 

Szeretném megerősíteni, hogy ezen ok mellett sok minden más is, ami ennek a 
költségvetésnek a megalapozatlanságát jelenti, vezetett ehhez a döntéshez bennünket. 
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Egyetértve a szakértők nagy részének álláspontjával, ez a költségvetés a jövő évet sem fogja 
megérni. Biztos, hogy még az idén önök ide fognak jönni különböző ürügyekkel vagy 
javaslatsorral. Nagyon sajnálom, hogy így történik, nem jó jel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Azért sem szavaztam 

meg a napirendet, mert úgy gondolom, hogy egyszerűen az a folyamat, ahogy a 2013-as 
költségvetés tervezése zajlott, hogy folyamatos kapkodásokkal és folyamatos állandó 
változtatásokkal éltek, és ezáltal még inkább növelték a kiszámíthatatlanságot, jóval többet 
veszített az ország a réven, mint amit nyert a vámon azzal, hogy van egy költségvetésünk, ami 
semmi más, csak tárgyalási alap. Tárgyalási alap nyilvánvalóan, hiszen ezért volt az egész 
nagy sietség, tárgyalási alap a nemzetközi szervezetekkel való tárgyalás előtt. 

Viszont az a probléma, én nem gondolom azt, hogy ez tárgyalási alapnak is elegendő 
volna. Hiszen olyan fiktív bevételek vannak benne, amelyek egyszerűen nem 
realizálódhatnak. Olyan mértékű változásokat kell még ebben a költségvetésben, egyszerűen 
azért, hogy állni tudjon a költségvetés, végrehajtani, hogy ez, amit most itt látunk, még egy 
tervezési folyamatnak egy előkészítő szakaszában volna csak megfelelő anyag. Bármilyen jól 
és részletezetten megvan, tudom, hogy elnök úr szerint ez sem eléggé részletezett, de egy 
tervezési szakasz előkészítési folyamatában egy munkaanyagnak kiváló volna, amin még 
nagyon sokat kell dolgozni. 

De ezt itt most keretszámként elfogadni és törvénybe vésni több mint felelőtlenség. 
Úgy gondolom, hogy ha ezt most elfogadjuk, a 2013-as év költségvetése még abszurd módon 
állandóan toldozgatott-foldozgatott 2012-es költségvetésnél is többször lesz majd módosítva. 
Nagyon sokat veszít az ország azzal, hogy a bizalmatlanságot növeli azáltal, hogy nincs 
rendes költségvetési tervezés, és ennek a levét majd az adófizetők isszák meg. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok további jelentkezést. Akkor tehát megkérdezem, hogy akar-e államtitkár úr reagálni 
ezekre az észrevételekre. (Jelzésre.) Tessék! 

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

észrevételek voltak, de engedjék meg, hogy néhány szót reagáljak az elhangzottakra. Vágó 
képviselő úr azon észrevételére, amely szerint korai a költségvetés, és kapkodásban készült, el 
kell mondjam, hogy az Európai Unió összes tagállama, az európai szemeszter keretében, 
2015-ig rögzítette tavasszal a makrogazdasági és államháztartási folyamatokat. Ha az európai 
országok komolyan veszik azt a dokumentumot, amit hivatalos anyagként benyújtottak a 
Bizottság számára, akkor azt gondolom, Magyarországnak is komolyan kell venni, 
nevezetesen a Széll Kálmán-terv 2.0-át, amely a 2013-as költségvetés folyamatait is 
meghatározta. Ennek a stratégiai dokumentumnak az alapján készült a 2013-as költségvetés. 

Ami a tervezés menetét illeti, mind az államháztartási törvényben, mind a gazdasági 
stabilitásról szóló törvényben lefektetett szabályokat figyelembe vettük. Azt gondolom, itt a 
tervezés a lehető legalaposabb volt, hiszen belépett a Költségvetési Tanács új szerepkörrel, a 
Költségvetési Tanács véleményezte az anyagot, konzultáció volt a tanács és a kormány 
között, és ennek alapján is formálódott a költségvetési javaslat. 

Mind Vágó képviselő úr, mind Szekeres miniszter úr említette, hogy fiktív 
bevételeken alapul ez a költségvetés. Adóhatékonyság-növeléssel valóban 160 milliárd 
forintos többletbevétellel számol a költségvetés, de a valóban szó a hatékonyságbővüléssel 
alátámasztott, külön jogszabály-módosítást nem igénylő jellegre vonatkozik. Ahogyan kedden 
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is elhangzott, külön akcióterv készül a tekintetben, hogy éves szinten a Balog helyettes 
államtitkár úr által említett 2 ezer milliárd forint be nem fizetett adóból legalább 160 milliárd 
forintos bevételt realizálni lehessen. Azt is megemlíteném, hogy új módszerek alkalmazásával 
2011 végén 40 milliárd forint pluszbevétel realizálódott, ha tetszik adóhatékonysági 
bevételnöveléssel. 

És végezetül arra kell reflektáljak, hogy ez a költségvetés mennyire lesz tartható vagy 
nem lesz tartható. Ha megnézzük a kormány lépéseit az elmúlt években az államadósság 
csökkentése és a hiány csökkenő pályán tartása érdekében, akkor, azt gondolom, mind a 
2010-es beavatkozások, mind a 2011-es beavatkozások és a 2012-es költségvetés nemzetközi 
szervezetek által is elismert 3 százalék alatti hiánya biztosítja azt, hogy a kormány komolyan 
veszi a jövő évi hiánycélt. És ha a folyamatok a most láthatónál kedvezőtlenebbül is 
alakulnak, akkor ugyanúgy javaslatot fog tenni a költségvetés esetleges korrekciójára, mint 
ahogyan ezt korábban előre nem látható folyamatok bekövetkezte esetén megtette. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A vitát lezárom. Szavazás 

következik arról, hogy a bizottság benyújtja-e azt a módosító javaslatot, amely a 2013. évi 
költségvetéshez benyújtott indítványok összegzését tartalmazza, és az imént erről vitát 
folytattunk, valamint a hozzá kapcsolódó tájékoztatót, egyúttal felhatalmaz engem arra, hogy 
erről röviden tájékoztassam a plenáris ülést. 

Aki ezzel az indítványommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ez többségi vélemény. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! Hat. A bizottság tehát úgy döntött 18 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül, hogy benyújtja ezt a módosító javaslatot, egyúttal kéri az 
Országgyűlést arra, hogy ezt fogadja el. Ezzel egyúttal a jövő évi költségvetés sarokszámait is 
emelje törvényerőre, és nyissa meg a majdani második szakasz részletes vitáját. 

Ezt a döntést hoztuk. Azt gondolom, az egyebekben annyit szeretnék még mondani, 
hogy tekintettel arra, hogy ez vélhetően az utolsó ülésünk, mindenkinek jó pihenést kívánok. 
Viszontlátásra szeptemberben! Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 35 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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