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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 18 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves 
Képviselőtársaim! Mai bizottsági ülésünket megnyitom. Köszöntök mindenkit. Köszöntöm a 
meghívott minisztériumi vezetőket, munkatársakat, a sajtó érdeklődő képviselőit. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz annyi bevezető megjegyzést 
hadd tegyek, és egyúttal exkuzálom magamat a késés miatt, hogy a pénzügyi kormányzat 
részéről érkezett a bizottsághoz, hogy nyújtson be bizottsági módosító javaslatot. Ezekre majd 
a megfelelő pontoknál rá fogunk térni. Tehát ezek után megkérdezem képviselőtársaimat, 
hogy elfogadják-e az általam javasolt napirendet. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
tárgyalása 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. Módosító javaslatok sorsáról döntünk. A 
munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról van szó. 

Az ajánlás 1. pontjában Gúr Nándor, Kiss Péter, Simon Gábor MSZP-s képviselők 
részéről érkezett módosító indítvány. Megkérdezem államtitkár urat, Balog Ádám helyettes 
államtitkár urat, hogy mi a véleményük erről az indítványról. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit. A minisztérium nem támogatja ezt a módosítványt. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kinek van észrevétele? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Indoklást szeretnék kérni. 
 
ELNÖK: Képviselő úr indoklást szeretne kérni. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezeket a korlátokat úgy 

határozta meg a törvénymódosítás, hogy egy reális élethelyzetet vegyen figyelembe. Továbbá 
vegye figyelembe a költségvetés lehetőségeit is. Úgy véljük, hogy a 100 ezer forintos korlát 
megfelelő ahhoz, hogy a valóban megcélozni szándékolt munkavállalók megkaphassák ezt a 
kedvezményt, és jelentős részben kaphassák meg ezt a kedvezményt. Sajnos a költségvetési 
mozgástér is erre elegendő. 

 
ELNÖK: Ez volt az indokolás. Van-e egyéb észrevétel, kérdés?  (Nincs jelentkező.) 

Nem látok ilyet, akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Két igen mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

A 2. ajánlási pontban ismét Gúr Nándor és képviselőtársai indítványáról van szó. 
Kérdezem államtitkár urat, mi a véleménye erről. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja az indítványt. 
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ELNÖK: Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Szavazás 

következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Két támogatás mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 3. ajánlási pontban Baráth Zsolt és Sneider Tamás jobbikos képviselők indítványa 
szerepel, amely több másik indítvánnyal is összefügg. Kérdezem államtitkár urat, hogy erről 
mi a véleménye. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
Következik a 4. ajánlási pontban ismét Baráth Zsolt, Sneider Tamás indítványa. 

Kérdezem államtitkár úr véleményét. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. Felhívnám a figyelmet, hogy ez egy meglehetősen értelmezhetetlen javaslat, hiszen 
a szociális hozzájárulási adónak semmi köze nincs a nyugdíj megállapításához. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bocsánat, úgy kell értenünk, hogy szakmailag ez az indítvány nem illik bele 

ebbe a kontextusba? (Jelzésre.) Jó. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, 
aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. Köszönöm. 

Az 5 ajánlási pontban Gúr Nándor, Kiss Péter és társaik javaslatáról van szó. 
Államtitkár úr! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. A 

szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 6. ajánlási pontban ismét Gúr Nándor és társaik indítványáról van szó. Államtitkár 

úr véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről nem látok észrevételt, kérdést. Szavazás következik. Ki 

támogatja az indítványt, (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 7. ajánlási pontban ugyancsak MSZP-s képviselők indítványáról van szó. 

Államtitkár úr! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről nem látok kérdést, észrevételt. Szavazás következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 9. ajánlási pontban MSZP-s képviselők indítványáról kérdezem az államtitkár úr 

véleményét. 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: A bizottság részéről nem látok észrevételt, szavazás következik. A 9. ajánlási 

pontot ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 10. ajánlási pontban ugyancsak MSZP-s képviselők indítványáról van szó. 

Államtitkár úr! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről nincs észrevétel, szavazás következik. Ki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 12. ajánlási pontban Gúr Nándor és társai javaslatáról van szó. A minisztérium 

véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 13. ajánlási pontban Szél Bernadett indítványa szerepel. Kérdezem államtitkár úr 

véleményét. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja, de szeretnénk jelezni, hogy itt egy valós problémát fogalmazott meg képviselő 
asszony, tehát ezt megvizsgáljuk, hogyan lehetne kezelni a közfoglalkoztatotti státus kérdését. 
Lehet, hogy ez akár végső megoldásnak is jó, ugyanakkor úgy látjuk, azért figyelembe kell 
venni azt, hogy itt különböző élethelyzetek is lehetnek. Tehát javasolni fogunk egy megoldást 
erre a problémára, de most ezt nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Világos, ezt itt nem támogatja a kormány, de azért lát benne fantáziát. A 

bizottság véleményét kérdezem. (Nincs jelentkező.) Vélemény nincs. Szavazás következik. ki 
támogatja az indítványt? Két igen mellett a bizottság nem támogatja. 

A 14. ajánlási pontban MSZP-s képviselők indítványáról van szó. A minisztérium 
véleménye? 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság véleményét kérdezem. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom, itt egy olyan pontról van szó, amelynél egy picit 
érdemes időzni. Azért szerintem méltánytalan, hogy ha marad az eredeti szabályozás. Az 
eredeti szabályozás azt mutatja, hogy kétharmad részében a 9 hónapnak kell valakinek ahhoz, 
hogy ha már minden ponton szigorodott a rendszer, akkor szerintem annál az egy 
kategóriánál, ahol tartósan álláskeresőről van szó, ennyit lehetne, sőt, szerintem kellene is a 
minisztériumnak, illetve a kormányzatnak akceptálni a kialakult jelenlegi magyar 
foglalkoztatási viszonyokra tekintettel. Azt gondolom, nem kérnek túlságosan sokat a 
kollégák, azt kérik, hogy ne legyen ennyire lehetetlenül szigorú a mostani szabályok szerinti 
megítélési rendszer. Szerintem nem méltányos az, ha a 9 hónapból kétharmad részt, 6 hónapot 
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kell úgy eltöltenie, hogy az én jelenlegi ismereteim szerint minden más ponton mindenfajta 
szigorítás végigment, ezen a ponton szerintem érdemes lenne végiggondolni. Nem gondolom, 
hogy költségvetési hatásában vállalhatatlan lenne a javaslat, bár nyilván vannak 
következményei, de miután látszik, hogy a válság miatt nem nagyon sikerül ezen a területen 
szinte semmifajta eredményt elérni, ezért legalább az állam odafigyelésnek ezt a fajta 
mikéntjét érdemes lenne megfontolni. Azt gondolom, hogy amire a kollégák beadták az 
indítványt, olyan kérdés, ami a kialakult helyzetben, azért, mert ennyi éve tart, és ilyen súlyos 
a válság, érdemes lenne foglalkozni érdemben. Tudom, nincsenek felhatalmazva arra, hogy 
szocialista javaslatot elfogadjanak, de azt kérem, legalább gondolják végig, hogy ez így 
semmiképpen nem méltányos, azokkal az emberekkel szemben nem méltányos, akik ebben az 
élethelyzetben vannak. Sokan közülük, nem mondom, hogy mindenki, bizonyosan ön 
hibájukon kívül kerülnek ebbe a helyzetbe ráadásul. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Puskás alelnök úr kért szót. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Most nem azért 

nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot, mert az MSZP módosító indítványa, hanem azért, mert 
ne értünk vele egyet. Az a kifejezés, miszerint szigorodik a rendszer, azt gondolom, annál a 
törvényjavaslatnál, amelyről beszélünk, értelmezhetetlen. Hiszen rendszerként fogalmazzuk 
ezt a dolgot, akkor a rendszer ettől humánusabb lesz, hiszen arról van szó, hogy 
engedményeket teszünk annak érdekében, hogy a foglakoztatást növeljük, illetve 
munkahelyeket védjünk meg. Tehát a szigorúság ebben az esetben értelmezhetetlen fogalom. 

Másrészről a vitában eddig a szocialisták legfőbb érvként mindig azt hozták ezen 
intézkedési sor ellenében, miszerint ez egy olyan költségvetési kihatású dolog, amely komoly 
lyukat üt a központi költségvetésben, ezért kérdőjelezték-kérdőjelezik meg. Most pedig olyan 
módosító indítványokat tesznek, többek között ezt, amelyek ezt a költségvetési terhet 
egyértelműen növelnék. Tehát ilyen értelemben sem vállalható a dolog. És nyilvánvalóan 
azon kör számára kívánja a parlament és a kormány ezeket a kedvezményeket megadni, akik 
valóban kifejezetten hátrányos helyzetben vannak, és nyilvánvalóan minden munkanélküli 
hátrányos helyzetben van. De itt a tartós munkanélküliekről van szó, és gondolom, az a 
definíció, ahogy a törvényjavaslat megfogalmazza, pontosan írja le ezt a helyzetet. Ezért nem 
tudjuk támogatni ezt a módosítást. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Alelnök úr, valótlan az érvelés. Ez a pont, amire 

beadott módosító indítvány van, semmilyen módon nem kedvezményez. Ez az érvelés, ami 
most itt elhangzott, a törvényjavaslat egészének általános indoklására lehetséges, hogy igaz, 
de erre semmiképpen nem igaz. Ebben a pontban, amire a javaslat be van adva, nagyon durva 
és nagyon szigorú, önök által behozott gyakorlatot próbál emberközelivé tenni. Mondhatnám 
azt, nem mondtam eddig, hogy embertelen gyakorlatot. 

Miről szól a javaslat? Csak azért, hogy pontosítsuk egymás között, mert szerintem az 
érvelés, még egyszer mondom, az egész javaslatra az általános vitában helyes lett volna, de 
erre a javaslatra semmiképpen nem helyes. Arról szól a mostani javaslat, hogy a tartósan 
álláskereső fogalmi meghatározásában ne az a szigorú feltétel legyen továbbra is igaz, hogy 9 
hónapból 6 hónapot kelljen munkanélküliként eltölteni, hanem annál kevesebb idő eltöltésére 
is igaz legyen ez a fajta megállapítás. Ismerek Szabolcs-Szatmár megyei statisztikai számokat, 
országosakat nem ismerek. A mi megyénkben az a jellemző, hogy aki elveszíti a 
munkahelyét, 10 százaléknál kisebb eséllyel talál magának 5 hónapon belül munkahelyet. 
Tehát 90 százaléka tartóssá válik. Ezért azt mondom, hogy igazán méltányos az lenne, ha 
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önök annyira segíteni kívánnak valakiknek, hogy ebbe a „valakik”-be azok is beletartozzanak, 
akik 3 hónapnál régebben elvesztették munkahelyüket. Itt lényegében erről van szó, és ha 
ebben egyetértünk, miután nem mondta, hogy mennyi a költségvetési többlete ennek, és ha 
szabályszerűen járnánk el, akkor természetesen minden ilyen indítványnál kérnénk a 
kormánytól azt, hogy határozza meg ezt, ha van ilyen számítása. Én nem kértem ezt, becsülni 
tudom nagyjából, ezért azt gondolom, nem olyan pénzről van szó, amelyről érdemi vita folyna 
az Országgyűlésben bármely pillanatban. 

Azt mondom, hogy van ennek a most kialakult rendszernek 6-7 olyan paramétere, 
amely az elmúlt két évben durván szigorodott, nagyon durván szigorodott úgy, hogy a 
munkavállalók fizetési kötelezettsége semmivel sem csökkent. Tehát amikor valakinek van 
munkája, ugyanannyit vonnak le tőle ezen a jogcímen, mint amennyit évekkel ezelőtt 
levontak egy másfajta ellátásért cserébe. Külön megérne majd egy vitát az, hogy lehet-e ilyen 
durva mértékben beavatkozni ugyanolyan mértékű ellátásért cserébe adott szolgáltatások 
kurtításával, mint amilyen módon ez bekövetkezett. De ebbe most nem akarok belemenni, 
mert túlságosan filozofikus lenne. De azt gondolom, legalább érdemes lenne végiggondolni, 
hogy mennyiben méltányos. Azt tudom mondani tapasztalataim szerint, Kelet-Magyarország 
egészére, de Szabolcs megyére bizonyosan igaz az, hogy az ottani munkavállalókkal szemben 
semmiképpen nem méltányos ez a fajta paraméter-meghatározás. Aki ott munkanélkülivé 
válik, azok közül kevesebb, mint 10 százalék az, aki 5 hónapon belül új munkahelyet talál. 

Ezért gondolom azt, hogy méltányos lenne az, ha legalább elgondolkodnának, hogy a 
rendszer ezen paraméterét lehetséges-e, szabad-e, és ha igen, milyen mértékben változtatni. 
Ezért érveltem mellette, nem kívánok tovább érvelni, mert látom, hogy nem lehet semmilyen 
javaslatot keresztülvinni, de mindenképpen szóba akartam hozni. Hangsúlyozom még 
egyszer, nem a mértéknél érveltem, hanem ennél a fogalommeghatározási paraméternél, mert 
azt gondolom, ezt legalább végiggondolni érdemes lenne, és hangsúlyozom, azért, mert 
kifejezetten vitatom azt, hogy vajon ilyen mértékű megváltoztatás a paramétereknek 
egyáltalán alkotmányos-e, tekintettel arra, hogy ugyanannyit vonnak le mindenki béréből, 
amikor állásban van, és azt követően egy teljesen más szituációval kell szembesülnie. Azt 
gondolom, ennyit mindenképpen érdemes volt mondani róla, és köszönöm a hozzászólási 
lehetőséget, elnök úr. 

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

következik. Ki az, aki támogatja az indítványt, (Szavazás.) Öt igen mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 15. ajánlási pontban szintén MSZP-s képviselők módosító indítványáról van szó. 
Kérdezem államtitkár úr véleményét róla. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság 
nem támogatja. 

A 16. ajánlási pontról a minisztérium véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről véleményt, észrevételt nem látok, a szavazás 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 18. ajánlási pont MSZP-s képviselők indítványa. Kérdezem államtitkár urat. 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságban nem látok véleményt. Szavazás következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 20. ajánlási pont következik. Kérdezem államtitkár úr véleményét. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről észrevételt nem áltok, szavazás következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 21. ajánlási pontban Kővári János képviselő úr indítványáról van szó. A 

minisztérium véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A képviselő úr javaslat a 

civiltörvény változásai miatt szükséges módosításokat építi be, a minisztérium ezt támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, 

szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
Következik a 22. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr indítványa. Ő nincs itt, 

tehát nem tud hozzáfűzni kommentárt. A minisztérium véleményét kérdezem. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e észrevétel, (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, 

szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki sem támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen, ezzel az 1. napirendi pontunk végére értünk. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi ponthoz nem érkeztek képviselői módosító indítványok, viszont 
bizottsági módosító javaslat benyújtását kezdeményezte a kormány. Ezért erről kell majd 
állást foglalnunk. Azt gondolom, hogy ezt az indítványt megkapta mindenki az ülés előtt, 
tehát ismert a tartalma. Így ezt nem fogom ismertetni. Viszont megkérem államtitkár urat, 
hogy röviden foglalja össze a tartalmát. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A javaslat fontos adminisztrációs egyszerűsítéseket tartalmaz. Ezeket legjobb tudásunk szerint 
a vállalkozói szervezetek is kérték. Többek között azt, hogy bizonyos bejelentési 
kötelezettségeknek ne kelljen eleget tenniük azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a 
kisadózók tételes adóját választják. Egyértelműsíti azt, hogy papír alapon is be lehet nyújtani 
a szükséges nyomtatványokat, valamint kitolja a szükséges bevallási, nyilatkozattételi 
határidőt január 20-ról február 25-re a megfelelő felkészülés érdekében, illetve azért, hogy a 
vállalkozások el tudják végezni a szükséges számításokat. Úgy gondolom, ez nagyon 
egyszerű, de fontos módosításnak minősíthető, úgyhogy mindenképpen kérjük a támogatását. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. a kormány értelemszerűen támogatja a bizottság leendő 

módosító indítványát. Kérdezem azért a bizottság tagok véleményét róla. (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet. Szavazás következik arról, hogy a bizottság benyújtsa-e az imént ismertetett 
módosító javaslatot. Aki ezzel egyetért, érem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége támogatja az indítvány 
benyújtását. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm. A 2. napirendi pont végére értünk. 

A Magyarország 2013. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Következik a 3. napirendi pont megtárgyalása, a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatokról van szó. Bocsánat, technikai 
szünet. Folytatjuk ülésünket. Tehát a megalapozó törvények módosításával kapcsolatos 
kapcsolódó javaslatokról van szó. 

Az 1. ajánlási pontban a kulturális bizottság tett indítványt. Ennek száma T/7767/15., 
ennek az ajánlásnak az 1. pontja. Megvan mindenkinek? (Jelzésre.) Köszöntöm a 
minisztérium képviselőit, és megkérdezem, hogy erről az indítványról mi a véleményük. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Kandrács Csaba vagyok, a kincstárért felelős helyettes államtitkár, és támogatjuk ezt 
a módosító javaslatot. Ez korábban már szerepelt, gyakorlatilag egy dátum rendezéséről szól, 
ami elfogadható részünkről. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs jelentkező.) Nincs 

vélemény. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság döntő többsége támogatja. 
Következik a bizottsági módosító javaslat, amiről említést tettem az ülés 

megnyitásának elején. Ez is rendelkezésre áll, képviselőtársaimnak ki lett osztva. Azért 
vagyok némi zavarban, mert ennek nincs száma, tehát az azonosításával gondok vannak. 
Fölolvasom a címét: A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszer-forgalmazás általános szabályairól szóló törvény 
módosításáról”, ehhez nyújtana be a bizottságunk egy módosító indítványt. Erről kérdezem a 
tárca véleményét. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító indítványt 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nem 

látok ilyet, akkor szavazhatunk arról, hogy ezt a bizottság benyújtja-e sajátjaként az 
Országgyűlésnek. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége támogatja az indítvány benyújtását. 

Következik ugyancsak egy bizottsági módosító javaslat formájában benyújtandó 
indítvány. Ezt úgy tudom azonosítani, hogy a tb-alapok jövő évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz kapcsolódik. Kérdezem a tárca véleményét. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: A bizottság részről van-e észrevétel vagy kérdés. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyet, tehát szavazás következik. Ki támogatja az indítvány benyújtását? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége a javaslat benyújtásával egyetért. 

Következik egy ugyancsak bizottsági módosító indítványra tett javaslat. Ez egy 
hosszú, terjedelmes módosító javaslat. Azonosítása úgy lehetséges, hogy a jövő évi központi 
költségvetést megalapozó törvényeken belül az Áht.-val kapcsolatos módosítás, amit szintén 
ennek a bizottságnak kellene benyújtania. Ezt megelőzően megkérdezem a tárca véleményét 
erről. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk az ebben 

szereplő módosító javaslatokat. 
 
ELNÖK: Kinek van kérdése vagy megjegyzése? Államtitkár úr, engedje meg, azért 

arra mondjon valamit, hogy egy ilyen hosszú lére eresztett, már bocsánat a kifejezésért, a 
fináléban miért ilyen formában kell nekünk benyújtani? Miért nem tudta a tárca normál úton 
ezt a módosítást megejteni? Tessék! 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Ezek a módosító javaslatok gyakorlatilag főleg összhangot teremtenek az új 
önkormányzati törvénnyel. Pontosítások szerepelnek benne. Ha kiemelhetek egy-két dolgot 
ezzel kapcsolatban, például az új önkormányzati törvény rendelkezése alapján az 
önkormányzatok költségvetésében a kötelező és az önként vállalt feladatokat szét kell bontani 
forrásokra és kiadásokra. Ezzel összhangban ez a javaslat például az államháztartási 
törvényben is előírja 2013-tól, hogy nemcsak közgazdasági tagolásban kell elkészíteni az 
önkormányzati költségvetési rendeleteket, hanem fel kell tüntetni az önként és a kötelezően 
vállalt, illetve állami feladatokat is. 

Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a következő évtől működési hiány 
tervezésére vonatkozó tilalom szerepel az új önkormányzati törvényben. Az államháztartási 
törvény ezen módosítása kimondaná azt, hogy az elsődleges működési hiány finanszírozható 
az előző évi működési maradvánnyal. Ezen kívül a fejezetei kezelésű előirányzatok 
felhasználásánál az a módosítás történne, hogy a felhasználásra vonatkozó rendeleteket ne 
évente kelljen újra kiadni, hanem csak a szükséges időpontokban kellene módosítani, ami 
feltehetőleg könnyítést jelent. Kötelezővé válna a központosított illetményszámfejtés a helyi 
önkormányzatok, társulások, bizonyos költségvetési szervek esetében, valamint egy 
egyházmegye kérésének megfelelően a kincstár vezetheti az egyházak fizetési számláit, 
amennyiben az szükséges, valamint a nemzeti működési szolgálat is kincstári körön kívüli 
számlatulajdonosok körében beemelésre kerülne. 

Ezek a lényegi változtatások. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Annyi megjegyzést engedjen meg, ezek 

korrekt információk, amiket ön itt elmondott, de ezzel együtt is nem az utolsó órában kellene 
ezeket szerintem abszolválni. 

Akkor szavazás következik. Ki támogatja az indítvány benyújtását? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, megállapítom, a bizottság döntő többsége 
egyetért azzal, hogy ezt a bizottság benyújtsa. 

Van itt még egy lemaradás. Nem beszéltünk még arról… Azért van ez a kapkodás, 
államtitkár úr, mert sokadika van. Tehát itt egy újabb bizottsági módosító indítvány fog 
következni, a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításával kapcsolatban. Ezt is 
hasonló technikával kellene kezelnünk. De mielőtt ezt megtesszük, ismét megkérdezem erről 
az államtitkár úr véleményét, vagyis hogy kíván-e információkkal szolgálni nekünk erről. 
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DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, elnök úr. Azt 

hiszem, itt két dolog van, a tankönyvpiacról és a nemzeti köznevelésről szóló törvények 
módosítása szerepel. A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításánál gyakorlatilag a 
tankönyvellátással összefüggő megállapodások megkötésének határideje hosszabbodik meg, 
míg a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása több más mellett három lényegi elemet 
tartalmaz. Az egyik az, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 
működtetési kötelezettség alóli felmentésének lehetőségét teremti meg, és az azt megalapozó 
adatszolgáltatást szabályozza. Ennek határideje október 31. lenne. Valamint a 
hatálybalépéssel kapcsolatban egy pontosítás történik, mégpedig, hogy azonnal fognak 
hatályba lépni ezek a rendelkezések, nem pedig 2013. január 1-től, mert ez problémát 
okozhatna. Továbbá a 3000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok nem évente dönthetnek 
az intézmények átadásáról, hanem választási ciklusonként, tehát négyéves időszakban. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az információkat. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Mielőtt szavazás teszem föl a kérdést, ugyanazt a véleményt 
elmondhatnám, amit az előző indítvány kapcsán elmondtam, nem ismétlem meg, 
szerencsésebb volna, ha ezeket nem ilyen viharsebesen kellene áttekintenünk. Ennyi 
megjegyzés után kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy ezt az indítványt sajátjaként 
benyújtja. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság döntő 
többsége egyetért. 

Ezek után visszatérek a kis csomag elejére, mert lemaradt két módosító javaslat. Az 
egyik az állattenyésztésről szóló törvény módosításához kapcsolódik. Kíván-e államtitkár úr 
ehhez mondani valamit? 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Itt a módosítás lényege gyakorlatilag az lenne, hogy az államháztartásról szóló 
törvényben foglaltak alapján, az önállóan szabályozó szervek kivételével, az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett bírságok, 
azok késedelmi kamata, pótléka központosított bevételt képeznek. Ez a javaslat hatályon kívül 
helyezni javasolja az ezzel a főszabállyal ellentétesen rendelkező állattenyésztési bírságra 
vonatkozó előírást, tehát ez is központosított bevételt képezne. 

 
ELNÖK: Értem, köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok. Szavazás következik. Ki támogatja az imént ismertetett indítvány 
benyújtását? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság döntő többsége ezzel egyetért. 

Végül az ehhez a napirendi ponthoz kötődő utolsó bizottsági módosító javaslat a 
nemzeti felsőoktatással kapcsolatos törvény módosításához kötődő módosító indítvány. Ismét 
szót adok államtitkár úrnak. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Gyakorlatilag a gazdasági tanács létesítésének és működésének kötelező törvényi 
előírása szűnne meg, opcionálissá válna, a szervezeti és működési szabályzatokban 
meghatározott delegálási és működési rend szerint hozhatnak létre gazdasági tanácsot az 
állami felsőoktatási intézmények a jövőben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Észrevételt nem átok. Szavazás következik. Ki támogatja 

az indítvány benyújtását? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság ezt az 
indítványt is benyújtja. 
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A napirendi pont lezárása 

Ezzel a 3. napirendi pontunk végére értünk. Meg kell kérdeznem, sztereotip kérdés, 
hogy tud-e valaki olyan módosító indítványról, amelyet kellett volna, de nem tárgyalt a 
bizottság. (Nincs jelentkező.) Senki nem tud ilyenről, köszönöm. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Következik a 4. napirendi pont, a gazdasági stabilitásról szóló törvényhez kapcsolódó 
módosító javaslatok nem érkeztek. Ezzel szemben itt is olyan kérése van a tisztelt pénzügyi 
kormányzatnak, hogy a bizottság, vagyis mi adjunk be egy módosító javaslatot. Ez ügyben 
tessék minket helyzetbe hozni, kedves államtitkár úr! 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, elnök úr, 

három módosítóról tudok, melyikről beszéljek először? 
 
ELNÖK: Először az elsőről tessék beszélni. Azért nem tudom könnyen azonosítani, 

mert nincs száma. A (13)-(14) bekezdésének kiegészítéséről van szó. Megtalálta? (Jelzésre.) 
Tessék parancsolni! 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Megtaláltam, köszönöm 

szépen, elnök úr. Ez a módosítás arról szólna, hogy az önkormányzatok esetében az adósságot 
keletkeztető ügyleteknél egy előzetes kormányzati hozzájárulás szükséges. A módosítás az 
adósságmegújító ügyletek megkötéséhez is szükségesnek tartja a kormány előzetes 
engedélyének kötelezettségét. Itt a lényeg az, hogy egy adósságmegújító ügylet esetében is 
olyan lényegi elemek változhatnak a szerződésmódosítás keretében, például a futamidő, 
ügyletérték, a kamat mértéke, amelyek befolyásolhatják az önkormányzatok adósságát és az 
adósságszolgálat mértékét. Ezért szükségesnek látszik a kormány előzetes hozzájárulásának 
kiterjesztése ezekre a körökre is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs 

ilyen. Bocsánat, tessék, Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Kérdésem vagy észrevételem lenne. Csak úgy időben 

szólnék, persze, bennünket ez kevésbé érint jelenleg, de a teremben és a nagyteremben ülő 
fideszes polgármester kollégák figyelmét azért erre a pontra szeretném felhívni. Nem tudom, 
sikerült-e ezt pontosan végigolvasniuk. Azt gondolom, a saját szájízlésemmel meg sok 
minden mással, politikai felfogásommal ellentétes az, ami ebben a pontban megfogalmazásra 
került. Csak halkan jegyzem meg, az gyakorlatilag az önkormányzatok és az önkormányzati 
vezetők teljes gyámság alá való helyezése. Haza kell menni, és majd otthon ezt adott esetben 
majd meg kell védeni. Azért szólok, hogy legalább mérlegeljék ennek a módosító javaslatnak 
a jelenlegi formájában való átengedését, és ha van elég erő, kapacitás az önkormányzati 
lobbyban, azért próbálják meg a pénzügyi kormányzat szakpolitikusait meggyőzni, hogy egy 
kicsit talán túlmennek azon a határon, ami szerintem már régen nem létezik, ami az 
önkormányzatiságot ebből a szempontból is jelentősen csorbítja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele? Esetleg egy gyakorló 

polgármesternek? Tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Az önkormányzati eladósodottság, ami az elmúlt 8 évben 

eléggé fölpörgött, az államadósság részét képezi. Tehát, mondjuk, nem terhelheti, és jó, ha a 
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kormány tud arról, esetleg engedélyt ad arra, hozzájárul, hogy valaki a futamidővel módosítva 
jelentős terhet vállaljon magára. A kontroll sosem árt, hiszen maga a képviselőtestület is egy 
kontroll. Ha ez a kontroll jobban működött volna, és a transzparencia, akkor szerintem nem 
adósodtak volna el ennyire az önkormányzatok. Bár az az igazság, hogy nem ez az igazi ok, 
hanem az, hogy korábban alulfinanszírozták a kötelező feladatokat. Én megértem Boldvai 
képviselőtársam aggodalmát és lelkiismeret-furdalását, de ezt a körülményt, hogy ilyen 
gyámság alá kell venni a hitelfelvételt és annak átütemezését, az valahol önöknél 
gyökeredzik. Köszönöm, hogy szólhattam.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További észrevétel? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Biztos van bennem lelkiismeret-furdalás, de gondolom, 

az önkormányzati vezetők, akik most itt ülnek Fidesz-színekben, elégedettek, mert minden 
olyan kötelező feladat, amit ma el kell látni önkormányzati szinten, teljes egészében le van 
finanszírozva, és nincs az a gondjuk, hogy hitelmegújítással vagy újabb hitelek felvételével 
kell működési hiányaikat betömni. Engem ez boldogsággal tölt el, valószínűleg Babák 
képviselőtársamban sincs semmiféle lelkiismeret-furdalás. Semmi értelme szerintem annak, 
hogy visszamutogassunk, és megint 8 évezzünk, arra próbáltam meg józan paraszti ésszel 
felhívni az önkormányzati vezetők figyelmét, hogy az önök bőrére megy. Nemcsak itt ülnek a 
parlamentben, haza is kell menni, és adott esetben az, amit ma itt a pénzügyi kormányzat 
áterőszakol a parlamenten vagy önökön, bár lehet, hogy nem is erőszakolja át, szerintem 
jelentősen szűkíti az önök otthoni mozgásterét. Erre próbáltam meg utalni. Lelkük rajta, 
szavazzák meg, aztán majd otthon ezzel kardozzanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ékes képviselő úr jelentkezett. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm. Én értem Boldvai képviselőtársam aggályait, de 

azért az elmúlt időszakban az a hihetetlen mértékű hitelfelvétel és az abból történő kimászás 
esélye, lehetősége, amikor már a működési feltételek biztosítása is veszélybe került az 
önkormányzatoknál, oly mértékű volt a hitelfelvétel, hogy egyszerűen a hitelek 
visszafizetésének biztosítására is plusz hitelt kellett felvenni. És ebből soha nem tud kimászni 
az önkormányzat. Tehát kell egy határt szabni, egy rendszert kialakítani, amelyben a 
működési feltételeket nem fogja veszélyeztetni adott esetben túlzott hitelfelvételekkel és 
olyan beruházásokkal, amelyek soha az életben nem fognak megtérülni az önkormányzatnak. 
Valóban megpróbál egy olyan rendet teremteni, és kemény lépéseket megtenni, aminek 
alapján a működési feltételek biztosítása kerül az előtérbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr következik. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Valami nincs rendjén, és azt hiszem, kevésbé érti 

Boldvai képviselő úr is. A működési hiány annyit jelent, hogy ha ezt valaki hitelből 
finanszírozza, hogy eladósodik. Ez van az országban. A működési hiány, amelyet korábban az 
önkormányzatok hitellel finanszíroztak le, a teljes, totális eladósodottságot vonta maga után. 
Én arra utaltam, és nem mutogattam, hogy a működési hiányt és ezzel kapcsolatban a 
működési hiány finanszírozására felvett hiteleket sajnos a kormányuk generálta. Ezt ki kell 
mondani, az önök kormánya generálta, hogy a kötelező feladatokat nem finanszírozták le, és 
ezt működési hiányt generált nagyon sokhelyütt, és eladósodtak az önkormányzat. Így állt elő 
az, hogy az ország is eladósodott, hiszen arról van szó, hogy ha az ország többet költ a 
működésére, nem beruházásokra vagy egyéb más dologra, mint a bevétele, akkor egy ország 
eladósodik. Ennek terhét kell nyögni, sőt, vissza kell fizetni. Úgy gondolom, ezt nem a jóisten 
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fogja megtenni. Térjünk vissza a dolog lényegéhez. Az önkormányzatoknál működési hiányt 
nem lehet tervezni a szabályok szerint. Ha valaki korábban hitelt vett fel, és ennek futamidejét 
kívánja átdolgozni, kedvezőbbé tenni, akkor a kormány engedélyét vagy segítségét kell kérni 
valamilyen úton-módon. 

Úgy gondolom, hogy a kötelező feladatok finanszírozására jelentős intézkedéseket tett 
a mostani kormány, többek között azt, hogy az oktatás, amely önök által jelentős hiányt 
generált az önkormányzati működésben, ennek a bérköltségét, ami a működési költség 85 
százaléka, lefinanszírozza a következő évben. Úgyhogy Boldvai képviselőtársam, megértem 
az aggodalmát, de úgy gondolom, hogy működésre sehol, otthon sem, az országban sem, az 
önkormányzatoknak nem szabad eladósodni. És ha valaki ezt a korábbi restanciát rendezgeti, 
arról pedig tudni kell a kormánynak. Erről szól a javaslat. Köszönöm, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én most megfogadom Boldvai képviselő úr kérését, és nem beszélek a 
múltról. Lenne róla mondandóm, de nem teszem. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmét, 
hogy az egy teljesen általános, mindenütt alkalmazott, normális jogelv, hogy ha egy szerződés 
megkötéséhez egy harmadik fél engedélye szükséges, akkor a szerződés módosításához is egy 
harmadik fél engedélye szükséges. Ha ez a módosító javaslat, ami itt van, nem lenne, akkor 
minden egyes módosításhoz szükséges lenne a harmadik fél engedélye. Itt kimondja ez a 
módosító javaslat, hogy csak és kizárólag milyen típusú módosításokhoz van szükség a 
harmadik fél engedélyére és melyekhez nincs. Ergo, ez nem szűkíti az önkormányzatok 
mozgásterét, hanem növeli. Szó nincs itt gyámság alá vonásról, hanem egy világos, normális 
szabályrendszer megalkotásáról. Nem elvonás, hanem hozzájárulás történik. Én ezt, ha 
bármikor hazamegyek, Szolnok alpolgármestereként bármikor el tudom mondani az otthon ez 
iránt egyébként nagyon érdeklődő választópolgároknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Úgy látom, nincs. Ezek után szavaznunk kell a módosító javaslat benyújtásáról. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság döntő többsége egyetért az indítvány benyújtásával. 

Ismét egy bizottsági módosító javaslatra vonatkozó kezdeményezés következik. 
Átadom a szót államtitkár úrnak, hogy mi ennek a tartalma. 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Ennek a tartalma az, hogy az alaptörvény értelmében nem vehető fel olyan kölcsön, 
és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek következtében a költségvetési év 
utolsó napján várható államadósság-mutató a tervezett értéket meghaladná. A külföldi vevők 
részéről az államkötvények értékesítésekor aggodalom merült fel, bizonytalanság a 
tekintetben, hogy ha esetleg ez a szabály nem teljesülne, akkor az általuk kötött ügyletek 
semmissé válhatnának. Ennek megnyugtatására szolgálna gyakorlatilag ez a javaslat, ami 
arról szólna, hogy független a megkötött ügyletek érvényessége ettől a szabálytól. Úgyhogy 
azt gondoljuk, ez megnyugtató pontosítás lenne, amit a vásárlók kértek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kinek van észrevétele, kérdése, (Nincs jelentkező.) Nincs, úgy látom, 

senkinek sem, akkor szavazás következik. Ki támogatja, hogy ezt az indítványt a bizottság 
benyújtsa? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége egyetért. 
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Végül még egy kezdeményezés is van bizottsági módosító javaslatra, ez a 
Számvevőszék tevékenységére, illetve feladatkörére vonatkozik. Nem tudom, ha ezt kívánja a 
kormány indokolni, akkor megadom a lehetőséget. Tessék! 

 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Maga a gazdasági stabilitásról szóló törvény mostani módosítása is kimondja, hogy 
az elemzésekben és a megállapítások kidolgozásában az Állami Számvevőszék és a Magyar 
Nemzeti Bank apparátusa közreműködhet. A benyújtott módosítás az Állami 
Számvevőszékről szóló törvényben ezt képezi le, hogy elemzéseket és tanulmányokat 
készíthet a Költségvetési Tanáccsal kapcsolatos feladatai ellátásához a Számvevőszék 
apparátusa az elnöknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nekem, 

engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, ezt teljesen fölöslegesnek tartom. Ugyanis a 
Számvevőszék ezt megteheti enélkül is, most is. Egy olyan szuverén helyzetben lévő állami 
vezető, mint a Számvevőszék elnöke, elemzéseket és tanulmányokat készíthet. Persze, hogy 
készíthet, minek ezt még kimondani. Továbbá azt szeretném még hozzátenni, hogy a 
Költségvetési Tanács tagjaként működő MNB-elnök és számvevőszéki elnök saját magát 
képviseli a tanácsban. A tanácsnak van egy apparátusa, és azt gondolom, hogy ez a nem nagy, 
de értelmes emberekből álló apparátus képes arra, hogy a tanács szakmai munkáját 
kellőképpen előkészítse. Tehát én ezt a törvénymódosítást nem tartom szükségesnek. A 
gyakorlatban úgyis megtörténik ez, persze, mindkét elnök olyan helyzetben van, hogy a saját 
apparátusától kérhet ilyen-olyan elemzéseket, számításokat, egyebeket. Egyszerűen nem 
tartom ezt szükségesnek törvénybe emelni. Teljesen fölösleges. 

Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
ezt az indítványt is benyújtsa a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Végeztünk ezzel a napirendi ponttal. 

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

Következik 5. napirendi pontunk tárgyalása, amiben a jövő évi központi 
költségvetéshez kötődő kapcsolódó módosító javaslatok sorsáról kell dönteni. Átadom az 
elnöklést alelnök úrnak. 

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

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Az 5. napirendi pontunk tárgyalását kezdjük meg, a Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatokat vitatjuk meg. (Rövid technikai szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Megkaptuk az ajánlási sort, erről szavazunk. Tisztelt 
képviselőtársaim, miután fölmerül néhány módosító indítvánnyal kapcsolatban a 
házszabályszerűség kérdése, ezért javaslom, hogy először ezekben a kérdésekben foglaljunk 
állást. Sorolom azokat az irományszámokat, amelyek alatt lévő módosító indítványok 
házszabályszerűsége megkérdőjeleződik vagy azért, mert túlterjeszkedik a fejezeten, vagy 
pedig a fejezet végösszegét érintené. Ezek a 362., a 368., a 376., a 388., a 389. és a 390. 
irományszámok. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van ezzel kapcsolatban véleménye 
vagy kérdése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor arról szavazunk, hogy ezek a 
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módosító javaslatok házszabályszerűek-e. Aki úgy gondolja, hogy igen, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyetlen támogató szavazatot sem kaptak ezek a 
módosító indítványok, mert nem házszabályszerűek, tehát ezekről nem is fogunk szavazni. 

A szavazás metódusa, amennyiben a tisztelt bizottság ezt támogatni tudja, javaslatom 
szerint úgy alakulna, hogy tömbben szavaznánk azokról a módosító indítványokról, 
amelyeket kormánypárti képviselők nyújtottak be, és a kormány ezeket támogatja, azokról a 
kormánypárti képviselők által benyújtott módosító javaslatokról, amelyeket az előterjesztő 
nem tud támogatni, valamint egy tömbben szavaznánk az ellenzéki képviselők által benyújtott 
módosító indítványokról, amelyeket az előterjesztő nem tud támogatni. Amennyiben a 
bizottság ezzel a metódussal egyetért, akkor ennek megerősítését kérem. (Jelzésre.) Ez 
mindenképpen megerősít engem abban, hogy ez a metódus alkalmazható. 

Tisztelt Bizottság! Az első tömb, amit említettem, a kormánypárti képviselők által 
benyújtott és az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat tartalmazza a 399-418 
irányszámok alatt. Miután olyan ez, mint a bíróság, a szóbeliség érvényesül, természetesen a 
kormány képviseletében megjelent Banai Péter helyettes államtitkár urat egyrészt köszöntöm, 
másrészt megadom a lehetőséget, hogy megerősítse, ezeket a módosító javaslatokat a 
kormány támogatja. Tessék, helyettes államtitkár úr! 

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

Bizottság! Helyes volt alelnök úr interpretációja, ezeket a módosító indítványokat a kormány 
támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, tisztelt képviselőtársaim, az általam ismertetett 

módosító indítványokról szavazunk. Aki ezeket támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatta 
az indítványokat. 

Nem túl nagy csoport, a kormánypárti képviselők által benyújtott, de az előterjesztő 
által nem támogatott módosító javaslatoké a 363. és 369. irányszámok alatt. Kérdezem 
helyettes államtitkár urat, hogy milyen indokok alapján foglalt állást a kormány. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 363. 

irányszámú, Bús Balázs képviselő úr által jegyzett javaslat a szociális intézményrendszer 
finanszírozásában gyakorlatilag a fővárosnál változatlanul hagyná az intézmények 
fenntartását, finanszírozását, holott e tekintetben 2013-tól jelentős változások várhatók. A 
szociális ellátó intézményrendszer egy része állami fenntartásba, finanszírozásba kerül. Erről 
szólt a benyújtott törvényjavaslat. Véleményünk szerint a módosító javaslat ezzel szembe 
megy, ezért nem támogatja a kormány. 

A másik javaslat szintén önkormányzati témakörűk, a 369. irányszámmal, Láng Zsolt 
elnök úr által jegyzett javaslat a szerkezetátalakítási tartalékot csökkentené és az 
önkormányzat működési előirányzatát növelné. Tehát átrendezést tartalmaz az 
önkormányzatokat illető támogatások között. A javaslat a szerkezetátalakítási tartalékot 35 
milliárdról 10 milliárd forintra csökkentené, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a sokszor 
említett jelentős önkormányzati feladatátalakítás szükségessé teszi, hogy a jövő évben érdemi 
tartalék álljon rendelkezésre az előre nem látott feladatok, problémák finanszírozására, ezért a 
10 milliárdra való csökkentést nem tartjuk jónak, ezért nem támogatja a kormány. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kiegészítését. A vélemények 

következhetnek. Megadom a szót Bóka István képviselőtársunknak. 
 



- 20 - 

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár úr a 369. 
irományszámú módosító csomaghoz szeretnék egy rövid véleményt elmondani. Elfogadva 
államtitkár úr indoklását, azt látni kell, hogy az önkormányzat számára a szerkezeti 
tartalékból a működési célokra való átcsoportosítás biztonságot jelentene az önkormányzatok 
számára, mert ez azt jelentené, hogy önkormányzati feladatokra biztosan fölhasználhat. A 
szerkezeti tartalék egy kicsit bizonytalan. Szeretném elmondani, hogy Láng elnök úr módosító 
indítványát az önkormányzati bizottság támogatta, azt hiszem, egyhangú döntéssel. 
Természetesen elfogadom a bizottság többségének véleményét, de arra kérném 
képviselőtársaimat, akik között több önkormányzati ember, polgármester is jelen van, hogy 
gondolják át még hétfőig ezt a bizonyos módosító indítványt. Azt gondolom, hogy Láng Zsolt 
módosító indítványa nem rossz véleményem szerint, és kellő megnyugvást jelentene az 
önkormányzati szektor számára. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr véleményét. További hozzászólási szándékot 

nem látok, akkor szavazunk, mégpedig külön-külön a két irományszámú módosító javaslatról. 
Először a 363., Bús Balázs által benyújtott javaslatról szavazunk. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot kapott. 

A következőről szavazunk, amelyet Láng Zsolt bizottsági elnök úr nyújtott be 369. 
irományszámon. Aki támogatja, most kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot kapott. 

Az utolsó nagy tömbről foglalunk majd állást, ezt az ellenzéki képviselők által 
benyújtott módosító indítványokat tartalmazza, amelyeket az előterjesztő előzetes 
információnk szerint nem támogat. Ismét átadom a szót Banai Péter helyettes államtitkár 
úrnak, hogy erről is foglaljon állást. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, alelnök úr. 

Ezeket a javaslatokat a kormány nem támogatja. Amennyiben konkrét módosító javaslat 
kapcsán kérdés merül fel, akkor értelemszerűen indoklást adok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben véleménynyilvánításra nincs igény (Nincs 

jelentkező.), akkor szavazunk ezekről a módosító indítványokról. Kérdezem, ki az, aki ezeket 
támogatja. (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság ezeket nem támogatja. 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy az ajánlási sorról állást foglaltunk, a 
napirendet még nem tudjuk lezárni, hiszen előttünk vannak olyan javaslatok, amelyeket a 
bizottságnak még be kell nyújtania, illetve állást kell foglalnunk. 

Az önkormányzati bizottság által benyújtott javaslatot államtitkár úr nyilván ismeri. 
Kérdezem, a kormány hogyan foglal erről állást. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja, 

mégpedig azért, mert az eredeti törvényjavaslat normaszövege és számszaki része úgy készült, 
hogy a gépjárműadó önkormányzatok által beszedett részéből 40 százalék illeti meg a helyi 
önkormányzatokat. Az önkormányzati bizottság által benyújtott javaslat ezt a mértéket emelné 
meg 55 százalékra. Jelzem, csak a költségvetési törvény normaszövegében, számszaki 
változtatásokat nem tartalmaz, de logikusan a számszaki változásokat is módosítani kellene, 
ami már a főösszegeket is érintő módosítás lenne. Ezért a kormány a javaslatot nem 
támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor állásfoglalás következik. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy két igen szavazat mellett 
a bizottság többsége nem támogatja. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Még mindig a napirend tárgyalásánál tartunk, hiszen 
előttünk van számos olyan, a minisztérium által előkészített javaslat, amelyet a bizottság 
kellene benyújtania. Tekintettel ennek terjedelmére, lehetőséget szeretnék adni helyettes 
államtitkár úrnak, hogy egy összefoglalót adjon nekünk az előttünk fekvő indítványokról. 
Tessék, helyettes államtitkár úr! 

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

Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatok, amelyeket a kormány bizottság általi 
benyújtásra javasol, tíz témakörben tartalmaz változtatást. Mindegyik vagy normaszöveget, 
vagy fejezeten belüli számokat érint. Eljárásilag annyit mondanék a módosító javaslatokról, 
hogy azok a kormány tegnapi döntésével összhangban kerülnének benyújtásra. A módosító 
javaslatok tartalmát illetően, ha megengedi elnök úr, akkor az egyes javaslatokat ismertetem, 
és ezt követően, ha a tisztelt bizottságnak kérdése van, akkor kollégáimmal együtt igyekszünk 
ezekre válaszolni. 

Az első javaslat egy technikai módosítást tartalmaz. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának fejezetében, az egyetemek és főiskolák előirányzatai között a 
törvényjavaslat benyújtása óta eltelt időben az úgynevezett kiemelt előirányzatok összege 
pontosításra került. 

A második módosító javaslat szintén az Emberi Erőforrások Minisztérium fejezetén 
belül a miniszteri tartalék előirányzatából csoportosít át 18,3 millió forintot különböző 
nemzetközi kapcsolatok finanszírozására, erősítésére, a visegrádi 4-ek magyar elnökségének 
programjára, a glasgow-i egyetemen egy magyar vendégoktató foglalkoztatására és a Magyar-
Francia Ifjúsági Alapítvány támogatására. 

A harmadik javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezetén belül az 
Esztergomtól átvett intézmények finanszírozásán belül különíti el Esztergom város 
fenntartásában lévő Balassi Bálint Múzeum működési költségének finanszírozását 50 millió 
forintos összeggel. Úgy gondoljuk, hogy ez egy transzparenciát növelő javaslat. 

A következő javaslat szintén az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül a volt 
megyei önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, most már központi állami 
fenntartásban lévő intézmények kiadásain belül különíti el a kulturális jellegű intézmények 
kiadásait. A levéltári célokra 2,2 milliárd forintot, múzeumi célokra 700 millió forintot, 
közművelődési célokra pedig 1,1 milliárd forintot. Ez is talán a transzparenciát növelő 
javaslat véleményünk szerint. 

A következő benyújtásra javasolt indítvány a Miniszterelnökség fejezetén belül a 
fejezeti általános tartalékból 50 millió forint átcsoportosítását javasolja az Antall József 
Politikai és Társadalmi Tudásközpont Alapítvány javára. 

A tisztelt bizottság előtt lévő, soron következő javaslat indoklását, ha alelnök úr 
megengedi, Berczik Ábel úrnak, az önkormányzati költségvetési rendszerek 
főosztályvezetőjének adnám át, de ezt megelőzően ismertetném a többi javaslatot, és majd 
utána, ha alelnök úr ezzel egyetért, ezt a hosszú érdemi, tartalmi módosító javaslatot 
főosztályvezető úr ismerteti. 

A következő javaslat tehát, ami a bizottság előtt van, az Egészségbiztosítási Alap 
fejezetén belül 4,5 milliárd forint átcsoportosításra tesz javaslatot, a gyógyszertárak 
szolgáltatási díjának fedezetéül. Itt részben új feladatot látunk: a gyógyszertáraknak, 
patikusoknak a beteg-együttműködés keretében részben közösségi szabályokból fakadóan lesz 
új feladatuk, és ehhez teremti meg a javaslat a forrást. A 4,5 milliárd forintos címkézett forrás 
elosztására olyan javaslatot fogalmaz meg a kormány, alsóbb szintű jogszabályokban, amely a 
patikáknál ezt az összeget differenciált módon osztja el. Ennek hátteréül annyit mondanék, 
hogy a gyógyszertámogatások területén a Széll Kálmán-terv keretében nagyon jelentős 
kiadáscsökkenést lehetett elérni, a gyógyszertámogatások összege csökkent, értelemszerűen 
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így a patikák nyeresége is csökkenhetett, ugyanakkor az ellátás biztonságát garantálni kell, 
így értelemszerűen a 4,5 milliárd forintnak egy olyan differenciált elosztása lesz, ami a kis 
patikák finanszírozását jobban segíti. 

A következő javaslat egy technikai javaslat, amely a munkahelyvédelmi akciótervvel 
összefüggésben normaszöveg-módosítást tartalmaz a Nyugdíjbiztosítási Alap és az 
Egészségbiztosítási Alap tekintetében. A munkahelyvédelmi akcióterv keretében a 
munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adó összege csökken, ez bevételkiesést 
eredményez, ezt központi költségvetési forrás pótolja, de a normaszövegben pontosítások 
szükségesek. 

A következő javaslat az Egészségbiztosítási Alap fedezetén belül mintegy 8,5 milliárd 
forint átcsoportosítást fogalmaz meg. A költségvetési törvényjavaslat benyújtása és a 
főösszegekről történő szavazás óta a kormány az egészségügyi alapellátás, a háziorvosok, 
fogorvosok, védőnők esetében béremelésről, úgymond kártyapénz-emelésről döntött. Ennek 
2012. évi költségvetési hatása, nem egész 2 milliárd forint, a 2013. évi hatása pedig az 
említett 8,5 milliárd forint. Tehát több pénz a háziorvosoknak, fogorvosoknak, ennek 
költségvetési vetületét tartalmazza a javaslat. Értelemszerűen fejezeten belüli 
átcsoportosításról, az egészségügy béremelés keretösszegének részbeni átcsoportosításáról 
van szó. 

És az utolsó javaslat, amit ismertetnék, az Útravaló ösztöndíj programon belül a 
szakképzési célokat finanszírozó, úgynevezett Út a szakmához program finanszírozását 
biztosítja. A program fő felelőse az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ugyanakkor a 
szakképzési részeket a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kell finanszírozni. A normaszöveg 
megteremti a lehetőségét annak, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a szakképzési 
ösztöndíj kiadásai átcsoportosításra kerülhessenek az Emberi Erőforrások Minisztériumába. 

Ezek voltak a javaslatok, és ha alelnök úr egyetért vele, ahogy említettem, Berczik 
Ábel főosztályvezető úr ismertetné az önkormányzati gazdálkodást érintő átfogó módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Természetesen főosztályvezető 

úrnak megadom a szót. Tessék! 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon röviden próbálnám ismertetni az előttünk 
fekvő módosító javaslatot, amelynek fő célja, hogy érdemi tartalommal igyekszik kitölteni az 
önkormányzatok rendelkezésére álló 2013. évi központi költségvetési forrásokat, 
mindenekelőtt a költségvetési törvényjavaslat 2. mellékletében a különböző működési és 
ágazati feladatok támogatását. 

Ezek közül is kiemelném a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, 
amelyre a különböző belső átcsoportosítások révén 112,6 milliárd forint fog rendelkezésre 
állni. Ez a támogatási forma hivatott a legklasszikusabb formában megteremteni az új 
önkormányzati törvényben szereplő feladatfinanszírozás fogalmát. Ez az általános támogatás 
igyekszik hozzájárulást biztosítani a helyi önkormányzati igazgatási feladatok ellátásához, 
egy modellszámításon alapuló módon minden önkormányzat esetében meghatározza az új 
feladatstruktúrához igazodó igazgatási, polgármesteri hivatali létszámkört, és az ehhez 
kapcsolódó személyi és dologi kiadásokhoz biztosít fedezetet. Emellett az általános 
támogatási körben kerül biztosításra a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 
támogatása. Így a zöldterületek, a közvilágítás, a köztemetők és a közutak fenntartásának 
támogatása. 

Azért is újszerű ez a támogatási forma, mert itt minden önkormányzat számára 
meghatározásra kerülnek egyrészt a saját adatai, másrészt az átlagos, országos önkormányzati 
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adatok alapján egy potenciális támogatási összeg, amelyből levonásra kerül az iparűzési 
adóalap 0,5 százaléka. Ennek célja az, hogy a jövedelemkülönbségek ne tükröződjenek az 
állam által biztosított támogatásokban. Tehát azon településeknek, ahol az iparűzési adóztatási 
lehetőség bővebb, szélesebb körű, kevesebb támogatás jusson, azon településeknek viszont, 
ahol az iparűzési adóztatási képesség csekély, nem áll rendelkezésre, ott nagyobb támogatást 
lehessen juttatni. 

Emellett a komplex általános támogatás mellett az idei fejkvóta szerinti támogatáshoz 
hasonlóan egy minden önkormányzat számára juttatandó támogatási formára is javaslatot tesz 
az előttünk fekvő módosító indítvány, amelynek értelmében lakosonként 2700 forintot 
minden önkormányzat kapna különböző kötelező feladatainak ellátására, de településenként 
legalább 3 millió forintot abból a célból, hogy a kistelepülések is megfelelő támogatáshoz 
jussanak. 

Ez a módosító javaslat ugyancsak tartalmazza a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások feladatainak támogatási rendszerét 2013-ra, míg a törvényjavaslat csupán 
egy másfél soros meghatározást tartalmazott, ezt most részletesen kibontja a javaslat. Itt 
megjegyezném, hogy nagyjából az eddig alkalmazott módszerek, feladatok kerülnek 
támogatásra, nagyjából az eddig alkalmazott számítási módszerek szerint. Azonban szakmai 
javaslat, a szociális szaktárca javaslata alapján belső átcsoportosítások történtek. Vannak 
területek, például az idősek nappali intézményeinek támogatása, amelyek kiemelt figyelmet 
kapnának ebben a javaslatban. 

Ugyancsak tartalmazza a módosító javaslat továbbra is önkormányzati feladatként 
megmaradt idős és hajléktalan személyek szociális szakosított ellátásának támogatását. Itt 
viszont nem az eddig alkalmazott normatív támogatási rendszer lenne, hanem a feladathoz 
minél pontosabban kötődő támogatás érdekében egy kvázi feladatfinanszírozás kerülne itt is 
meghonosításra. Azaz az elismerhető szakmai dolgozók bérének és járulékainak gyakorlatilag 
teljes egészére fedezetet biztosít ez a támogatás, ezen kívül az intézményi üzemeltetési 
kiadások számottevő részére is fedezetet biztosít. Ennek a támogatásnak az összege jelentősen 
nőtt is az eddigiekhez képest. 

A kulturális feladatok támogatásánál az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális 
államtitkárságainak javaslatai alapján kerültek meghatározásra az egyes támogatási összegek. 
Itt 2013. január 1-től a megyei jogú városi önkormányzati körbe kerülő könyvtárak, illetve 
múzeumok esetében címzetten tartalmazza a támogatási összegeket a javaslat. Az eddigi 
színházi támogatásokhoz hasonló módon intézményenként kerül meghatározásra a támogatási 
összeg. Emellett az egyéb közművelődési feladatokra, illetve az egyéb települések esetén a 
könyvtári és közművelődési feladatok ellátására fejkvóta szerinti támogatást tartalmaz, 
valamint megőrzi az eddigi, úgynevezett érdekeltségnövelő könyvtári és közművelődési 
támogatás rendszerét is, amelynek elosztása pályázati rendszerben történik. 

A javaslat Bóka István képviselő úr korábban benyújtott módosító javaslatának 
nyomán, annak továbbfejlesztésével rendelkezik az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 
központi költségvetési támogatás visszaállításáról, az idei rendszerhez hasonlóan minden 1 
forint beszedett idegenforgalmi adóhoz 1,5 forint központi költségvetési támogatás fog 
kapcsolódni. Ennek helyreállítását is tartalmazza a javaslat. A lakott külterülettel kapcsolatos 
feladatokat szintén az idei rendszer szerint a 2012. január 1-re megállapított lakosságszám 
alapján támogatja. 

A Biztos kezdet gyermekházak támogatása szintén új támogatási forma, legalábbis a 
jelen költségvetési törvényjavaslat szempontjából. Hiszen az idei költségvetési törvényben ez 
már benne volt. Most belső átcsoportosítással sikerült annak forrását biztosítani, hogy ez 
továbbra is rendelkezésre álljon a következő években. A normaszövegben a nagy 
önkormányzati feladatátrendezések, feladatátstrukturálódások miatt van néhány átmeneti 
javaslat. Egyik például kimondja, hogy 2013 januárjában az állam átkerülő pedagógusok, 
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illetve a járási kormányhivatalba átkerülő polgármesteri hivatali dolgozók 2012 decemberére 
szóló illetményét 2013 januárjában már az új munkáltató, azaz a központi költségvetés fogja 
közvetlenül biztosítani. 

Ezen kívül eljárási szabályokat tartalmaz majd azokra az esetekre, még nem tudjuk, 
milyen széles körben, amikor a 3 ezer fő fölötti települési önkormányzatok a nemzeti 
köznevelési törvény értelmében az államnak át kívánják adni a köznevelési intézmények 
működtetési jogát. Ekkor a köznevelési törvény végrehajtási rendeletében szabályozott módon 
elképzelhető, hogy egyes önkormányzatok esetében befizetési kötelezettséget határoz majd 
meg a kormányzat, az ehhez kapcsolódó technikai végrehajtási jellegű szabályokat 
tartalmazza az előttünk fekvő javaslat. Hangsúlyozom, hogy itt érdemi javaslat nincs, az nem 
ennek a költségvetési törvénynek a feladata, csak ezen rendelkezések költségvetési technikai 
végrehajtását kellett ide beilleszteni. 

Röviden ennyiben gondoltam összefoglalni a módosító javaslat legfontosabb pontjait. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr ismertetését. Tisztelt Bizottság! Ki az, 

aki véleményt kíván megfogalmazni? Tessék, Bóka István képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, csak nagyon röviden. Köszönöm, hogy a 

módosítóm beépítésre került, ez nagy megnyugvás sok-sok önkormányzat számára. Úgy 
érzem, hogy ez már jóval finomabbra hangolt rendszer, mint ami első körben benyújtásra 
került. Itt most már számok is vannak, tehát lehet látni, hogy milyen feladathoz milyen 
finanszírozás, milyen forrás kapcsolódik. Gondolom, nem árulok el titkot, vagy legalábbis azt 
gondolom, hogy ezt a rendszert vélhetően majd a tapasztalatok tükrében még inkább tovább 
kell finomítani, mert biztos vagyok abban, hogy minden új rendszerben vannak 
igazságtalanságok, amelyek a működés során jönnek elő. 

Az a problémája a bizottsági módosító indítvány című műfajnak, hogy ehhez már 
szinte lehetetlen egyéb módosító indítványt fűzni, mivel az ágazati előterjesztők nincsenek itt, 
ezért az egyes feladatok tekintetében borzasztó nehéz azt mondani, hogy szeretném ezt meg 
ezt a módosítást. Mert önök azt fogják mondani, hogy ezt a szociális tárca, azt pedig a 
kulturális tárca javasolta. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy érdemes a jövőt illetően, 
vagy még a zárószavazásig átgondolni bizonyos normatívaváltoztatást. 

Gyakorló polgármesterként látom, hogy a házi segítségnyújtás normatívája - ez 
egyébként abból áll, hogy a szociális dolgozók kimennek az idősekhez, és ott nagyon sokrétű 
szolgáltatást nyújtanak, a legkeményebb ápolási jellegű szolgáltatásokat – 125 ezer forint. 
Tehát ezt jelentős mértékben lecsökkentették a korábbiakhoz képest, míg az időskorúak 
nappali ellátása esetében, ami gyakorlatilag klubszerű foglalkoztatást biztosít, ahol 
nagyságrendekkel, „tömegében” vannak jelen az idősek, részben egészen más fizikai 
állapotban lévő idősekről van szó, 115 forint/fő a finanszírozás. Ez elképesztően igazságtalan. 
Ezt valamilyen módon át kéne gondolni. Ez egy rossz irány. A feladatok súlya nem ugyanaz 
egyiknél és másiknál. Nem tudom, hogy az ágazat miért ezt favorizálta. Én javasolnám a 166 
ezer forintos normatíva, a korábbi normatíva visszaállítását a házi segítségnyújtásnál, csak 
nem tudom, hogy ez milyen módon kezelhető, mert akkor azt mondják, hogy mi ennek a 
forrásoldala. Ezt pedig nem tudom megjelölni jelen pillanatban. 

A könyvtárak esetében is nagyon jól működött a mozgókönyvtári forma, most úgy 
tűnik, annak ellenére, hogy még az ágazati törvény nincs elfogadva, tehát ez nem eldöntött 
kérdés, a finanszírozás már egyértelműen a megyei jogú város könyvtáraihoz, tehát a megyei 
könyvtárakhoz telepíti az 5 ezer fő alatti települések könyvtári ellátását. Sajnálom, hogy 
például a járási székhelyeket kihagyták a könyvtári finanszírozásból, amelyek szerintem 
kiválóan látták el ezt a feladatot. Sokkal több humán erőforrást tudnak betenni a rendszerbe, 
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mint a megyei jogú város könyvtárai, már csak a távolságok, kötődések kapcsán. Lehet, hogy 
ezt is érdemes lenne átgondolni. Tehát most a finanszírozás megelőzi a törvényalkotást. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Javaslom, fogadjuk el ezeket a módosításokat, és 
majd meglátjuk, mit kell majd és milyen módon finomra hangolni. Azt mondom én is, amit 
Láng Zsolt képviselő úr a módosító indítványában, hogy ha a szerkezeti tartalékból a 
működésre fordítunk forrásokat, az nagyon sokat segítene az önkormányzati finanszírozáson, 
mert a szerkezeti tartalék felhasználásával semmi gond nincs akkor, ha ez 
feladatátcsoportosításból adódik. Például a 3 ezer fő alatti település átadja az intézményét, és 
azt finanszírozni kell. Viszont ha már a szerkezetátalakításból adódó többletköltségek 
finanszírozására szolgál, ami nem merült volna fel akkor, ha nem lenne szerkezetátalakítás, az 
ebből finanszírozva gyakorlatilag csökkenti makroszinten az önkormányzati fejlesztési 
forrásokat. Köszönöm szépen, elnök úr, államtitkár úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További jelentkező Nagy István képviselő 

úr, megadom a szót. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Csatlakozni szeretnék Bóka István képviselőtársamhoz 

a házi segítségnyújtással kapcsolatban, azzal az érvvel kiegészítve, hogy egyszerűen meg kell 
nézni azt, hogy az önkormányzatokat és a működési területüket mennyire bombázzák 
különböző kisegyházak, alapítványok pontosan a házi segítségnyújtással kapcsolatosan. 
Nagyon sok könnyű esetet akarnak elvinni az önkormányzat munkatársai elől, hiszen nagyon 
sok idős ember beszélgető partnereket keres. A különböző kisegyházakban, illetve 
alapítványokban szerveződő házi segítségnyújtási rendszerek pontosan ezt használják ki. A 
nehéz, sok pénzbe kerülő, szakmai felkészültséget igénylő eseteket pedig az önkormányzat 
nyakán hagyják. Ez így biztosan nem jó. Ha ez a finanszírozási rendszer így megborítja ezt az 
arányt, akkor előreláthatólag olyan mértékben tolódik el a rendszer, amit a későbbiekben 
nagyon nehéz lesz helyrehozni. Mert a nehéz esetek így is az önkormányzat nyakán 
maradnak, ráadásul most kevesebb finanszírozásért, és a könnyű prédát, a könnyű 
lehetőségeket pedig átadjuk kisegyházi, illetve alapítványi működésbe. Biztos, hogy ez az 
irány nem egészen jó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a hozzászólási lehetőséget Boldvai 

László képviselő úrnak. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Kérdéseim lennének, megragadom 

az alkalmat, hogy államtitkár úr itt van. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy tervezik-e a 
költségvetés végszavazásának elhalasztását. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy az 
egyik módosító javaslatban, ahol a könyvtárak és múzeumok átadásának felsorolása van, az itt 
szereplő számok minek alapján kerültek megtervezésre. A harmadik kérdésem, hogy az 
Egészségbiztosítási Alapon belüli átcsoportosítás a béremelés fedezetének megteremtésére, ha 
jól emlékszem, 8,5 milliárd forint, ugye, világosan beszélt államtitkár úr, nincs többletpénz az 
egészségbiztosítási pénztárnak, hanem, ahogy ez a módosító javaslat tartalmazza, a pénztáron 
belüli átcsoportosítás szerepel. Ha jól látom, az összevont szakellátás a forrása ennek a 
finanszírozásnak. Ha megtenné államtitkár úr, hogy megmondja, melyek azok a területek, 
ahonnan ezt elveszik, amelyek rovására ezt a 8,5 milliárd forintot bátorkodnak elvenni, és kik 
azok, akik ennek az egészségügyi ágazaton belül az árát kifizetik. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ékes József képviselő úr! 
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Én is csatlakoznék Bóka István képviselőtársamhoz. Valóban 
át kellene gondolni a könyvtárak megyei jogú városokhoz történő átadását. Csak egyetlen 
példát mondok államtitkár úrnak. A devecseri könyvtár európai hírű, és Devecser város 
lakosságállománya 5 ezer fő alatt van. Én itt minden további nélkül inkább járási szintre 
telepíteném ezt a jogot, hiszen Devecser járási székhely. Ezt sokkal jobban átgondolnám, mert 
csodálatosan gazdálkodnak a könyvtárral, és nem lenne szerencsés, hiszen a megye nemrég 
adta vissza Devecsernek ezt a jogot. Ha most újból fognánk és odapakolnánk egy megyei jogú 
városnak, azt nem tartom szerencsésnek én sem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ismételt megszólalási lehetőséget adok Nagy Istvánnak. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, élek a lehetőséggel, mert a dolog 

fontos. Mi is azon városok közé tartozunk, akik a megyétől szerezzük vissza intézményeinket, 
pont azért, mert értéket képviselnek. Más hangsúlyok vannak megyei vagy megyei jogú 
városi szintről tekintve, mint egy járási székhelyről tekintve. Kialakult infrastruktúrája van, a 
településekkel szoros kapcsolat van, akár a mozgó könyvtárakkal, akár a kölcsönzéssel 
kapcsolatban. Nem látom az indokát tehát, mert nem kerül többe, nem kerül kevesebbe, 
viszont elvesz egy olyan jogot egy járási székhelytől, elvesz egy olyan lehetőséget, amikor 
értéket tud menteni, értéket tud képviselni vagy akár pluszfinanszírozást tud beletenni, mert 
számára és a térség számára fontos. Szerintem meg kéne hagyni azokat az árnyalatbeli 
különbségeket, azt a finomhangolást, hogy vannak területek, ahol vannak dolgok, amelyek 
kifejezetten fontosabbak, amelyek jobban érdeklik őket, és vannak, amelyek kevésbé. Ha ezt 
elvisszük megyei jogú városi szintig, akkor értéket fogunk veszteni, lehetőséget és minőségi 
szolgáltatást fogunk veszteni. Tehát az árnyalás lehetőségét kellene meghagyni, hogy aki úgy 
dönt, hogy szeretné ezt továbbvinni, mert fontosnak tartja, megtehesse, természetesen a hozzá 
tartozó finanszírozással együtt, különben értékek mehetnek veszendőbe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért 

megadom a válaszadás lehetőségét helyettes államtitkár úrnak. Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Először 

is a Bóka és Nagy István képviselő úr által említett finomhangolás hangsúlyozásával 
kezdeném a hozzászólásomat. Maximálisan egyetértek azokkal az aggályokkal, amiket 
képviselő urak elmondtak. Ha szabad ilyet mondani, a kormányon belül is jelentős vita, 
eszmecsere folyt ezekről a kérdésekről. A most benyújtott javaslat a kormány által elfogadott 
javaslatot tartalmazza. Látjuk azokat a potenciális feszültségforrásokat, amelyek az új 
rendszerben benne lehetnek, és az első tapasztalatok alapján, azt gondolom, biztosan 
szükségessé válik majd a finomhangolás. 

A jövő évi költségvetési törvény tervezetében most megfogalmazott 
szerkezetátalakítási tartalék is pont ezt a célt szolgálja, hogy azokat a feszültségeket, 
amelyeket képviselő urak említettek, adott esetben finanszírozási forrással meg lehessen 
oldani. Tehát e tekintetben, ha lehet ezt mondani, nyitottságot fogalmazok meg a kormány 
részéről, hiszen, ismétlem magam, a kormányon belül is ezekről a kérdésekről hosszas vita 
folyt az elmúlt időszakban. Azt gondolom, ez folytatódik a következőkben is. Ez vonatkozik 
Ékes képviselő úr észrevételére is. Tehát a mozgó könyvtárak vagy egyáltalán a kormány által 
ellátott feladatok optimális szintre helyezése tekintetében. Itt is azt gondolom, hogy az első 
tapasztalatok alapján szükségessé válhat módosítás. 

Boldvai László képviselő úr kérdései sorrendben. Az első kérdés a végszavazásra 
vonatkozott. A házbizottság meghatározott egy menetrendet, ahogyan a költségvetés 
tárgyalására sor kerül ezen menetrend szerint, a kormány értelemszerűen ehhez igazítja a saját 
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munkáját. A múzeumok finanszírozása tekintetében vannak már tapasztalatok, hiszen a volt 
megyei fenntartásban lévő, most már állami fenntartásban lévő múzeumoknál, megyei 
intézményfenntartó központok finanszíroztak, ezen az ágon pontosan ismert, hogy egy-egy 
múzeumnak mekkora költségvetése van. Ezt vettük át, úgymond, ezeket a tapasztalatokat a 
2013-as költségvetési javaslat megformálásakor. Végül Boldvai képviselő úr az 
Egészségbiztosítási Alap forrásairól kérdezett. A törvényjavaslat tavaszi főösszegeket 
tartalmazó szavazása már tartalmazta az egészségügy forrásteremtés érdekében 51,6 milliárd 
forint többletkiadás biztosítását. Ez a többletkiadás döntő részben jövedékiadó-emeléssel, 
kisebb részben a népegészségügyi termékadó emelésével kerül finanszírozásra. Ez a 
főösszeget érintő módosítás, összességében tehát 51,6 milliárd forint többlet biztosítása az 
egészségügy számára már megszavazásra került tavasszal. A mostani bizottsági módosító 
javaslat az 51,6 milliárd forintból különít el mintegy 8 milliárd forintot az említett háziorvosi, 
fogorvosi, védőnői ellátás finanszírozására. Bízom abban, hogy így talán tisztább lett a kép. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr válaszát. Boldvai képviselő úrnak 

megadom a szót. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánat, nem a kötözködés kedvéért, csak próbálnám 

megérteni, amit államtitkár úr mondott. Szóval, értem, hogy valamikor tavasszal 51,6 milliárd 
forint többlet volt benne a javaslatban. Ezzel együtt, félreértés ne essék, az önök által 
elkészített előzetes tervezet ennek a pénznek valahol máshol találta meg a helyét. Arra lennék 
kíváncsi nagy tisztelettel, hogy melyek azok a területek. Mert ha igaz lenne, amit ön mond, 
akkor eleve ennek az alapellátást érintő finanszírozásnak a megtervezésével tették volna meg 
az 51,6 milliárd forint felosztását. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy most a benyújtotthoz 
képest valahol csökkenést jelent, valamely területeket hátrányosan érint. Szeretném pontosan 
megérteni, megtudni, hogy ezek mely területek, amelyek ezt kifizetik. 

A másik kérdésem, most a héten tárgyaltuk az újabb egészségügyi béremelés 
finanszírozására vonatkozó újabb jövedékiadó-emelési tervet. Arra lennék kíváncsi, hogy ami 
most a parlament előtt van, milyen viszonyban van az egészségbiztosítási pénztár jelenlegi 
költségvetésével, illetve az itt szereplő számokkal. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, megadom a válaszadás lehetőségét. Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tavasszal az egészségügyi terület többletforrásának biztosítékául benyújtásra került a 
jövedékiadó-emelést és a népegészségügyi termékadó emelését tartalmazó javaslat. Ezzel 
egyidejűleg a költségvetésben főösszegeket érintően benyújtásra került az említett 51,6 
milliárd forint többletforrást biztosító javaslat. Tehát 51,6 milliárd forinttal az 
Egészségbiztosítási Alap egy előirányzata megemelésre került. Képviselő úr kérdése arra 
irányult, hogy akkor honnan megy el a pénz, hogy egyszerűen fogalmazzak. Amikor a 
költségvetési javaslat benyújtásra került, a kormány egy alapvető szándékról, irányról döntött, 
béremelés az egészségügyben. Ennek a béremelésnek a teljes, 51,6 milliárd forintos összegét 
az úgynevezett összevont szakellátás előirányzatára tette rá. Ebből döntően a kórházak kapnak 
finanszírozást. A tavaszi döntés óta pontosításra került az, hogy az egészségügyi béremelés 
mely területen mennyi lesz, és pontosításra került az, megszületett a kormányzati döntés a 
tavaszi módosítás óta arról, hogy az alapellátást illetően milyen mértékű béremelés lesz. 
Ennek a béremelésnek van 2012. évi lába, és van 2013. évi lába. Egyszerűen úgy is 
fogalmazhatnék, hogy tavasszal az irányról, szándékról döntött a kormány, egy előirányzaton 
javasolta az összeg megemelését, és most ebből a nagy összegből kerül átcsoportosításra az a 
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8,5 milliárdos tétel, amely a kormánydöntés alapján az alapellátás többletfinanszírozását 
szolgálja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Tekintettel arra, hogy további 

hozzászólási szándékot nem látok, a napirendi pont tárgyalását lezárom és javaslom, 
amennyiben képviselőtársaimnak nincs ellenvetésük, akkor együtt szavaznánk ezekről. 
(Jelzésre.) Tessék, államtitkár úr! 

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

úr. Elnézést kérek, de időközben érkezett még egy módosító javaslat, amelyet a kormány 
szintén benyújtásra javasol. Az indítvány 42 millió forint átcsoportosítását tartalmazza a helyi 
önkormányzatok támogatásain belül, címzetten a Dunafalva és Mohács közötti kompátkelés 
finanszírozására. Az átcsoportosítás forrása pedig a helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatása lenne. Itt jelzem, hogy ezzel a szándékkal, mivel a kormányülésen már fölmerült, 
de a konkrét javaslat akkor még nem került kidolgozásra, a kormányzat egyetért, koherencia 
módosítást ugyanakkor ennek a javaslatnak a benyújtása és támogatása szükségessé fog tenni, 
hiszen központosított előirányzatról lévén szó, a támogatás jogcímet külön mellékletben meg 
kell teremteni. De lényeg, hogy még egy módosító javaslat benyújtását javasolja a kormány. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Magam sem feledkeztem volna erről meg, 

ámde nem túl logikusan külön tárgyaltuk volna. Tekintettel arra, hogy mégis csak egyben 
tárgyaljuk ezt a két csomagot, megadom a lehetőséget ebben a tárgyban szólni. 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Egy bátortalan kérdés, ugye, nem célszerű olyan 

módosítást fűzni az önkormányzati csomaghoz, hogy a házi segítségnyújtást fölemeljük 166 
ezer forintra egy bizottsági módosításban. Okoz-e ez bármilyen gondot? Higgyük el, hogy ez 
így igazságos. (Ékes József: Messzemenően egyetértek én is.) Nem tudom, mennyi a 
költségvetési kihatása. 

 
ELNÖK: Tessék, államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Ha csak egy 

tétel növeléséről szólna a módosító javaslat, akkor az véleményem szerint nem lenne 
házszabályszerű, hiszen főösszeget már nem lehet módosítani. Akkor adhat be a bizottság 
véleményem szerint módosító javaslatot, ha e tétel növelése mellett egy másik tétel 
csökkentéséről is szól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Megadom a szót Seszták alelnök 

úrnak. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, tisztelt bizottság, 

hogy közbeszóltam, de nagyon sokan elmondták már az aggályaikat, észrevételeiket, 
amelyeket messzemenőleg osztok. Abban szeretném kérni államtitkár úr segítségét, hogy ha 
lehetséges, még a hátralévő költségvetési folyamatban valahogy ezt próbáljuk orvosolni, a 
klubok rovására. Tudjuk, hogy ez hihetetlen feszültségeket okoz a településeken, nagyon sok 
közösség rámozdult erre a lehetőségre, és visszaélnek ezzel a helyzettel. Meg merem 
kockáztatni, hogy ezt kimondjam. Nagyon nagy problémákat okoz az egyes településeken, 
hogy tényleg már toborozzák az olyan résztvevőket, akik nem igazán szorulnának rá erre az 
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ellátási formára. Tudnék elrettentő példákat mondani, hogy milyen módon folyik ez. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr hozzászólását. További hozzászólás nem 

lévén, lezárom a kiegészített vitát. A korábban megismert és a legutoljára ismertetett 
módosításokról, ha a bizottság egyetért, csomagban szavaznánk. Kérdezem, ki az, aki ezeket 
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag támogatta ezeket. 

A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Bizottság! Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását befejeztük. Köszönöm 
szépen államtitkár úr és főosztályvezető vezető munkáját, részvételét. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! A 6. napirendi pontunkat kezdjük tárgyalni, az egyebeket, 
amennyiben bárkinek ezzel kapcsolatban felvetése van, nekem nincs (Nincs jelentkező.), és 
másnak sincs, akkor ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom. A bizottság ülését 
berekesztem. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, jó utat kívánok hazafelé. Jövő 
héten szerdán 9 órakor találkozunk. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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