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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

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

reggelt kívánok. Köszöntöm a képviselőtársaimat, a meghívott vendégeinket. A mai bizottsági 
ülésünket megnyitom, – a reggeli ülésünket, mert lesz még egy délután is, ahogy a 
meghívóban ez látható volt.  

A határozatképesség megállapítása 

Az a kérésem, hogy szíveskedjenek a képviselőtársaim elfoglalni a helyeiket, mert a 
határozatképesség megállapítása következik. A jelenléti ív alapján az állapítható meg, hogy a 
bizottság – a helyettesítéseket is figyelembe véve – határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem, hogy az általam kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért-e a tisztelt bizottság. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendi 
javaslatomat.  

Elkezdjük a mai napirendi pontok tárgyalását. Az 1. napirendi pontban az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
érkezett módosító javaslatok megvitatására kerül sor. Köszöntöm Balog Ádám helyettes 
államtitkár urat, a napirendi pont előadóját.  

Az ajánlás 1. pontjában Volner János képviselő úr indítványáról kérdezem az 
előterjesztő véleményét.  

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

támogatja. Elnézést, én is üdvözlök mindenkit.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezzel szemben viszont nem támogatja az indítványt. 

Kinek van észrevétele az indítványról? (Nincs jelentkező.) Nem látok észrevételt. Ki 
támogatja az indítványt? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen 
mellett a bizottság az indítványt nem támogatta.  

A 2. ajánlási pont ugyancsak Volner képviselő úr javaslata. Balog államtitkár úr 
véleménye?  

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

támogatja.  
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság részéről látok észrevételt. 

Rozgonyi képviselő úr, hozzászólás? (Rozgonyi Ernő: Nem, szavazás.) Értem. Akkor ki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Hat igen, nincs meg egyharmad, tehát a bizottság nem 
támogatta. (Szekeres Imre: Mennyien vagyunk?)  

Köszönöm a kérdést, megnézzük, hányan vagyunk. Szavazatszámlálás következik a 
határozatképesség pontos megállapításához. Elnézést kérek, meg kell állapítanunk a 
létszámot, hányan vagyunk. (Szavazás.) Húsz kéz van a jelenléti ív szerint, és abból hat igen, 
az egyharmad sincs. Köszönöm. A bizottság nem támogatta az indítványt.  
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A 3. ajánlási pontban ugyancsak Volner képviselő úr indítványa. Erről is kérdezem az 
államtitkár úr véleményét.  

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

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

Ki támogatja az indítványt? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen 
mellett a bizottság nem támogatta.  

A 4. ajánlási pont Papcsák Ferenc indítványa. A minisztérium véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a minisztérium. A bizottság részéről észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Nincs jelentkező.) Senki 
nem támogatja a 4. ajánlási pontban levő indítványt.  

Következik az 5. ajánlási pont alatt Aradszki András és Seszták Oszkár indítványa. A 
minisztérium véleménye? 

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

támogatja.  
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs 

jelentkező.) Vélemény nincs. Szavazás következik. Ki támogatja az 5. ajánlási pontban az 
Aradszki-Seszták-féle indítványt? (Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság nem 
támogatja. Köszönöm. 

Következik a 6. ajánlási pontban levő javaslat, amelynek a házszabályszerűségéről kell 
döntenünk. Ehhez a kormány véleményére nincs szükségünk, a saját magunk véleményére 
van szükség. Arra van tehát szükség, hogy a bizottság abban döntsön, hogy házszabályszerű-e 
a 6. ajánlási pontban lévő indítvány. Aki úgy gondolja, hogy házszabályszerű, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság úgy döntött, hogy nem tartja 
házszabályszerűnek ezt az indítványt.  

Következik a 7. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványa, ami ugyancsak 
házszabályszerűségi álláspontot igényel. Ki tartja házszabályszerűnek Vágó Gábor 
indítványát? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nem látok ilyet, ez sem 
házszabályszerű javaslat.  

Következik a 8. ajánlási pont, Baracskai József és független képviselőtársai 
indítványa. A tárca véleménye?  

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

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok. Szavazás következik a 8. ajánlási pontról. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Négy igen mellett nincs meg az egyharmad, az indítvány tehát nem megy tovább. 

Következik a 9. ajánlási pontban Mesterházy Attila, Szekeres Imre képviselő urak 
indítványa, ami összefügg a 11., 12. – fel van sorolva –, 14., 15., s a többi indítványokkal. 
Miután jelen van Szekeres képviselő úr, kérdezem, hogy kívánja-e indokolni az indítványt. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az idézett 

indítványok egy összefüggő rendszert képeznek, és arról szólnak, hogy a 220-230 ezer forint 
bruttó havi jövedelem fölött ne kerüljön kivezetésre jelenleg a félszuperbruttó, és a magasabb 
jövedelmi sávban így ne adjon az Országgyűlés újabb adócsökkentést.  

Ez az adócsökkentés a kormány számításai szerint egyébként 110 milliárd forintot 
jelent a magasabb jövedelmi sávban, ezért javasoljuk ennek az elhagyását. Köszönöm, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele a 9. ajánlási pontban szereplő 

javaslathoz? (Nincs jelzés.) Kérdezem újfent Balog Ádám úr véleményét azt követően, hogy a 
képviselő úr indokolta az indítványt. Tessék parancsolni! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A képviselő úr javaslatot tett 

a félszuperbruttó kapcsán egy pár módosítás törlésére. Felhívnám a figyelmet, hogy a 
szuperbruttó már kivezetésre került az előző törvénykezés alatt, tehát már a hatályos az a 
szabály, ami szerint szerint január 1-től nincs félszuperbruttó, ez a javaslat csak az elvarratlan 
szálakat rendezi, tehát azt, hogy egyéb helyen se maradjon benne a törvényben olyan 
paragrafus, ami ilyen tartalmú kiegészítést tartalmaz. Ezt csak azért jelzem, hogy teljesen 
tiszta legyen a helyzet. 

A minisztérium nem támogatja ezt a javaslatot.  
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Szavazás következik. Ki az, aki a 9. ajánlási 

pontban Mesterházy és Szekeres képviselő urak indítványát támogatja? (Szavazás.) Hat igen 
mellett továbbra sincs meg az egyharmad sem, tehát nem támogatja a bizottság. 

Következik a 10. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványa. Kérdezem a tárca 
véleményét a 10. ajánlási pontról.  

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

támogatja.  
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazás 

következik a 10. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványáról. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki 
nem támogatja. Köszönöm. 

Következik a 11. ajánlási pontban Baracskai József és független képviselőtársainak 
indítványa, amelynek házszabályszerűségéről kell állást foglalnia a bizottságnak. Kérdezem a 
bizottságot, hogy házszabályszerűnek ítéli-e a 11. ajánlási pontban levő indítványt. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nem tartja a bizottság házszabályszerűnek. 

Ugyanez a kérdés a 12. ajánlási pontban levő, Vágó Gábor-féle indítvánnyal 
kapcsolatban is, hogy házszabályszerű-e a 12. ajánlási pont. Ki tartja házszabályszerűnek? 
(Senki sem jelentkezik.) Senki nem tartja házszabályszerűnek.  

Következik a 13. ajánlási pont. Ugyanez a kérdés a 13. ajánlási pontról, hogy ki tartja 
házszabályszerűnek. (Senki sem jelentkezik.) Senki.  

Megyek tovább, a 14-esről szavaztunk összefüggésben a 9-essel, tehát arról nem kell 
újra szavaznunk, és a 15-ösről sem.  

A 16. ajánlási pontban Volner János képviselő indítványáról van szó. A tárca 
véleményét kérdezem.  

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

támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt, szavazás 

következik a 16. ajánlási pontról. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság 
nem támogatja. Köszönöm. 

A 17. ajánlási pontról nem kell szavaznunk, és a 18-asról sem kell.  
A 19-esről kell, az ugyancsak Volner képviselő úr indítványa. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt, szavazás 

következik. Ki támogatja a 19. ajánlási pontot? (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem 
támogatja.  

A 20. ajánlási pont Vágó Gábor indítványa. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. Ki támogatja a 20. ajánlási pontot? (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
Köszönöm.  

A 21-esről nem kell szavaznunk.  
A 22. ajánlási pontban Seszták Oszkár, Seszták Miklós és így tovább, KDNP-s 

képviselők indítványáról kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

Ugyanakkor megjegyzem, hogy ez a módosító valós problémát feszeget, mégpedig itt a nehéz 
helyzetbe, csődeljárás alá került cégeknél az elszámolható költségek versus bevételeknek az 
összevonását, és hogy itt magasabb összegben lehessen elhatárolni a veszteségelhatárolást. 
Ugyanakkor úgy látjuk, hogy ez a szövegezés visszaélésekre is lehetőséget teremtene, ezért 
egy másik szövegezést fogunk javasolni, ha ez elfogadódik, akkor kapcsolódó módosítóként 
vagy koherenciával, hogyha nem fogadódik el, akkor pedig egy külön módosítót fogunk 
ehhez készíteni.  

 
ELNÖK: Kérdezem, Seszták Oszkár alelnök urat, kíván-e szólni.  
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Így megértem a minisztérium álláspontját. 

Koherenciában már nem biztos, hogy menni fog, véleményem szerint, de kapcsolódóval lehet 
kezelni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik arról, hogy a 22. ajánlási pontban levő 

módosító indítványt a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja. 
Köszönöm. 

Következik a 23. ajánlási pontban levő indítvány, amelynek a házszabályszerűségéről 
állást kell foglalnunk. Ki tartja a 23. ajánlási pontban levő, független képviselők által 
benyújtott indítványt házszabályszerűnek? (Szavazás.) A bizottság nem tartja 
házszabályszerűnek.  

Következik a 24., Vágó Gábor képviselő úr indítványa. Ugyanaz a kérdés, hogy 
házszabályszerű-e a bizottság szerint ez az indítvány. Ki tartja házszabályszerűnek? (Senki 
sem jelentkezik.) Senki nem tartja házszabályszerűnek.  
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Következik a 25. ajánlási pont, ismét Vágó Gábor indítványa. Kérdezem a tárca 
véleményét róla.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nem látok észrevételt, szavazás 

következik. (Szavazás.) Ki támogatja a 25. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványát? 
(Szavazás.) Senki nem támogatja.  

Következik a 26. ajánlási pontban Baracskai József és független képviselők 
indítványa. Kérdezem a tárca véleményét.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel van? (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen mellett nincs meg az egyharmad.  
Következik a 27. ajánlási pontban megint Vágó Gábor indítványa. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok, szavazás 

következik. Ki támogatja a 27. ajánlási pontot? (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja.  
A 28. szintén Vágó Gábor indítványa. A tárca véleménye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Senki sem 

jelentkezik.) Senki nem támogatja.  
A 29. számú, Horváth István, Font Sándor képviselők indítványáról kérdezem a tárca 

véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság véleményét a 29. ajánlási pontról. 

Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Köszönöm.  
A 30-asról nem kell szavaznunk. 
A 31. pontban Seszták Oszkár és Seszták Miklós indítványáról kell szavaznunk abból 

a szempontból, hogy házszabályszerűnek ítéli-e a bizottság ezt az indítványt. Megkérdezem 
Seszták Oszkár urat, kíván-e kiegészítést tenni az indítványhoz.  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nem kívánok, elnök úr.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Szavazás következik arról, hogy a bizottság házszabályszerűnek 

tartja-e a 31. ajánlási pontban Seszták Oszkár, Seszták Miklós és társai indítványát. Ki tartja 
házszabályszerűnek? (Szavazás.) A bizottság többsége házszabályszerűnek tartja. Köszönöm.  

Miután a bizottság ezt házszabályszerűnek tartotta, ezért a tárca véleményét is 
megkérdezem, hogy ezek után hogyan vélekedik róla.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Most újra kell szavaznunk ezek után, hogy a tárca 
nem támogatja, hogy tartalmilag támogatja-e a bizottság. (Dr. Veres János jelentkezik.) Veres 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha jól értem, akkor itt egy áfavisszaigénylési kaput 

akar nyitni a javaslattevő, amellyel nem ért egyet a minisztérium. Érthető okokból nem ért 
egyet a minisztérium. Azt gondolom, hogy miután a javaslat egy egyébként is áterőszakolt 
javaslat, tekintettel arra, hogy házszabályszerűségben eddig konzekvensen szavazott a 
bizottság, ez az első javaslat, ahol nem szavazott konzekvensen a bizottság kormánypárti 
része, ezért szeretném az érveket hallani. Szeretném azokat az érveket hallani, amelyek e 
javaslat elfogadása mellett szólnak a kormánypártiak részéről, és szeretném a minisztérium 
érveit is hallani ebben a kérdésben, ugyanis megítélésem szerint olyan kaput nyit meg, amit 
nem szabad kinyitni.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor azt kéri a képviselő úr, hogy a módosító indítványt tevő 

is szíveskedjék indokolni, hogy jól értelmezzük-e a javaslatát, tehát az indítványt tevő is 
szíveskedjék indokolni, hogy mire jó ez az indítvány, azt követően pedig a tárca is konkrétan 
mondja meg, hogy miért nem jó ez az indítvány.  

Seszták alelnök urat kérdezem, hogy kívánja-e indokolni az indítványt.  
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Igen, a szavazásunkat is kívánom indokolni. Azt 

gondolom, hogy egy olyan szolgáltatást támogatna ilyen módon az indítványtevő, ami fontos 
vagy hasznos lehetne, ugyanakkor viszont a kormányzat álláspontját maximálisan tiszteletben 
tartom, és nem fogom megszavazni az indítványt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értem, ez egy világos beszéd volt. Ezek után újra kérdezem a tárca 

véleményét, pontosabban nem a véleményét, hanem a kérdésre adott válaszát kérem, hogy 
miért. (Dr. Veres János: Az álláspontját.) Igen, az álláspontját, hogy mégis miért. Tessék! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat, úgy gondolom, 

hogy egy érthető javaslat, valóban az áfavisszaigénylés adminisztrációja nagyon bonyolult, 
adminisztrációval nagyon terhelt, ezért egy teljesen jóhiszemű világban akár működhetne is 
egy ilyen átalánymegoldás, ugyanakkor az a tapasztalata az adóhatóságnak, hogy sajnos ezt 
visszaélésekre használják fel sokan, és emiatt, bármennyire is szeretnénk, ezt nem tudjuk 
elfogadni.  

 
ELNÖK: Veres képviselő urat kérdezem, hogy ezek után kíván-e még véleményt 

nyilvánítani, vagy elfogadja a választ.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem, én csak kérdezni kívántam. 
 
ELNÖK: Világos, köszönöm. Szavazás következik. Ezek után ki az, aki támogatja a 

31. ajánlási pontban Seszták Oszkár és társainak módosító javaslatát. (Senki sem jelentkezik.) 
Senki nem támogatja. Köszönöm. 

Következik a 32. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr indítványa. A tárca 
véleményét kérdezem. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki szólni akar? (Nincs jelzés.) Senki nem akar 
szólni, szavazás következik. A 32. ajánlási pontot, Vágó képviselő úr indítványát ki 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 

A 33. ajánlási pontban Aradszki András, Seszták Oszkár indítványa következik. 
Kívánja-e Seszták alelnök úr indokolni az indítványt? 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nem kívánom.  
 
ELNÖK: Nem kívánja. A tárca véleményét kérdezem.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem, szavazás 

következik. Ki támogatja a 33. ajánlási pontban Aradszki András, Seszták Oszkár 
indítványát? (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatta az indítványt. 

Következik a 34. ajánlási pont, Ughy Attila indítványa. Kérdezem a tárca véleményét 
róla.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada támogatja a 34. ajánlási pontban levő indítványt. 
A 35. ajánlási pontban Ágh Péter indítványáról van szó. A tárca véleményét kérdezem.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság részéről szavazás következik. (Szavazás.) A 

bizottság többsége támogatja. Köszönöm.  
A 36. ajánlási pontban Baracskai József és független képviselőtársai indítványáról a 

tárca véleményét kérdezem.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság véleménye? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 

Szavazás következik. Ki támogatja a 36. ajánlási pontban levő indítványt? (Senki sem 
jelentkezik.) Senki nem támogatja.  

A 37. ajánlási pont Volner János indítványa. A tárca véleményét kérdezem.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságot kérdezem, hogy van-e vélemény. 

(Nincs jelzés.) Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja a 37. indítványt? (Szavazás.) Kettő 
igen mellett a bizottság nem támogatta.  

A 38. ajánlási pontban a tárca véleményét kérdezem.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. A 38. ajánlási pontban lévő indítványt ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen 
mellett a bizottság nem támogatja.  
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A 39. ugyancsak Volner János indítványa. A tárca véleménye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. A 39. ajánlási pontban szereplő indítványt ki támogatja? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem támogatta.  

A 40. ajánlási pontban Kiss Sándor indítványáról kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. A 40. ajánlási pontot ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem 
támogatta.  

A 41. ajánlási pontban Szabó Timea indítványáról van szó. A tárca véleménye? 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs jelzés.) 

Nincs ilyen, szavazás következik. Szabó Timea indítványát ki támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Senki nem támogatja.  

A 42. ajánlási pont Volner János indítványa. A tárca véleménye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. A 42. ajánlási pontot ki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem 
támogatja.  

A 43. ajánlási pontról a tárca véleménye?  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. A bizottság részéről észrevétel nincs. A 43. ajánlási 

pontról szavazunk. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem 
támogatja.  

A 44. ajánlási pontban Papcsák Ferenc indítványának házszabályszerűségéről kell 
először állást foglalnunk. A bizottságot kérdezem, hogy házszabályszerűnek tartja-e a 44. 
ajánlási pontban levő indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
többsége az indítványt házszabályszerűnek tartja. 

Ezek után kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, tehát tartalmilag sincs a dolog a tárca részéről 

rendben. Kérdezem, hogy van-e észrevétel, vitakészség vagy valami ilyesmi. (Nincs jelzés.) 
Nincs. Szavazás következik. A 44. ajánlási pontban lévő indítványt ki támogatja? (Szavazás.) 
Egyharmad támogatja. Köszönöm. (Dr. Veres János: Hú, de veszélyes! Nagyon veszélyes, 
fiúk.) 

Megyünk tovább, a 45. ajánlási pont következik, Baracskai József és független 
képviselőtársainak az indítványa. A tárca véleményét kérdezem róla.  
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről szavazást kérek. A 45. ajánlási 

pontról van szó. Ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen mellett nincs meg az egyharmad sem, 
tehát a bizottság nem támogatta.  

A 46. ajánlási pont következik, Vas Imre képviselő úr indítványa. A tárca véleményét 
kérdezem.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja a 46. ajánlási pontban levő indítványt. A bizottságot 

kérdezem, hogy támogatja-e az indítványt. (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem 
támogatja. (Közbeszólás: De, támogatja.) Tessék akkor korábban föltenni a kezeket. 
Megismételjük a szavazást.  

Tehát a 46. ajánlási pontban Vas Imre képviselő úr indítványát a tárca támogatja. A 
bizottságot kérdezem, hogy támogatja-e az indítványt. Most tessék szavazni! (Szavazás.) 
Most egyértelmű, a bizottság többsége támogatja.  

Következik a 47. ajánlási pontban a mezőgazdasági bizottság indítványa. Kérdezem a 
tárca véleményét róla.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottságot kérdezem, hogy támogatja-e. Aki igen, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a költségvetési bizottság 
többsége támogatja a mezőgazdasági bizottság módosító indítványát. 

A 48-asról nem kell szavaznunk, mert az összefüggött a korábbival, a 49-esről sem 
kell.  

Az 50-esről viszont igen, mégpedig arról, hogy házszabályszerű-e Vágó Gábor 
indítványa.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, elnök úr… 
 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 48-as mivel függ össze? 
 
ELNÖK: A 48-as ajánlási pont a 46-ossal függ össze a mi szakértőink álláspontja 

szerint, tehát ha a 46. indítványt támogatja a bizottság, akkor automatikusan a 48-ast is 
hasonlóképpen minősítette, ezért nem szavaztattam róla. Tessék ezek után mondani! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Értem, látom már az ajánlást. 

Elnézést, csak tartalmilag ez két teljesen különböző kérdés, az egyik egy regisztrációs eset, a 
másik pedig a köztartozások nyilvántartásához való hozzáférés.  

 
ELNÖK: Kérem szépen, rendben van, akkor külön teszem fel ezt a pontot. Tehát a 46-

ossal végeztünk. Akceptálom az államtitkár úr megjegyzését, és a 48-as ajánlási pontot külön 
tárgyaljuk. Most tessék akkor a véleményét elmondani róla.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
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ELNÖK: A 48-ast nem támogatja a tárca. A bizottságot kérdezem, hogy a bizottság 

ezek után, hogy szétszedtük, a bizottság támogatja-e. A 48. ajánlási pont Vas képviselő úr 
módosító javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.  

A 49. ajánlási pontban ismét Vas Imre indítványáról van szó. A tárca véleményét 
kérdezem.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

Köszönöm.  
Az 50. ajánlási pontnak a házszabályszerűségét kell eldöntenünk, hogy Vágó Gábor 

indítványa házszabályszerű-e. Aki házszabályszerűnek tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottság nem tartja házszabályszerűnek Vágó Gábor Indítványát.  

Az 51. ajánlási pontban Szilágyi László képviselő úr indítványáról kérdezem a tárca 
véleményét.  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel, szavazás 

következik. Ki támogatja Szilágyi László képviselő úr indítványát? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen, a bizottság nem támogatja. 

Az 52. ajánlási pontban Papcsák Ferenc indítványáról van szó. Tárcavéleményt kérek.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről? (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada támogatja. Köszönöm. 
Az 53. ajánlási pontban Szabó Timea indítványáról kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Senki sem 

jelentkezik.) A bizottság részéről senki nem támogatja. Köszönöm. 
Megyünk tovább, az 54. Baracskai József és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 

tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Senki sem 

jelentkezik.) Senki nem támogatja.  
Az 55. ajánlási pontban Kiss Sándor indítványáról van szó. A tárca véleményét kérem.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) Kettő 

igen mellett a bizottság nem támogatta.  
Az 56. ajánlási pont szintén Kiss Sándor indítványa. Tárcavéleményt tessék mondani! 
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DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Nem támogatja a minisztérium. A bizottság részéről észrevételt nem látok, 

szavazás következik. Ki támogatja Kiss Sándor indítványát az 56. pontban. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő igen mellett a bizottság nem támogatta.  

Az 57-esről nem kell szavaznunk, mert összefügg más, már eldöntött indítvánnyal. 
Az 58. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr indítványa.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. A bizottság részéről észrevétel nincs, szavazás 

következik. Ki támogatja az 58. ajánlási pontban levő indítványt? (Senki sem jelentkezik.) 
Senki nem támogatja. Köszönöm. 

Az 59. ajánlási pontban Seszták Oszkár, Seszták Miklós és társaik indítványáról van 
szó. Alelnök úr, kívánja-e indokolni az indítványt.  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nem kívánom, köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem kívánja indokolni. A tárca véleményét kérdezem róla. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről van-e észrevétel? (Dr. Dancsó 

József jelentkezik.) Tessék, Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Csak annyi, hogy erről már szavaztunk a 22-es 

ajánlási pontban, itt az van legalábbis ebben az ajánlásban.  
 
ELNÖK: Köszönöm a megjegyzést, nekem a szakértők nem jelezték ezt, de semmi 

gond, szavazunk még egyszer. Azzal baj nem lesz, inkább dupla, mint semmi. 
Tehát fölteszem szavazásra a kérdést, hogy az 59. ajánlási pontban levő indítványt, 

Seszták Oszkár, Seszták Miklós és társai indítványát, amit a tárca nem támogat, a bizottság 
támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja. Köszönöm.  

A 60. ajánlási pontban Papcsák Ferenc képviselő úr indítványáról van szó. A tárca 
véleménye?  

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

támogatja a 60. ajánlási pontot.  
A 61. pontban L. Simon László indítványáról van szó. Tárcavéleményt kérek.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja a 61. ajánlási pontban levő indítványt. A bizottság részéről 

kérek véleményt. (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Köszönöm.  
Végül a 62. ajánlási pontban Vágó Gábor indítványáról kérdezem a tárca véleményét.  
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? (Senki sem 

jelentkezik.) A bizottság nem támogatja.   
Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontunkkal végeztünk. Köszönöm az államtitkár 

úr közreműködését. Egyéb napirendi pontoknál is lesz majd? Ha nem lesz már, akkor szép 
napot kívánok.  

A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslat 
(T/8832. szám - a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 
bizottság önálló indítványa - módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, a Költségvetési Tanács elnöke 
vagyonnyilatkozat-tételéről szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványok 
megvitatására. Köszöntöm Rubovszky elnök urat, a mentelmi bizottság elnökét, a 
törvényjavaslat előterjesztőjét.  

Kérdezem az elnök urat, hogy az ajánlás 1. pontjában szereplő, dr. Simon Gábor és 
Göndör István képviselő urak indítványával kapcsolatban mi az előterjesztőnek a véleménye.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Tisztelettel, a mentelmi 

bizottság nem támogatja ezt a módosító indítványt.  
 
ELNÖK: A mentelmi bizottság nem támogatja ezt az indítványt. Kinek van 

észrevétele az indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Észrevételt nem látok, szavazás 
következik az indítványról. Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen, a 
bizottság nem támogatja az indítványt. 

Következik a 2. ajánlási pontban ugyancsak Simon Gábor, Göndör István indítványa.  
 
ELNÖK: Elnök úr, be kell jelentenem, hogy ez összefüggésben kell tárgyalni az 

5. ponttal, de mind a két pontot visszavonták a mentelmi bizottság ülésén az előterjesztők, 
úgyhogy sem a 2., sem az 5. pontról nem kell állást foglalnia a tisztelt költségvetési 
bizottságnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm a megjegyzést. Igen, azt jelezték az ajánlásban, hogy az 5. pont 

összefügg egy másikkal, ez rendben van. A másik egy új információ nekem, arról nem volt 
tudomásom, hogy visszavonták volna, de ha visszavonták, akkor köszönjük ezt az 
információt. Tehát a 2. ajánlási pontról nem kell szavazni.  

 
 DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Elnök úr, mind a ketten a 

mentelmi bizottság tagjai, mind a ketten jelen voltak az ülésen, és a délelőtt megtartott ülésen 
történt a visszavonás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor most én kérdezem meg az előterjesztőt, hogy a 4-esről kell-e még 

szavaznunk. Az még áll?  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Elnézést, a 3-asról, 4-esről és a 

6-osról kell állást foglalnia a tisztelt bizottságnak.  
 
ELNÖK: Világos, köszönjük szépen a segítséget.  
A 3. ajánlási pontban dr. Simon Gábor és Göndör István ajánlásáról van szó. Ez 

ügyben Szekeres képviselő úr kért szót.  
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Csak hogy érthető legyen a 
helyzet, amikor a szocialista képviselők ezeket a módosító javaslatokat készítették, akkor 
egyeztetést folytattak a mentelmi bizottságban, és konszenzus alakult ki körülöttük és a 
visszavont indítványok körül is, hogy azt a mentelmi bizottság később, más törvények 
módosítása kapcsán rendezni fogja. Ezért mind a visszavonással egyetértünk mint szocialista 
képviselők, mind a fennmaradt három módosító javaslatot támogatjuk.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, előbb kellett volna kérdeznem Rubovszky képviselő urat a 

3. indítvánnyal kapcsolatban.  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: A bizottság támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság támogatja. Akkor viszont kérdezem a költségvetési bizottságot, 

hogy a 3. ajánlási pontban szereplő módosító javaslatot támogatja-e a bizottság. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze a bizottság! (Szavazás.) A bizottság majdnem egyhangúlag támogatja. 
Köszönöm szépen.  

Következik a 4. ajánlási pontban ugyancsak Simon Gábor és Göndör István 
indítványa. Kérdezem az elnök urat, hogy mi a véleménye róla.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: A bizottság támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság támogatja a 4. ajánlási pontot. Kíván-e valaki észrevételt tenni? 

(Nincs jelzés.) Nem kíván senki. Kérdezem, hogy a költségvetés bizottság támogatja-e a 
4. ajánlási pontban levő indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatja.  

Az utolsó, 6. indítvány következik az indítványok között. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy mi a véleménye erről.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: A bizottság támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság támogatja. A költségvetési bizottság véleménye? (Szavazás.) A 

bizottság is egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.  
Végeztünk, köszönjük szépen Rubovszky elnök úr véleményét.  
Megyünk tovább. Ügyrendit kért Puskás alelnök úr.  
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A napirendi pontokkal 

kapcsolatban szeretnénk egy javaslatot tenni, hogy a 6. napirendi pontunkban szereplő 
előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, amely T/8990. számon van előttünk, javaslom, hogy a bizottság a 3., tehát 
most következő napirendi pontként tárgyalja, az azt követő napirendi pontokat pedig eggyel 
nagyobb sorszámozással tárgyalja majd. Ennek pedig az az indoka, hogy még meglehetősen 
munkás napirendi pontok állnak előttünk, viszont ennek a napirendi pontnak, ennek a 
témának a tárgyalása reményeink szerint sürgősen kerül majd a plenáris ülés elé, és ennek az 
előkészítése is munkát igényel, ezért javaslom, hogy a tisztelt bizottság támogassa ezt az 
előterjesztés-áttételi javaslatomat.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e észrevétel az ügyrendi javaslathoz? (Nincs jelzés.) 

Észrevétel nincs. Elfogadom a módosító javaslatot. Az a kérdés, hogy itt van-e az előadója 
ennek a napirendi pontnak, mert akkor máris elkezdhetjük.  
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DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Igen, én.  
 
ELNÖK: Kérem szépen, csodálatos, Puskás alelnök úr az előadó. Tessék, Puskás 

alelnök úré a szó.  
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Bocsánat, nem szavazunk?  
 
ELNÖK: Teljesen formális szavazás: elfogadja-e a bizottság a megszavazott 

napirendhez képest a cserét? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság elfogadta a sorrendcserét.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8967. szám – általános vita – első helyen kijelölt bizottságként) 

Öné a szó, alelnök úr.  

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm 
szépen, hogy támogatták ezt a javaslatot.  

Tisztelt Bizottság! Erről a témáról egyrészt már az államháztartásról szóló törvény 
kapcsán is beszéltünk, sőt állást is foglaltunk, ilyen értelemben magának a törvénynek a 
módosítása sem újdonság számunkra, csak akkor egy más, nagyobb csomag részeként 
tárgyaltuk ezt a módosítást. Másrészről pedig a tisztelt Ház éppen tárgyalja a Házszabályról 
szóló határozatnak a módosítását, amely szorosan összefügg ezzel az államháztartásról szóló 
törvénymódosítással, illetve a stabilitási törvénnyel, amelyre többek között hivatkozik az 
államháztartásról szóló törvénynek ez a módosítása. Ennek a három jogszabálynak, három 
törvénynek az egy elv szerinti módosítása viszi végig azt a lehetőséget, amely ebben a 
módosításban is benne van, amelyet megfogalmaztunk, miszerint előállhat olyan helyzet, 
amikor a költségvetési törvény tárgyalása egy főszabálytól eltérő fordulatot vehet. 

Tudjuk, hogy meglehetősen szigorú, és más törvények elfogadási rendjétől részben 
eltérő tárgyalási, illetve elfogadási rendje van a költségvetési törvénynek, ennek az okait 
nyilvánvalóan ismerjük és elfogadjuk. Viszont előállhat olyan helyzet, amikor – és az 
előterjesztésben ez szerepel – akár nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség, vagy 
éppenséggel olyan súlyú döntése bíróságnak, Alkotmánybíróságnak, nemzetközi bíróságnak 
szükségessé teszi azt, hogy a zárószavazás előtt a már egyébként elfogadott tételeket, a 
főösszegeket, a fejezeti bevételi és kiadási összegeket mégiscsak módosítani szükséges. Arra 
ad az államháztartási törvény ebben az esetben, módosítás esetén lehetőséget, hogy a kormány 
erre a módosításra még javaslatot tegyen a tisztelt Ház számára, tehát a zárószavazás előtt 
még ezeket a fejezeteket is módosítani tudjuk, amit egyébként a fennálló szabályok szerint 
nem tehetnénk meg.  

Kérem, hogy a bizottság támogassa ezt a módosítást. Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. A kormányt nem képviselik, ahogy 

látom. Vagy igen? (Kandrács Csaba: Igen.) Tessék parancsolni, ha kíván szót kérni, akkor 
adok. Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztő szóbeli kommentárját? (Kandrács Csaba nemet 
int.) Nem kívánja.  

Akkor feltételezem, hogy a kormány egyetért a Puskás alelnök úr által mondottakkal. 
Következik a bizottság véleménye. (Jelzésre:) Mégis? 
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KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca véleményét tudom 
mondani: a tárca támogatja a módosítást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, ugyanaz a helyzet, mint egy perccel ezelőtt. Tehát a tárca 

és az előterjesztő teljes összhangban képviseli ezt a törvényjavaslat.  

Kérdések, észrevételek 

Most a bizottság véleménye következik, hogy miként vélekedik a bizottság erről a 
törvényjavaslatról. Kinek van észrevétele? (Dr. Veres János jelentkezik.) Veres képviselő úr.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Egy olyan javaslat van előttünk, 

amelyet már kóstolgatott az Országgyűlés más témák kapcsán. Meggyőződésem szerint egy 
helytelen utat tartalmaz ez a javaslat, ezért nem lehet vele egyetérteni. 

Helytelen az út azért, mert számtalan más mód van arra, hogy ha olyan helyzet állna 
elő, amire Puskás alelnök úr utalt, akkor a parlament előtt a megfelelő számok megfelelő 
eljárásban módosításra kerülhessenek. Én azt gondolom, hogy a javaslat ilyen módon való 
megfogalmazása mindenképpen kurtítja a parlament jogait, ezért ezzel az alapelvvel nem 
tudok egyetérteni. Meg vagyok arról győződve, hogy így nem ez a jó eljárásrend. Ha nem 
túlságosan nagy értékű a módosítási kötelezettség a fölsorolt indokok alapján, akkor arra a 
tartaléknak fedezetet kell nyújtania. Ez a kormány, ez a parlamenti többség büszke volt arra, 
hogy milyen nagy értékű tartalékot tesz a költségvetésbe, százmilliárdos nagyságrendű 
tartalékokról beszéltek mindig. Azt gondolom, hogy ha a százmilliárdot nem éri el, vagy 
1-200 milliárd között marad a módosítási igény, akkor ez kezelhető a törvényes szabályok 
szerint a tartalékok megfelelő felhasználásával.  

Ha ettől nagyobb a kényszer, a különböző más döntésekből következő módosítási 
kényszer, akkor pedig szerintem van immáron az Országgyűlés többsége által elfogadott 
olyan eljárásrendje az Országgyűlésnek, amely eljárásrendben meg tudja tárgyalni az 
Országgyűlés a költségvetés módosítását is. Még azt sem mondom, hogy pótköltségvetésről 
van szó ebben az esetben, hiszen valószínűleg nem meríti ki a pótköltségvetés törvényi 
paramétereit egy ilyen helyzet. 

De amit most itt erőltetnek a Fidesz részéről immáron harmadik ízben 
törvénymódosítás formájában, úgy gondolom, mindenképpen korlátozza az Országgyűlés 
jogkörét, az Országgyűlés döntési kompetenciáját, illetve az Országgyűlés megfelelő – úgy 
fogalmazok – rálátását az általa meghozott döntésre vagy döntésekre. Én ezért nem 
gondolom, hogy egy helyes eljárás lenne az, ami most előttünk szerepel, éppen ezért a 
magunk részéről magával a javaslattal ilyen okok miatt nem fogunk egyetérteni.  

Nem tudom, hogy mit tudnak a képviselők, akik ezt a javaslatot előterjesztették, miért 
erőltetik, hogy november 7-e előtt ez a dolog az Országgyűlés részéről döntésre kerüljön, 
vajon milyen információjuk van Brüsszelből a november 7-én nyilvánosságra hozandó 
adatokról. Láthatóan mindent elkövetnek annak érdekében, a mai napirend is úgy alakul a 
Házban, hogy ezt kell szem előtt tartani. Én csak azt tudom mondani, hogy nem látom 
semmifajta megalapozottságát annak, hogy ilyen módon kelljen a magyar költségvetéshez 
hozzányúlni, ahogyan ez ebben az immáron három törvénymódosításban szerepel. Ugye, ez a 
harmadik a javaslatok közül, ami most a Ház előtt szerepel. Még egyszer mondom, meg 
vagyok arról győződve, hogy az érvényes Áht. szabályai szerint meg lehet tenni mindent.  

Be kellene látni azt, hogy valószínűleg helytelen volt az a júniusi gyors, erőltetett 
menet, amit a sarokszámok elfogadásával a kormányzat akkor ráerőszakolt az 
Országgyűlésre, és láthatóan nem tudott olyan feltételeket teremteni, amely magát a 
kormányzatot, magát a kormánytöbbséget is megnyugtatta volna, hogy ez nemzetközi 
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szervezetek egyetértésével, szakmai álláspontjukkal egyező módon történő egyetértéssel 
valósult meg.  

Ezek azok az indokok, amelyek fenntartást fogalmaznak meg bennünk a benyújtott 
javaslattal kapcsolatban, így a magunk részéről a javaslattal egyetérteni nem fogunk tudni. 
Szerintem van olyan normál mód az érvényes szabályaink között, ami ilyen helyzetben 
megfelelő módon biztosítja a parlamenti döntéshozatal feltételeit, természetesen nem egy nap 
alatt adott esetben, de kellő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az országnak elfogadott 
költségvetése legyen időben, illetve ha azt módosítani kell, akkor a költségvetés módosítására 
is sor kerülhessen. Ha jól emlékszem, akkor ebben az évben kilenc alkalommal került eddig 
sor az elfogadott költségvetés módosítására. Amikor indokolt, akkor szerintem a módosítást 
meg lehet tenni a későbbiek során is.  

Szerintem be kellene azt látni, hogy nem volt jó ötlet a júniusi előrehozott döntés 
ötlete annak idején, és nem azt kellene csinálni, hogy az ebből következő 
kényszermegoldások halmaza épüljön be a magyar jogrendbe, ezért tehát ez a mostani javaslat 
sem támogatható általunk. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván még szólni? (Dr. Dancsó József 

jelentkezik.) Dancsó képviselő úr.  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Igazából Veres képviselő urat szeretném megkérdezni, mert nem 
feltétlenül volt nekem világos az a mondata, hogy csökkenti a parlament rálátását a 
költségvetési törvény elfogadására, folyamatára, ha ez a törvényjavaslat elfogadásra kerül. Ezt 
igazán nem értem, már csak abból kifolyólag sem, mert számtalanszor azt hallottuk az önök 
szájából, hogy ha tartalékból old meg valamit a kormány, az sokkal kevésbé átlátható, mintha 
egy parlament módosít a költségvetési törvényjavaslaton, most pedig épp az ellenkezőjét 
mondta Veres képviselő úr, hogy valószínűleg a tartalékból is meg lehetne oldani az ilyen 
jellegű módosítást, vagy ezt az egyensúlytartást, illetve a hiánycél tartását. Sokkal kevésbé 
átlátható megítélésem szerint, sokkal kevésbé a parlament ellenőrzése alatt van akkor, ha a 
kormány a saját hatáskörében a tartalékból csoportosít át tételeket, ami nyilván egy legális és 
jogos technikai lehetőség.  

Úgy gondolom, itt ellentmondásban van a képviselő úr, amikor így érvel. Hiszen ha 
elfogadjuk azt az érvet, hogy viszonylag kevesebbet adjon át a parlament a kormánynak a 
döntésekből, viszonylag szűkebb mozgásteret teremtsen a tartalékok révén, akkor most hogy 
függ ez össze azzal, hogy ön ezt javasolja? Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb rálátást 
biztosít a parlamentnek, ha ilyen típusú módosítás történhet, hiszen akkor világos, hogy a 
parlament dönt arról, hogy milyen tételek hová kerüljenek, és nem a kormány hatáskörébe 
kerül a tartalékok átcsoportosítása adott esetben. Én csak erre az ellentmondásra igyekeztem 
fölhívni a képviselő úr figyelmét, de kíváncsian hallgatom, hogy milyen érve van ezzel 
szemben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van észrevétele? (Nincs jelzés.)  
Képviselő úr, engedje meg, hogy én is elmondjam a magam véleményét, pontosabban 

most a másik sapka lesz a fejemen.  
A Jobbik-frakció nevében szeretném azt mondani, hogy alapvetően egyetértek Veres 

képviselőtársam indokaival. Én, mint egy radikális párt képviselője azt mondom, hogy ez 
több helyen nem a megkurtítása a költségvetési jognak, ez a teljes kiherélése a parlament 
költségvetési jogának. Mondom ezt elsősorban Dancsó képviselő úrnak, mert erre kevésbé tért 
ki. Olyan mértékig megfosztja az ellenzéket attól a jogától, hogy bírálhassa a költségvetést, 
hogy elemi jogától fosztja meg az ellenzéket. A kormánypártét is, de megszoktuk, hogy a 
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kormánypárti képviselők ritkán szólnak bele érdemi dolgokba, hogy így fejezzem ki 
magamat. Az ellenzék azért szeretne beleszólni érdemi kérdésekbe, de teljesen megfosztja ez 
a javaslat az ellenzéket attól az elemi parlamentáris jogától, több évtizedes vagy évszázados 
jogától – ha lehet így mondani –, hogy bírálhassa és elmondhassa a véleményét a 
költségvetésről.  

Kérem tisztelettel, ha 24 órával a végszavazás előtt benyújtja a kormány az 
alapszámokat átrendező javaslatát, mert azt mondja, hogy szükségesnek tartja, feltétlenül 
szükséges – ez egy világosan definiált fogalom, feltétlenül szükséges –, hogy módosítsuk az 
elfogadott sarokszámokat, hiányt, bevételt, kiadást, et cetera, és akkor 24 órán belül benyújtja 
a módosító javaslatát, vagy benyújtatja ezzel a bizottsággal a módosító javaslatát, és akkor öt 
percet, azaz öt percet ad a Házszabály arra az ellenzéki frakcióknak, hogy erről elmondhassák 
a véleményüket. Módosítókat nem nyújthatnak be természetesen. Tehát ez nem kurtítás, 
kedves Veres képviselő úr, szerintem, hanem ez egy teljes kiherélése a költségvetési jognak.  

Kérem szépen, ezelőtt most már több mint két esztendővel nekem az akkori 
alelnöktársaimmal volt egy kezdeményezésem, Magyary Zoltánnak A magyar állam 
költségvetési joga című tanulmányát közreadtuk minden képviselőnek, elsősorban a 
költségvetési bizottság tagjainak. A Magyary-programot önök használják mint áruvédjegyet, 
mondhatnám így. Magyary Zoltán forogna a sírjában, tisztelettel jelentem, amikor ilyeneket 
láthatna, hogy ez történik a költségvetési joggal. A magyar állam költségvetési jogának a 
teljes detronizálásáról van szó, egy kormányhatalom teljes kibővítéséről, egy olyan 
centralizációról, ami egy normál parlamenti képviselő számára – most legyen ez kormánypárti 
vagy ellenzéki – nem fogadható el. Tisztelettel jelentem, ez olyan mértékig megalázó 
helyzetbe hozza önöket is, kedves Dancsó képviselőtársam, önöket is meg magunkat is, hogy 
én szégyellni fogom magamat. Eddig is elég sokat szégyenkeztem, megéltem sok mindent két 
és fél év alatt, de ilyen mértékű merényletet a költségvetési jog gyakorlásával szemben még 
nem láttam.  

Ami pedig a konkrétumokat illeti, elhangzott egy példa arra, hogy mit tehet a kormány 
akkor, amikor úgymond elmozdulás van. Persze, az élet gyakran hoz váratlan helyzeteket, ezt 
én belátom. Valóban nem kellett volna a nyáron elfogadtatni a sarokszámokat. A 
miniszterelnök úr blöffölt, hogy más kifejezést ne használjak, azt mondta, ez a normális. 
Nem, ez abnormális, ez unortodox. Kivételesen Matolcsy Györgynek volt igaza, amikor 
megmondta, hogy igen, azért kell a sarokszámokat elfogadtatni a parlamenttel, mert a 
nemzetközi világ erre igényt tart. Megtörtént. Azóta eltelt idestova fél esztendő, és kiderült, 
hogy a számok már nem stimmelnek. Nem tudom, melyik stimmel még, de nem stimmelnek. 

Ha változik a helyzet, kérem szépen, vissza kell vonni a törvényjavaslatot és kell 
csinálni egy másikat. Semmi gond, az ember tervez, isten végez. Nem stimmelnek a júniusi 
számok. Most november van, más a helyzet. Nem tudjuk, hogy lesz-e az IMF-fel tárgyalás 
vagy nem lesz, nem tudjuk, hogy az Európai Unió merre halad – ismerjük a dolgokat, nem 
akarok kitekinteni nemzetközi vizekre –, bizonytalan a helyzet, én ezt mind megértem. Egy 
tisztességes kormány vonja vissza a törvényjavaslatot és hozza be még egyszer, és tegye 
lehetővé az ellenzéknek, hogy arról ismételten véleményt mondhasson, és ismételten 
nyújthasson be hozzá módosító indítványokat.  

Vagy a másik megoldás, amit Veres képviselő úr mondott, kérem szépen, van az 
általános tartalék, valóban. Ha 100 milliárdos vagy 100-200 milliárdos ez az elmozdulás a 
főösszegeknél, akkor ezt az általános tartalék képes lefedni, ha pedig ennél is nagyobb, akkor 
még inkább új költségvetést kell csinálni.  

Ez a javaslat számunkra sem elvileg, sem praktikusan nem fogadható el, és én minden 
parlamentáris eszközzel azon leszek, hogy ezt az Országgyűlés ne fogadja el. Ez volt az én 
frakcióbéli véleményem.  
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Most visszateszem a sapkát a fejemre, és megkérdezem, kinek van még észrevétele a 
vitában.  Igen, még az első körben Boldvai képviselő úr.  

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Borzasztóan 

rosszul érzem magam, mert kínos az a szerep, amikor az ember azt mondja, hogy mi 
megmondtuk. Emlékeztetném a bizottsági kollégáimat az ez év nyarán lefolytatott 
költségvetést érintő vitára. Érdemes lenne mindannyiuknak odaadni a költségvetési bizottság 
szó szerinti jegyzőkönyvét, hogy akkor milyen érvek hangzottak el ellenzéki részről, és 
milyen érvek hangzottak el az önök szájából amellett érvelve, amilyen helyzetbe most 
önmagukat, és sajnos úgy tűnik, hogy az országot is belelavírozták. Kevésbé fáj a fejem azért, 
hogy önmagukat ebbe a hiteltelen politikai helyzetbe belelavírozták, igazán azért fáj a fejem, 
mert ez az országra továbbra is a nemzetközi megítélésünkben, a szavahihetőségünkben rossz 
fényt vet.  

Önök nyáron többek között ennek a költségvetési főszámsornak az elfogadásakor arról 
beszéltek, hogy kőbe vésettek a főszámok. Akkor is elmondtuk, hogy sok bizonytalansági 
tényező van, hogy mindjárt egy lényegeset mondjak, a normális logika azt szokta diktálni az 
elmúlt húsz évben, hogy úgy fogadunk el költségvetést, hogy előtte döntünk az 
adótörvényekről, hogy lássuk a költségvetés bevételi oldalát. Ezt is lesöpörték az asztalról. 
Erőltették a főszámok elfogadását.  

Zárójelben jegyzem meg, ha nem erőltetik, nem csinálnak semmi mást, akkor a 
normális államháztartási törvény szerint november 30-áig kellett volna, lehetne elfogadni a 
főszámokat. Ma november 5-ét írunk. Ha és amennyiben az a probléma látszik, amit önök, 
úgy látom, már sejtenek vagy tudnak a brüsszeli döntésből, akkor is lett volna módjuk, 
lehetőségük a főszámmódosítással a kellő mozgásteret megteremteni. Ezzel szemben 
végigerőltették, végigkínozták önmagukat is, az országot is adott esetben ebben az unortodox 
megoldásban, ahogy ezt önök mondták. Az lett a végeredménye, ami.  

De ami szerintem ennél még súlyosabb, hogy ahelyett, hogy – amiről az elnök úr és 
Veres képviselőtársam beszélt – megpróbálnának venni egy nagy levegőt, megpróbálnánk 
elővenni egy tiszta fehér lapot, és azt mondani, hogy ez nem jött össze, kezdjük a dolgot 
elölről, ehelyett megint egy olyan dolgot próbálnak meg az Országgyűlésen kétharmaddal a 
nemzeti együttműködés rendszerében áterőszakolni, ami, azt kell mondjam – ahogy az elnök 
úr fogalmazott – valóban a parlamentáris demokrácia megcsúfolását fogja jelenteni.  

Én azt kérem, és azért van bennem némi empátia önök iránt… (Közbeszólás.) Van. 
Emlékezzél, néhány évvel ezelőtt én is ültem országgyűlési képviselőként, kormánypárti 
képviselőként itt, ebben a bizottságban, amikor finoman fogalmazva is egy picit pirosodott az 
arcom az éppen aktuális kormányom által benyújtott javaslatok miatt. Azt látom, vagy 
legalábbis azt gondolom, hogy ha a bennetek lévő jó érzésben a lelketek mélyére néztek, ezért 
egy picit kéne hogy pirosodjon az arcotok, ami ebben a javaslatban megfogalmazódik. Nem 
gondolnék mást, ismerve vagy látva persze a belső mozgásotokat meg a belső lehetőségeket, 
hogy valahol talán nektek van felelősségetek, hogy jelezni kellene az éppen aktuális 
vezetésnek, hogy eddig és ne tovább. Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad erőből, 
csak azért is – mert nem mondhatjuk azt, hogy uraim, ezt elrontottuk – áterőszakolni és 
megtörni. Erre szeretnélek benneteket kérni, vagy ezt szeretném a figyelmetekbe ajánlani.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó képviselő úr kért szót.  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves 

képviselőtársaim, van némi diszkrét bájuk ezeknek az aggodalmaknak, mert amikor 2004-ben 
Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja lett, akkor azonnal túlzottdeficit-eljárás alá 
vonták az országot, és akkor szocialista-szabad demokrata kormány volt, de akkor ezeket az 
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aggodalmakat nem tapasztaltuk. Sőt, ahogy Boldvai képviselő úr mondta, mindent 
megszavaztak gondolkodás nélkül. Lehet, hogy piros volt az orcájuk, lehet, hogy fehér volt a 
sápadtság miatt, ezt nem lehet tudni, de gyakorlatilag mindenhez asszisztáltak.  

Most nincs másról szól, mint arról, hogy szeretné ez a kormány kivezetni az országot 
végre ebből a túlzottdeficit-eljárási folyamatból, amelybe önök, ahogy beléptünk, azonnal 
bele is tették, belehelyezték az országot. Én úgy gondolom, azon kellene gondolkodni és 
szurkolni, hogy hogyan lehet megtenni végleg, és most reális lehetőség mutatkozik arra. 
Lehet, hogy még nem teljes mértékben vagyunk készen – még van, amit módosítani kell a 
költségvetésen – arra, hogy végre kikerüljön hosszú-hosszú évek után a túlzottdeficit-eljárás 
alól Magyarország, hatalmas vagy lényeges mozgásteret teremtve ezzel az országnak. Én úgy 
gondolom, hogy lehet ezt aggodalommal tekinteni, lehet ezzel szemben kritikát 
megfogalmazni, de valahol a gyökere a dolognak mégiscsak az, hogy hogyan lehet kivezetni 
az országot abból a szégyenteljes helyzetből, amibe önök 2004-ben azonnal belelavírozták az 
országot, amikor a túlzottdeficit-eljárás megindította az Európai Unió.  

Én úgy gondolom, hogy nem kell mindennel egyetérteni, biztos van ennél elegánsabb 
javaslat meg megoldás is, el tudom fogadni, amit önök ezzel kapcsolatban mondanak. Viszont 
a lényeget ne tévesszük szem elől, hogy végre most megteremtődhet annak az esélye, hogy 
erről a szégyenpadról Magyarország felállhasson, és azon nemzetek sorába, vagy olyanok 
közé csatlakozhat, akinek nem kell ilyen típusú vizsgálatoknak folyamatosan kitenniük 
magukat, és vélhetően ezáltal a nemzetközi bizalom is jelentősen javulni tud. Ha nem is tud 
helyreállni ezzel az egy lépéssel, de jelentősen javulni tud, ha ez a folyamat lezárul, és egy új 
fejezet kezdődhet a magyar gazdaságpolitikában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az első körben még Rozgonyi képviselő úr.  
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Tulajdonképpen értem én, hogy mit mond Dancsó 

kolléga, világos ez, csak azt nem értem, miért kell mindig az ilyen ügyeket sunyi módon 
rendezni. Azért van a parlament – nem? –, hogy a parlament megvitasson dolgokat. Akkor 
nem sunyi módon kell megoldani, akkor azt kell csinálni, hogy kérem, ez a költségvetés nem 
jött be, beadunk egy újat, kérjük a parlamentet, hogy tárgyalja meg, és az ügy el van intézve. 
Miért kell mindent hátulról mellbe elintézni? Hogy akartok ti bizalmat az emberektől, ha 
mindent sunyi módon akartok megoldani?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ez költői kérdés volt, vagy választ is vár a képviselő úr? 

(Rozgonyi Ernő: Költői kérdés volt, de választ várok.) Költői kérdés volt.  
A második körben Veres képviselő úr, tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Dancsó képviselő 

úr az imént nekem tett föl konkrétan kérdést, és erre, úgy gondolom, illik válaszolni. 
Az első válaszom: sajnálom, hogy a képviselő úr két ügyet időben csúsztat össze, amit 

én nem mondtam. Én azt mondtam, és ezt fönntartom, hogy ha olyan mértékű a korrekciós 
igény, ami belefér a 100-200 milliárd között sávba, akkor azt minden további nélkül meg 
lehet csinálni a tartalék felhasználásával. Nem azt mondom, hogy most, hanem az elfogadott 
költségvetés január 1-jén hatályba lép, és abban a pillanatban lehet intézkedni a tartalékról a 
kormánynak. Igazándiból a Magyar Közlönyben történt kihirdetést követő órában már a 
kormány el is döntheti ezt a kérdést. Akkor nem kell semmit sem csinálnia az 
Országgyűlésnek azon kívül, hogy megszavazza a jelenleg Országgyűlés előtt lévő javaslatot.  

Éppen ezért én nem kevertem két dolgot össze. Azt mondom, hogy a tartalékról lehet 
majd januárban, akkor, amikor kihirdetésre kerül, illetve ezt követően döntést hozni, 
egyébként pedig ha valaki úgy gondolja, hogy nagyobb a korrekciós igény, mint amire a 
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tartalék fedezetet nyújt, akkor senki nem korlátozza a mostani kormánytöbbséget abban, hogy 
nyújtson be módosító indítványt a Ház elé.  

Csak emlékeztetném önöket arra, hogy amikor a legsúlyosabb válság volt 2008 
október-novemberében, akkor mi az érvényes szabályok betartásával, a parlamenti vita 
biztosításával, a módosító indítvány lehetőségét kihasználva hoztuk ide, az Országgyűlés elé, 
a bizottság elé, a plenáris ülés elé vitára azt, amit akkor a leginkább általunk ismert 
valószínűségű számok alapján a 2009-es költségvetésnél valószínűsíteni lehetett, 
hangsúlyozom, a nemzetközi szervezetekkel összhangban lévő prognózis alapján. Akkor 
mindenki vitatkozhatott róla, akkor biztosítva volt az érvényes költségvetés-elfogadás 
szabályai szerint – azt hiszem, 30 órás időkeretben, vagy nem tudom, mennyiben – a vita 
arról, hogy mit gondolunk a következő évi költségvetésről.  

Ez a javaslat, amit most elfogadnának, rendkívüli mértékben, illetve egyetértek az 
elnök úrral, lényegében megszünteti a parlamenti ellenzék vitakészségét a benyújtott 
költségvetési javaslatról. Azt nem értem, hogy miért nem a normál eljárást szeretnék 
választani. Higgyék el, hogy a mi frakciónk, de feltehetően mind a három ellenzéki frakció az 
Országgyűlésben elfogadna még akár Házszabálytól való eltérést is ilyen esetben, ha ez lenne 
az igény arra nézve, hogy a plenáris ülésen zajlódjon le ez a bizonyos vita, aminek le kell 
zajlania. Amit most önök be akarnak hozni a magyar jogrendbe, az azt jelentené, hogy egy 
lehetséges kényszerhelyzet miatt – ugyanis nekem nincs információm arról, hogy lesz-e ilyen 
jellegű kényszerhelyzet 7-én, avagy sem – egy általános érvényű eljárás… Ugyanis az elnök 
úr pontosan fogalmazott, nem elég precíz a megfogalmazása annak, hogy mikor lehet, kell 
ilyen jellegű eljárást alkalmazni.  

Ráadásul amit szerepeltetnek a javaslatban, ne haragudjanak meg, nem megfelelő, 
amikor azt mondják, hogy a Költségvetési Tanács költségvetésről alkotott véleménye 
szükségessé teszi. Akkor tessék visszahozni, akkor tessék a parlament előtti vitát lefolytatni 
erről. Szerintem senki nem gondolt arra menet közben, csak a legszélsőségesebb héják, 
amióta erről vitatkozunk Magyarországon az elmúlt öt évben, hogy magát a Költségvetési 
Tanács által mondott számot kötelező elfogadni jövő évi költségvetésként. Voltak ilyen 
vélemények, de ez nem egyezett meg a parlamenti véleményekkel. Az akkori Fidesz-
vélemény is más volt, a Szocialista Párt véleménye is más volt, a Jobbik parlamenten kívülről 
mást mondott ebben a kérdésben, amikor erről vita folyt, és az elmúlt két évben a mostani 
parlamenti összetételben is más az álláspont erről. Én azt gondolom, hogy nem olyan 
Költségvetési Tanácsról van szó, amely ezt követően kvázi költségvetés-meghatározó 
intézmény lenne, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben az esetben nincs más választási 
lehetőség, mint hogy a három személy által kimondott számokat a kormány behozza az 
Országgyűlés elé, és ezt követően az Országgyűlés ezt megszavazza. Szándékosan nem azt 
mondom, hogy megszavazhatja, hanem megszavazza, mert magában az eljárásban, ahogy 
most föl van állítva ebben a mostani elénk terjesztett javaslatban, nincs mérlegelési lehetőség, 
nincs benne az az opció sem, hogy mi van akkor, ha nem.  

Én azt nem értem, és ezt tényleg nem tudja nekem egyelőre senki sem elmondani, sem 
a folyosón, sem itt, hivatalos vitában, hogy ha egyszer még van három hét, még 7-e után is 
van három hét a sarokszámok módosítási lehetőségeként, akkor miért nem jön be normál 
módosító indítvány erre nézve. Ha az érvényes szabályok szerint ehhez kérnek módosítást, 
akkor minden további nélkül meg lehet vitatni, hogy milyen garanciákkal kell ilyen fajta 
módosítást végigcsinálni. Még akkor is van egy decemberi hónapunk ara, hogy a költségvetés 
vége elfogadásra kerülhessen. 

Az nem érv, és ezt senki nem mondja, mert ilyen szabály nincs, és ilyen eljárás sincs, 
hogy bármely nemzetközi szervezet lehetetlen határidőhöz kötné az elfogadott költségvetés 
számainak elfogadását. Azért mondom, hogy ezt ne mondja senki, mert a nemzetközi 
szervezetek nem akarják csorbítani a demokratikus döntéshozatalt egy-egy országban. Tehát 
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ilyen érv nem létezik, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen egyetlen egy másik európai uniós 
tagországnál sem alkalmazott ilyen eljárást az Európai Unió az eddigiek során, és nyugodtan 
ki merem mondani, hogy nem is merne alkalmazni ilyen eljárást, ez teljesen biztos. A 
görögökkel szemben sem alkalmaztak ilyen eljárást akkor, amikor a legsúlyosabb volt a görög 
válság kitettsége. Akkor is megadták a döntéshozatal lehetőségét a görög parlamentnek adott 
esetben.  

Én azt tudom csak mondani, hogy ezt a részét egyszerűen nem tudom elfogadni, 
tudomásul venni. Dancsó képviselő úr, azt tudom mondani, hogy szerintem továbbra is 
érvényes az, hogy van más megoldás. Ha ez nagyobb problémát jelent, mint amit a tartalékból 
meg lehet oldani, akkor minden további nélkül be lehet hozni az Országgyűlés elé, végig lehet 
vitatni. Nem lesz a mi részünkről azzal kapcsolatban semmifajta ellenvetés, ha azt kérik önök, 
hogy novemberben sarokszámvita legyen az Országgyűlésben, a július 12-én elfogadott 
sarokszámok módosítási vitája. Mi állunk elébe, ha kell, akkor heti öt napon, minden további 
nélkül, vagy ha kell, akkor heti hét napon, azzal sincs probléma. Vitassuk azt meg, hogy miért 
tér el, mert hogy el kell térni, az teljesen nyilvánvaló dolog, és nem a külföldi szervezetek 
sugalmazása vagy nem tudom, mije miatt kell eltérni, hanem azért, mert más helyzet van, ez 
teljesen nyilvánvaló dolog. Azóta annyi minden információ áll már rendelkezésre, ami akkor 
nem állt még rendelkezésre, hogy ez szükségképpen igényli az eltérést magát. Én tehát azt 
gondolom, hogy ezt a fajta eljárást ilyen gumiszabályokkal – mármint arra nézve, ami most itt 
benne van – nem szabad a magyar jogrendbe beilleszteni.  

Még egyszer mondom, én kifejezetten ellene vagyok például annak a pontnak, ami 
úgy fogalmaz, hogy a Költségvetési Tanács véleményének az ilyen értelemben történő, a 
költségvetést meghatározó tételét jelenti. Ez egy hosszú szakmai vita volt. Kopits György 
annak idején ezzel az állásponttal indult neki a szakmai vitának, amikor még nem volt a 
tanács, hanem az ÁSZ-nál és másutt folytattuk ezeket a vitákat, azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy Magyarországon nem ez az álláspont a többségi politikai erők által elfogadhatónak ítélt 
álláspont az Országgyűlésben. Mi is ezt az álláspontot képviseljük mind a mai napig, ami 
alapján ez nem három személy döntésén szabad és kell hogy nyugodjon, de sajnos ez a 
javaslat a mostani megfogalmazás alapján szükségképpen ezt hozza. Nem adja meg a 
lehetőségét a későbbi mérlegelésnek, mert most az van beállítva a javaslatban, hogy vagy 
elfogadja, vagy nem fogadja el. Ezért én azt mondom, hogy van demokratikus döntés előtti 
eljárásrend, addig, ameddig a költségvetés elfogadására nem kerül sor. Egyébként, ha 
elfogadásra kerül a költségvetés, akkor is megvan a módosítás lehetősége, még hozzáteszem 
ezt is. 

Most az a furcsa helyzet van, hogy ma még mind a kettő lehetséges. Ha meg akarnánk 
valósítani – nem ezzel az eljárással – a módosítást, akkor minden további nélkül az elfogadott 
költségvetés ez éven belüli módosítására is még lehetőség lenne, és az is betart minden 
szabályt. Időben beleférne december 31-éig még akkor is. Azt tudom mondani, hogy az egész 
nem másról szól, mint arról, hogy hogyan lehet ezt egy zárt körben rendezni. 

Az utolsó megjegyzésem az, hogy én természetesen azt gondolom, hogy nemcsak az 
ellenzék ellen szól mindez, ez a fajta megközelítése a dolognak, hanem a kormánypárti 
képviselők ellen is, és a magyar nyilvánosság ellen is. Ezért mondom azt, hogy mi a magunk 
részére bizonyára nem fogunk tudni ezzel egyetérteni semmilyen módon, mert ez egy annyira 
rossz logika mentén megcsinált javaslat. Szerintem le kellene szállni erről a logikai menetről, 
ami láthatóan szeptember óta mindenfajta javaslatukban egységesen megjelent az elmúlt 
hetekben. Szerintem van olyan módja, amely biztosítja a demokratikus döntéshozatalt, és 
egyébként mindenfajta nemzetközi mércével mérve ugyanolyan elfogadható mások számára, 
mint amilyen elfogadható adott esetben az ellenzék számára is az eljárás maga, ahogyan 
megszületik a költségvetésnek az ilyen értelmű módosítása, de nem ez a logika, ami most 
szerepel ebben a javaslatban. A másik két, elfogadott törvénymódosítás is ezt tükrözte sajnos. 
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Csak szeretném, ha még meg lehetne gondolni, már csak azért is, mert ahogy ez el van 
fogadva, ettől kezdve ez általános részévé fog válni a magyar jogrendnek, és nem tudjuk, 
hogy a jövőben hogyan is lesz a menet, mert ettől kezdve teljesen bizonytalanná válik 
minden, a költségvetéssel kapcsolatos eljárásrendi szabályozás, – most nem számokról 
beszélek.  

Miután itt a túlzottdeficit-eljárás is szóba került, erre én csak két dolgot szeretnék 
mondani. Ennek a bizottságnak az albizottsága, majd a bizottság is megtárgyalta azt a 
jelentést, amelyben benne van az, hogy milyen okok, mely kormány időszakában keletkezett, 
mekkora költségvetési okok vezettek oda, hogy Magyarország a három százalék alatti tartós 
hiány állapotát nem tudta biztosítani. Én csak azt sajnálom, hogy akkor, amikor közöttünk 
ebben a kérdésben másfajta munkamegosztás volt, akkor nem volt a Fidesz részéről egyetlen 
egy olyan módosító javaslat sem a költségvetéshez benyújtva, ami csökkentette volna a 
hiányt, nem volt a Fidesz részéről egyetlen egy támogató informális közlés sem arra nézve, 
hogy az elfogadott konvergenciaprogramok végrehajtása biztosított legyen Magyarországon. 
Ezt csak azért mondom, mert ez egy régi vita közöttünk. Miután ez dokumentáltan így van, 
ahogy az imént elmondtam a két állításomban, ezért remélem, hogy a későbbiek során abban 
legalább egyetértés lesz közöttünk, hogy vannak olyan célok, amelyek érdekében a pillanatnyi 
politikai hasznot érdemes félretenni, és nem érdemes szociális népszavazást szervezni, és nem 
érdemes másra játszani, mint ami az országnak egyébként politikai pártoktól függetlenül 
általános érdeke lehetne adott esetben. Én csak sajnálom ezt a részét a dolognak, de mondom, 
ezt annak idején részletesen végigbeszéltük, éppen az általam vezetett albizottságában ennek a 
bizottságnak. Szívesen előveszem azokat a jegyzőkönyveket és azokat a tényszerű állításokat, 
amik elhangzottak a korábbiakban.  

Éppen ezért azt mondom, hogy valóban közös érdekünk, csak szerintem nem ez a 
mód, ahogy el lehet oda jutni, mint ahogy azt mondtuk, hogy nem nyugdíjpénztári pénz 
lenyúlása az a mód, ahogyan el lehet jutni a tartós három százalék alatti hiányhoz, hanem más 
módokat kell hozzá választani. Ennek vannak kialakult, Európában sok ország tapasztalatából 
nekünk is átvehető módszerei. Az látható, hogy egyre inkább a nem unortodox módszerek, 
hanem az úgynevezett ortodox módszerek alkalmazása az, ami elfogadott, és ami tartós 
eredményt tud hozni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék nekem megengedni, hogy a második 

körben magamnak ismét szót adjak. Nem leszek hosszú, ígérem.  
Két megjegyzést hadd tegyek Veres képviselő úr hozzászólásához. Az egyik az, hogy 

a stabilizációs törvényben benne van ez a bizonyos jogosítványa ennek a triumvirátusnak. 
Magyarán, ha a Költségvetési Tanács három tagja, vagy a háromból kettő azt mondja, hogy 
„dehogy”, akkor oda kell vinni. Azt mondja, hogy a kormány zárószavazás előtti módosító 
javaslatot nyújt be. Én úgy tanultam a jogalkotási terminológiát, hogy ha kijelentő módban 
mond valamit a törvényalkotó, az felszólító módot jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 
„nyújthat be”, hanem „nyújt be” vagy „köteles benyújtani”. Néha odabiggyesztik, hogy 
köteles. Magyarul, a háromtagú grémium eldönti azt, hogy mikor nyújt be, de ez benne van a 
törvényben, tehát ezzel nem sokat tudunk kezdeni, mert ki kéne akkor innen venni.  

De ez messzire vezetne, mert én a Költségvetési Tanáccsal en bloc nem értettem soha 
egyet, mert idegen a magyar közjogtól, sosem volt ilyen, többször elmondtam, hogy amerikai 
importból hozta be még a szociálliberális kormány. Nem tudom, minek, de most már ezt 
hagyjuk, itt van, aztán majd kezdünk vele valamit. De úgy tűnik, hogy kiengedte a palackból a 
parlament a szellemet, létrehozta az abszolút szellemet magán kívül, és most már az diktálja a 
parlamentnek, a saját szülőanyjának, hogy mit mikor kell csinálni. Én ezzel ab start nem 
értettem egyet, most sem értek vele egyet, mindannak ellenére, hogy Kopits Györggyel és 
Kovács Árpáddal is a legjobb emberi viszonyban vagyok, de ez egy másik kérdés. 
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A másik megjegyzésem: egyetértek azzal a megjegyzésével Veres 
képviselőtársamnak, hogy igen, hozza be a kormány az új költségvetési törvényjavaslatot, és 
ha kell, tárgyaljon róla minden nap. Tisztelettel jelentem, a dualista időkben, amikor Széll 
Kálmán behozta a maga a költségvetési javaslatát 1875-re vonatkozólag, amikor ugyanakkora 
államadóssági problémával küszködött a magyar állam, mint jelenleg, akkor a parlament 
minden nap tárgyalta a költségvetést, még szombaton is. Nem úgy, hogy éjszaka, 
értelmetlenül belevinni a fáradságba az embert. (Közbeszólás.) Munkanap volt, így van, 
köszönöm, hogy segít. Valóban, miért nem lehetne munkanappá tenni a képviselőknek a 
szombatot? Ráadásul úgy tárgyalta, hogy tíztől ötig, mint a hivatalnokok, aztán hazamentek, 
kialudták magukat, és másnap folytatták. Mert nálunk bedaráljuk időkeretbe, mindenféle 
megerőszakolt módon, és éjszaka az ember nem tudja, hogy hányadán áll, miket mond 
sokszor. Néha visszaolvasom a saját hozzászólásaimat, és szégyenkezek, hogy ezeket én 
mondtam, de végül is a jegyzőkönyvnek hinni kell.  

Tehát új költségvetést kell benyújtani, ha a régi elszállt, ezt pedig erőltetett menetben, 
ha úgy tetszik, meg kell vitatni a parlamentben, és megadni az ellenzéknek az alapjogait. Erről 
beszéltem, ezt nem ismétlem meg.  

Viszont még egy megjegyzés Dancsó képviselőtársamnak, hogy valóban ez most az 
újabb cél, a túlzottdeficit-eljárás alól való kikerülés. Hogy a szégyenpadon miért van 
Magyarország, arról lehetne egy külön politikai vitát nyitni, de nem ebben a bizottságban. A 
szégyenpadon üldögélésnek nagyon sokféle oka van, az egyik ez. Ezen kívül még van jó 
néhány, de most ez nem ide tartozik, erre nem akarok kitérni. Arra viszont igen, kedves 
Dancsó képviselőtársam, hogy tessék megnézni, mit nyilatkozott az angol pénzügyminiszter a 
közelmúltban. Azt mondta, hogy Nagy-Britanniának nem az Európai Bizottság előírásainak 
kell megfelelni, hanem a saját nemzeti parlamentjének. Tisztelettel ajánlom a kormánypárti 
képviselőtársaim figyelmébe azt, hogy igyekezzék megfelelni, meg kellene felelnie a saját 
magyar nemzeti kormánynak a magyar nemzeti parlamentnek először és mindenekelőtt, és 
aztán jön a következő, akinek meg kell felelni. Ez volt a második és utolsó hozzászólásom. 

Kinek van még hozzászólása? (Jelzésre:) Először Seszták képviselő úr, utána Boldvai 
képviselő úr.  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, 

hogy nem szabad elfeledkezni arról a környezetről, amely a törvényjavaslat benyújtásához 
vezetett. Biztos, hogy nem egy hirtelen felindulásból vagy eleve rossz szándékból született ez 
a törvényjavaslat, hanem olyan nemzetközi körülmények hatására, amelyek ennek a 
javaslatnak a benyújtására kényszerítették a kormányt, akár a jobb meggyőződése ellenére is, 
hiszen azok a nemzetközi szervezetek, amelyek most meghatározzák az ország mozgásterét, 
nagyon sok szempontból vitatják a költségvetés elfogadott számait, és kétszer vitatják és 
háromszor vitatják. Nyilván ez a tárgyalási tematika az, amely gyors reagálásra kell hogy 
felkészítse a kormányt, ami ezt a törvényjavaslatot, illetve ezt a választást indokolja. Ahhoz, 
hogy a túlzottdeficit-eljárás alól kikerüljön az ország, olyan tárgyalási technika kell 
meggyőződésem szerint, amely ezt a törvényjavaslatot megindokolja.  

Az idézett, akár történelmi példák olyan körülmények között születtek, amikor nem 
voltak ezek a nemzetközi szervezetek, illetve nem kellett a kormánynak, vagy 
Magyarországnak, vagy a Magyar Országgyűlésnek ezekhez a politikai kívánalmakhoz 
igazodni. Meggyőződésem szerint politikai kívánalmakról is szó van, hiszen vitatják a 
költségvetés második kiigazító csomagja után is a számokat, amiket a kormány helyesnek tart 
és tarthatónak tart. Erre mondta azt a miniszterelnök úr, hogy milyen számokra van szükség. 
Nyilván annak kell ezt a törvényjavaslatot megindokolnia, hogy mondják meg, milyen 
számokra van szükség, és a gyors elfogadás is fontos mind a nemzetközi bizalom 
szempontjából, mind egyéb más szempontok alapján is.  
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A legfontosabb stratégiai cél, amely igazán megnöveli az ország mozgásterét, az pedig 
a túlzottdeficit-eljárás alóli mentesülés, amelyet nem szabad elfelejteni, hogy mióta görget 
maga előtt az ország, de erről a holnapi vitanapon lesz módunk elmondani a véleményünket. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Boldvai képviselő úr. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem abban van a vitánk önökkel, 

hogy gyorsan kell reagálni, ezt elmondtuk júniusban is, felhívtuk a figyelmüket. Abban van a 
vitánk önökkel – és úgy látom, nem akarják érteni –, hogy megvan hozzá az eszközrendszer, 
és nem kell hozzá ez a törvény, hogy gyorsan reagálhasson a parlament. Ezt próbáltuk meg az 
ellenzéki oldalon önöknek érvekkel kifejteni. Megvan hozzá az eszközrendszer.  

Hogy nyáron a parlamenten áterőszakolták: azt gondolom, Orbán Viktor minimum két 
célt tűzött maga elé azzal a nyári, kierőszakolt vitával. Az egyik cél, ha nem értik félre, akkor 
önökkel szembeni cél, ami arról szólt, hogy mind a lokális, tehát földrajzilag, területileg 
képződő érdekeket, mind az ágazati érdekeket a lehető leggyorsabban lenyomni, és nem 
hagyni kellő mozgásteret, időt arra, hogy ezek adott esetben a központi kormányzattal 
szemben költségvetési vita során elhúzódó módon szembejöjjenek. A másik, hogy 
tehermentesíteni adott esetben az őszi politikai szezont a költségvetési vita részletes 
megtárgyalásától. Ha ezt a két célt nézzük, akkor értem Orbán Viktor azon szándékát, hogy ha 
ezt továbbra is teljesíthető célként akarja látni, akkor nincs más, mint egy ilyen hajánál fogva 
előráncigált törvény benyújtása. Mert abban az esetben, ha az általunk mondott, meglévő 
eszközrendszer szerint szeretnénk ezt a gyors reagálást nemzetközi szervezet, nem tudom, 
kinek az okán megcsinálni, akkor ez a két cél sérül, mert visszanyílik a központi költségvetés 
vitája, újra előjöhetnek területi, illetve ágazati érdekek, lobbiérdekek, illetve a politikai 
tehermentesítése, a nyilvánosság előtti tehermentesítése ennek az időszaknak sem valósul 
meg. Szerintem ezért látjuk ma ezt így önök által beterjesztve, hogy ezt a két célt továbbra is 
teljesíthető célként a központi kormányunk elérhetőnek tarthassa.  

Szeretném elmondani, hogy nagyobb kárt okoznak ezzel, ha ennek most behódolnak, 
mint amit rövid távon nyerni gondolnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, és 

megadom a szót az előterjesztőnek, Puskás alelnök úrnak. 

Az előterjesztő válasza  

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen a 
hozzászólásokat. Nagyon rövid leszek, tekintettel arra, hogy a vitában pro és kontra már 
hangzottak el vélemények, és nagyjából a megszólaló képviselőtársaim reagáltak is egymás 
állításaira és érvelésére, és ezeket én nem szeretném megismételni. 

Én csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, vagy azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
magam nem tudok egyetérteni azzal a drámai hanggal, amit az ellenzéki képviselőtársaim 
megütöttek, megfogalmaztak. Nem gondolom, hogy a dolognak ez lenne a vetülete, és ilyen 
fajta megközelítés ebben az esetben indokolt volna.  

A törvénymódosító javaslat, azt gondolom, elég egyértelműen fogalmazza meg azokat 
a különleges helyzeteket, azokat a kivételes eseteket, amikor a kormány élhet ezzel a 
lehetőséggel. Ez vagy bekövetkezik, vagy nem. Nyilvánvalóan ez a különleges eset arra a 
szűk idősávra korlátozódik, amikor a költségvetési törvény vitájának, tárgyalásának az a 
bizonyos szakasza van, amikor a fejezeti számokat, bevételi, kiadási összegeket már 
elfogadtuk, viszont a zárószavazás még nem történt meg. Ilyen értelemben ez egy korlát is 
erre a felhatalmazásra a kormány számára. 
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Azzal kapcsolatban, hogy milyen technikák volnának ennek a kezelésre, azt 
gondolom, hogy egyrészt nyilvánvalóan igazak az állítások az önök részéről, akár ezek is 
egyfajta technikák volnának, akár az is, hogy elfogadunk még ebben az évben egy olyan 
költségvetést, amelyről egyébként tudjuk, hogy a valóságnak nem felel meg, és nekiállunk 
januárban a módosításának. Nem gondolom, hogy ez egy értelmes, felelős magatartás volna, 
mint ahogy azt sem gondolom, hogy a törvénytervezet teljes visszavonása és a teljes 
újraindítása és tárgyalása szükséges volna. Azt gondolom, ez nem szükséges.  

Ez a megoldás egy különleges helyzetre tesz megoldási ajánlatot, lehetőséget. 
Meggyőződésem szerint semmiképpen nem tekinthető sem a parlament jogkörének, sem a 
demokrácia vívmányai csorbításának, hiszen ahogy most éppen több mint fél órája vitázunk 
erről, és meggyőződésem szerint erről a két-három szakaszról is bőségesen minden képviselő 
elmondhatta az aggályait és a véleményét, ugyanúgy nyilvánvalóan majd a vitában is 
elmondhatjuk. Ha sor kerül erre a feltételezett módosításra, amely beérkezik majd a kormány 
részéről, akkor számos bizottságban, a nyilvánosság előtt mindenkinek lehetősége lesz arra, 
hogy ezzel kapcsolatban a véleményét, aggályait és az álláspontját elmondja. Mint ahogy 
vélhetően egyébként – emlékeim szerint – amúgy sem gyakori dolog, hogy a költségvetési 
törvényjavaslatot az ellenzék elfogadná, tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy e tekintetben 
nagyon nagy fordulatot emiatt nem fog venni ez a fejlemény.  

Én ezen gondolatok mellett továbbra is azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy a 
tárgysorozatba-vételt támogassa. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Tehát arról kell döntenünk, hogy a bizottság 
javasolja-e a tárgysorozatba-vételét ennek a törvényjavaslatnak. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat. Ki az, aki nem ért egyet? Hat. Tartózkodás 
nem volt. Tizenhat igen és hat nem mellett a bizottság egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat 
tárgysorozatba kerüljön.  

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám – 
általános vita) 

Haladunk tovább, következik a napirend 3. pontjában szereplő, az egyes szociális és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat megítélése abból a szempontból, hogy általános vitára alkalmasnak ítéli-
e a bizottság.  

Megadom a szót a kormány képviselőinek, és kérek egy bemutatkozást is. Tessék!  

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BORDÁS ÁKOS ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Bordás Ákos 
vagyok, megbízott főosztályvezető, a jobbomon dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes, és 
Serafin József szintén főosztályvezető-helyettes kísértek el.  

Tisztelt Bizottság! Egy folytatásos történetnek lehetünk a részesei, amelynek 
előzménye a 2011. évi CLIV. törvény, amelynek alapján a megyei önkormányzatok 
fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami 
fenntartásba kerültek. A jelen törvényjavaslat tovább folytatja ezt a 2011-ben megkezdett 
folyamatot a települési önkormányzatok fenntartásában lévő, fogyatékos, pszichiátriai beteg, 
valamint szenvedélybeteg személyek szakosított ellátását nyújtó intézmények, továbbá a 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények tekintetében. 
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A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e célcsoportok és ellátások esetén 
megszüntetésre kerül a kötelezettség államhoz történő áttelepítésével, és az intézmények 
egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében. A törvényjavaslat a 
szociális intézmények vonatkozásában 2013. január 1-jétől érinti a fogyatékos, pszichiátriai 
beteg, szenvedélybeteg személyek számára ellátást nyújtó, önkormányzati fenntartásban lévő 
szakosított intézményeket. Ezen célcsoportok vonatkozásában jelenleg az átmeneti elhelyezést 
a 30 ezernél több állandó lakossal rendelkező települési önkormányzat és fővárosi kerület, 
valamint megyei jogú város, a tartós bentlakást nyújtó elhelyezést a Fővárosi Önkormányzat 
és a lakossági szükségletekre alapozott döntések szerint a megyei jogú város köteles 
biztosítani. Az önkormányzatok e kötelezettsége 2013. január 1-jétől megszüntetésre kerül, és 
az előbb említett célcsoportokba tartozó személyek átmeneti és tartós bentlakását nyújtó 
ellátásának megszervezése és az intézmények fenntartása állami kötelezettséggé válik.  

Még annyit el tudok mondani, hogy a szociális szakosított ellátási intézményeket 42 
telephelyen működő 3911 férőhelyen fogja biztosítani a fenntartói jogokat a majdan 
létrehozandó – reményeink szerint nemsokára – szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság. 
A fenntartói jogokat ez a főigazgatóság fogja gyakorolni, és mindenféle fenntartói 
jogutódként szerepelni fog, többek között vagyonkezelőként, ugyanis a feladatellátást 
szolgáló vagyon állami tulajdonba kerül, és ennek a vagyonkezelője szintén a szociális és 
gyermekvédelmi főigazgatóság lesz. Tulajdonképpen a kerete a történetnek ennyi.  

Amennyiben kérdésük van, állok rendelkezésre.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Ugye jól mondom, főosztályvezető?  
 
DR. BORDÁS ÁKOS ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen.  

Kérdések, észrevételek  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván szólni a bizottság részéről a főosztályvezető 
úrhoz, az előterjesztőhöz? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen szándékot.  

Nekem viszont van egy kérdésem, főosztályvezető úr – nagyon könnyű rá válaszolni, 
egyszerű –, hogy végeztek-e olyan számításokat, amelyekből az derül ki, hogy ez a tranzakció 
a települési önkormányzatok, illetve az állam között mennyibe fog kerülni. Ugye, száz-
valamennyi intézményről van szó. Ez azért pénzbe kerül, azt gondolom. Az a kérdésem, hogy 
van-e ilyen számítás, hogy ez mennyibe fog kerülni. Tessék parancsolni! 

 
DR. BORDÁS ÁKOS ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tulajdonképpen 

ami biztos, az, hogy a költségvetésben a magyar állam 35 milliárd forintot biztosít csupán az 
átvételnek a finanszírozására, illetőleg jelenleg is még, úgy tudom, egyeztetés alatt van, hogy 
a jövő évi működtetésre, a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság jövő évi működtetésére 
pontosan hány milliárd forint jut. Úgyhogy erről most bővebben nem tudnék nyilatkozni, de a 
35 milliárd forint az átvétel költségeit fedezni kell hogy tudja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor visszakérdezek: a 35 milliárdot az egész projekt 

finanszírozására kell érteni, tehát az a bizonyos vagyoncsere, adósságcsere című történet kerül 
ennyibe? Erre a konkrét tranzakcióra vonatkozólag nincs részletszámításuk? 

 
DR. BORDÁS ÁKOS ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tudomásom 

szerint ez a 35 milliárd erre a tranzakcióra vonatkozik. Részletszámításokat most nem hoztam 
magammal, esetleg, ha az elnök úr kéri, akkor utána tudok nézni, és tájékoztatni tudom ez 
ügyben a későbbiekben. 

 



- 33 - 

ELNÖK: Köszönöm, nem a személyes kíváncsiságról van szó, mert arra van módom, 
hogy kielégítsem, itt most egy bizottságot képviselek.  

Van-e hozzászólás? (Boldvai László jelentkezik.) Boldvai képviselő úr.  
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az elnök úr kérdése okán először 

világosan szeretném jelezni, hogy nem támogatjuk a törvényjavaslatot. Azért nem támogatjuk, 
mert ez így szép csendben, ahogy zajlott, az önkormányzatiság teljes felszámolása 
Magyarországon című előadás egy újabb epizódja. Ha jól olvastam a törvényjavaslatot, az 
önkormányzatok egy nem elhanyagolható szegmensét érinti, a Fővárosi Önkormányzatot és a 
megyei jogú városokat. Maga az államosítás és az „állam mindent jobban tud az 
önkormányzatok helyett” című elv alapján mondom politikailag, hogy ezt amúgy sem, ebben 
a konkrét esetben pedig nyilvánvalóan nem támogatjuk. 

Az elnök úr kérdése apropójából kértem szót, mert eljönnek ide kormányzati 
előterjesztőként egy ilyen törvényjavaslathoz, ész ember – tudom, naiv a feltételezés – azt 
gondolná, hogy az elnök úr viszonylag egyszerű, egyenes kérdésére, hogy mennyibe került 
eddig, az áthelyezés után mennyibe fog kerülni, és nagy valószínűséggel azért csinálják, hogy 
kevesebbe kerüljön, ez három szám, ezzel szemben ön itt, a bizottsági ülésen ezt a három 
számot nem volt képes elővezetni. Ebből én arra következtetek, hogy megint egy olyan 
átalakítás zajlik, aminek igazából nemhogy hatástanulmánya, nemhogy részletes számítása 
nincs, hanem született egy politikai döntés a Fidesz vezetésében, ami arról szól, az 
önkormányzatokat mint ellensúlyt le kell nyomni ebben az országban, ezt úgy tesszük, hogy a 
lehető legtöbb hatáskört, feladatot elvesszük tőlük és államosítunk, és kerül, amibe kerül, ezt a 
feladatot végrehajtjuk a törvényhozásban. Számomra az az ijesztő, hogy nem ez az első ilyen 
történet. Lennének további kérdéseim, elnézést, de nem akarok rá választ.  

Ha jól látom, akkor lesz egyszer egy országos, nagy intézet, ami az oktatási 
intézmények fenntartása, működtetése Klebelsberg néven. Ha jól figyelem, az a szándék, 
hogy csinálnak egy szociális intézményfenntartó másik nagy, kettő teljesen független 
szervezetet. Szóval a dologban azon túl, hogy megint azok a kérdések is sorjáznak, hogy az 
egész optimalizálása nagy valószínűséggel nem lehetséges, mert sok elágazás van, de úgy 
látom, hogy itt elmennek maguk mellett az ügyek, adott esetben párhuzamosan, és igazából 
sem hatékonyságvizsgálat, sem adott esetben racionális vizsgált nem zajlik. Most kifejezetten, 
mivel a költségvetési bizottsági ülésen vagyunk, gazdasági számításokra gondolok.  

Ezért, még egyszer mondom, nem tudjuk ezt az egészet így támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? (Herman István jelentkezik.) Herman 

képviselő úr.   
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én megértem a szocialista képviselőtársam szarkasztikus megjegyzését. 
Kétségtelen tény, hogy egy költségvetési bizottsági ülésen általában számokkal szoktunk 
foglalkozni, viszont figyelmen kívül hagyta a képviselőtársam, hogy itt nem elsősorban 
számokról van szó, hanem szakmai érvek alapján történt elővezetés és fölvezetés, és indoklás 
történt.  

Én úgy gondolom, illetve nem csak úgy gondolom, meg vagyok győződve arról, hogy 
néha a kevesebb is több, és akkor, amikor ezt a döntést meghozták, nagyon pontosan és 
világosan kettéválasztották ezt az ágazatot, pontosan azért, hogy ennek mentén tudjon 
építkezni, és ennek mentén tudjanak ezek az intézetek fejlődni, és az eredeti céljaik 
megvalósítását minél hatékonyabban tudják végrehajtani. Itt ezt a mondatot húznám alá, hogy 
hatékonyan végrehajtani. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó képviselő úr.  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! A logika világos és egyértelmű, az oktatási intézmények munkáján 
alapszik, nyilván azzal a különbséggel, hogy itt tulajdonba vétel történik az ingatlanvagyon 
vonatkozásában.  

Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy vannak-e vegyes profilú intézmények, 
amelyek átvételre kerülnek, és azok hogyan lesznek szétválasztva. Ami önkormányzati feladat 
az önkormányzati törvény alapján, illetve amelyben van olyan típusú feladat, amely az 
államhoz kerül, azt hogyan kívánják kezelni, hiszen ez nagyon sok önkormányzatok 
közvetlenül érint. 

A másik pedig, ha már a 35 milliárd szóba került, hogy jól értem-e, hogy ez a 
35 milliárd nem a projekt költségvetése, mert az nagyon sok lenne. Az, hogy átveszi az állam 
az intézményeket, nem kerül túl sokba, az gyakorlatilag inkább egy jogi procedúra, a 
földhivatalnál átvezettetni bizonyos tulajdonviszonyokat, és a vagyon kezelőjével ezt utána 
elrendezni. Viszont én úgy értettem, hogy ez a 35 milliárd – és feltételezem, hogy önök is úgy 
gondolják – magának a működtetésnek a költsége. Tehát gyakorlatilag eddig került X 
összegbe – nem tudom megmondani, hiszen tapasztalati számok nincsenek, önök nyilván 
számoltak –, és ez került be a költségvetési törvényjavaslatba, ez a 35 milliárdos javaslat. 
Tehát működtetés vonatkozásában, a személyi, dologi kiadások vonatkozásában most ez az 
összeg van, és ha jól értettem a főosztályvezető urat, ezen próbálnak finomítani az 
elkövetkezendő egyeztetések során, hogy ez most elegendő vagy nem elegendő, ezt nyilván 
önök tudják. Félreértés ne essék, én úgy gondolom, hogy világos szám hangzott el, de nem 
biztos, hogy a megfelelő kontextusban.  

Arra szeretném kérni, hogy erősítsen meg vagy cáfoljon meg a vonatkozásban, hogy 
én jól értelmezem-e ezt a 35 milliárdos felhasználási keretösszeget vagy előirányzatot, és 
hogy ez teremti meg a lehetőségét a ’13. január 1-jétől való működtetésnek. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt továbbadnám a szót Seszták alelnök úrnak, az a kérésem, 

hogy szíveskedjék erre a konkrét kérdésre válaszolni, amit Dancsó képviselő úr tett fel. 
Tessék! 

 
DR. BORDÁS ÁKOS ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 35 milliárd 

forint a jövő évi működési költséget is kell hogy jelentse, tehát a jövő évi feladat 
finanszírozására is elegendő forrás áll rendelkezésre, illetve az átvétel is ebből lesz 
finanszírozva. 

A másik kérdés a vegyes profilú intézményeket érinti. Amennyiben az állami 
feladatellátást szolgáló ingatlan fizikailag leválasztható az önkormányzati feladat ellátását 
biztosító ingatlanról, úgy az érintett ingatlan vagy ingatlanrész kerül állami tulajdonba, 
amennyiben pedig nem, úgy a törvényjavaslat szerint az önkormányzattal megállapodik a 
szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság, és ilyenkor szóba jöhet, hogy az önkormányzat 
ellátási szerződés útján végzi a feladatot továbbra is, vagy az állam fenntartásába kerül az 
ingatlan.  

Még van egy speciális eset, amikor a többcélú közoktatási intézmények jövőbeni 
fenntartására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a főigazgatóság tárgyalásos úton 
állapodhat meg. Azt kell erről tudni, hogy amennyiben az állami gyermekvédelmi szakellátást 
szolgáló ingatlan fizikailag leválasztható a köznevelési ellátást biztosító ingatlanról, az érintett 
ingatlan, illetőleg ingatlanrész, telephely a főigazgatóság fenntartása alá kerül, amennyiben a 
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leválasztás nem oldható meg, úgy a gyermekvédelmi szakellátást szolgáló ingatlanrész, illetve 
telephely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá fog tartozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr a kérdésekre adott választ. Ha kívánja majd 

Dancsó képviselő úr, természetesen ismét szót kap. Hozzászólásra Seszták alelnök úr 
jelentkezett.  

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon 

röviden a problémáról. Valóban ez egy folyamat logikus végig vitele, tehát a megyei 
önkormányzati intézmények állami átvételéből logikusan következik ez a lépés.  

Arra felhívnám a bizottság figyelmét – persze ezt egy szakmai bizottságban nyilván 
megvitatják –, hogy itt speciális és drága ellátási formákról van szó, amelyekkel a megyei 
önkormányzatok is meglehetősen küszködtek, és az eladósodás egyik eredője, talán leginkább 
eredője ennek az intézménytípusnak a fenntartása volt. Olyan intézményekről van szó, 
amelyek adott esetben egy országos intézményt igényelnek.  

Mondjuk, Debrecenben volt vakok intézménye Budapesten kívül. 2006-ig a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat lenyelte a vakok intézményének fenntartását, utána pedig már 
kérte a mi önkormányzatunktól, ami egyébként nekünk ellátási kötelezettségünk volt, hogy a 
megyében élő ilyen ellátási formára szoruló gyermekek után fizessük meg az ellátási 
költséget. Ugyanez a probléma a települési önkormányzatok esetében is. Nagyvárosok örök 
problémája, hogy a bejáró gyermekek után a nagyvárosok büdzséjéből kell kiegészíteni az 
állami fejkvótát, és a többi, és a többi, folytathatnánk a sort. Tehát egy olyan speciális ellátási 
formáról van szó, ami adott esetben országos szinten szervezhető meg. 

Nekünk volt egy olyan ellátottunk, akit nem tudtunk elhelyezni, mert nem volt olyan 
országos intézmény. Tehát nyilván lesznek problémák, átalakítási nehézségek, ez sajnos 
minden átalakítás velejárója, de meggyőződésem szerint végső formájában olcsóbban és 
hatékonyabban tud működni egy ilyen ellátási forma, ha országos szinten szervezzük meg, és 
akkor a legbonyolultabb pszichiátriai esetekre is lehet ellátást találni az országban 
remélhetőleg, amikre most nincs. Szülők kezdeményeznek társadalmi egyesületeket és egyéb 
módon próbálják ellátni a Down-kóros és egyéb ellátott gyermekeket. Remélhetőleg ez jobb 
színvonalú ellátást eredményez már rövid távon is, de középtávon pedig feltétlenül.  

Esélyegyenlőséget is teremt – ez egy fontos szempont –, mert egy hátrányos helyzetű 
települési önkormányzat vagy megyei önkormányzat kevésbé tudta az állami fejkvótáját 
kiegészíteni, mint egy jobb helyzetben lévő települési önkormányzat. Ez a rendszer teszi 
szükségtelenné igazából az önhiki és egyéb kiegészítő támogatást a települési 
önkormányzatoknál, és igazán mozgási szabadságot és lehetőséget ad olyan feladatok 
ellátására, amelyekre eddig keveset tudtak fordítani a települési önkormányzatok. 

Már csak egy gondolat az iskolák átvételéről. Persze önkormányzatilag ezt nehéz 
megélni, de ha az országos célt nézzük és az elérhető szolgáltatási színvonalat, akkor azt 
gondolom, hogy ezen a folyamaton át kell esnünk. Mondjanak az ellenzéki képviselőtársaink 
egy olyan államot, akár a környékről, akár a fejlett nyugatról, ahol önkormányzati feladat az 
oktatás megszervezése! Nincs ilyen ország. Franciaországtól kezdve Németországig 
tartományi szinten van megszervezve a közoktatás rendszere. Ilyen elaprózott közoktatási 
rendszer a világon nem volt, de ha tudnak mondani példát, akkor azt érdeklődve hallgatom. És 
demokráciák ugyanezek az országok, tehát a kettőt összekapcsolni szerintem otrombaság és 
botorság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Dancsó képviselő úr, tessék! 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, hogy még föltartom a bizottság munkáját, 
csak… 

 
ELNÖK: Szó nincs róla, hogy föltartja, ezért vagyunk itt. Tessék!  
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Ha jól értem, akkor lehetnek olyan esetek, amikor a 

vegyes profilt nem lehet elkülöníteni, és ebből az következik, hogy ha nincs együttműködési 
megállapodás az önkormányzat és a főigazgatóság között, akkor adott esetben a főigazgatóság 
láthat el az önkormányzati törvényben lévő szociális feladatot. Ez az egyik kérdésem. 

A másik pedig: nyilván több helyen többcélú társulási formában voltak fenntartva ezek 
az az intézmények. Ez azt jelenti-e, hogy ha állami tulajdonba és fenntartásba, vagy a 
főigazgatóság fenntartásába kerül, innentől kezdve, ha valaki jogosulttá válik ilyen intézmény 
használatára, akkor megteheti bizonyos területi kötöttség nélkül is? Tehát mondjuk Békés 
megyéből kerülhet valaki adott esetben fővárosi intézménybe, ha ezt gondolják a szülők adott 
esetben, hogy ez lenne a legszerencsésebb, vagy kötelező a legközelebbibe beiratkozni? Ez 
hogyan fog a jövőben történni? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha nincs több hozzászóló, akkor magamnak adom 

meg a szót megint egy rövid időre. 
Én szívesen hallottam volna a főosztályvezető úrtól olyan információkat is, amik arról 

szólnak, hogy a TÖOSZ, a Települési Önkormányzatok Szövetsége miként vélekedik erről a 
törvényjavaslatról. (Balázs József: Miért pont a TÖOSZ?) Ezeket az információkat én nem 
tartom elegendőnek, amik itt erről elhangzottak.  

Miután nem egyértelmű az, hogy mennyibe kerül ez a tranzakció, ezért a Jobbik 
frakciója nem fogja tudni támogatni ezt a törvényjavaslatot. Megkérdezte a képviselő úr, hogy 
mennyibe fog kerülni, de a válasz nem volt egyértelmű, legalábbis nekem, de most újra szót 
fog kapni a főosztályvezető úr. Ő azt mondta, hogy a működési költség 35 milliárd forint, 
azon belül van az a bizonyos tranzakció, amibe ez kerülni fog, de hogy az önmagában 
mennyi, arra én nem hallottam választ, de ha rosszul hallottam vagy nem figyeltem oda, akkor 
ezért elnézést. 

Újra megadom a szót az előterjesztőnek, hogy reagáljon a vitában elhangzottakra, 
vagy a tévedéseket is tessék kijavítani. Parancsoljon! 

Az előterjesztő reflexiói 

DR. BORDÁS ÁKOS ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A költségek 
tekintetében még megemlítenék annyit, hogy mivel a szociális és gyermekvédelmi 
főigazgatóság még az idén létre fog jönni, ezért az ő működésükre még 150 millió forint 
finanszírozást fog kapni. Ennél többet most a finanszírozásról nem beszélnék.  

Viszont amit a képviselő úr kérdezett a vegyes profilú intézmények kapcsán, ott 
teljesen az önkormányzat és a főigazgatóság megállapodása lesz az irányadó, tehát adott 
esetben akár elő is fordulhat, hogy önkormányzati feladatot a megállapodás alapján a 
főigazgatóság fog ellátni, bár ez nem célja a jogalkotónak, ezt le kell szögeznem.  

Az elhelyezési, úgymond egyéni kérések tekintetében viszont a főosztályvezető-
helyettes asszonynak adnám át a szót.  

 
ELNÖK: Ne haragudjon, a szót én fogom átadni. Parancsoljon!  
 
DR. LANTAI CSILLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elhangzott az a kérdés, hogy lehet-e olyan helyzet, hogy 
egy gyermek adott esetben a saját szüleinek, családjának a lakóhelyétől távolra kerül. 
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Továbbra sem engedi ezt a gyermekvédelmi törvény, mert ez egy garanciális rendelkezése, 
hogy a gyermeket a lakóhelyéhez viszonylag közel kell elhelyezni. Van egy ilyen ötven 
kilométeres szabály. Ez annak érdekében működik továbbra is, hogy a gyermek a szüleivel, a 
vér szerinti családjával megfelelő kapcsolatban tudjon maradni. Természetesen, ha a család 
mozog – mint ahogy ezt tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy időnként megtörténik, hogy a 
család vándorol valamerre –, akkor a gyermek adott esetben, ha a szüleivel, a hozzátartozóival 
van egy élő kapcsolata, akkor követheti ezt az utat. Ezt a korábbiaknál tulajdonképpen 
könnyebben meg lehet tenni.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való bocsátásáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen a tárca válaszait. További hozzászólási igény nincs. 
Szavazás következik arról, hogy a költségvetési bizottság a szakosított szociális és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyebekről szóló 
törvényjavaslat általános vitára bocsátásával egyetért-e. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? Kettő. 
Tizenhét igen és kettő nem szavazat mellett a bizottság egyetért azzal, hogy ez a 
törvényjavaslat általános vitára kerüljön. 

Előadót is kell állítanunk. Ki az, aki vállalja? (Balázs József jelentkezik.) Balázs 
képviselő úr vállalta, hogy a többségi álláspontot képviseli. Kérdezem az ellenzéki 
képviselőket, köztük magamat, hogy kisebbségi véleményt akarunk-e mondani. (Nincs jelzés.) 
Nagy tülekedés nincs, de azért én bevállalok egy kisebbségi véleményt, ha a bizottság 
elfogadja. (A bizottság tagjai egyetértően bólintanak.) Köszönöm szépen, akkor ezt tisztáztuk.  

Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a közreműködésüket. Szép napot kívánok.  
Tisztelt Bizottság! Következik az 5. napirendi pontban az egyes törvényeknek a 

pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. Előadónk van-e? 
(Közbeszólás.) Bocsánat, tévedtem. Köszönöm a segítséget.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8967. szám – általános vita – első helyen kijelölt bizottságként) 

Nem ez jön, hanem a 4. napirendi pont, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Van-e előadója a kormánynak, a tárcának? 
(Jelzésre:) Van, igen. Akkor máris megadom a szót. A tárca vagy a kormány képviselőjének? 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca.  
 
ELNÖK: A tárca képviselőjének megadom a szót. Szíveskedjenek majd a nevüket 

megmondani a jegyzőkönyv számára. Tessék parancsolni! Kívánnak-e szóbeli kiegészítést 
tenni a törvényjavaslattal kapcsolatban? 

 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, tisztelt 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Tomcsányi Írisz vagyok, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Adó- és Vámigazgatási Főosztály részéről.  

Szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, de egyúttal szeretném bemutatni a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal két képviselőjét is, Gondos Judit szakfőigazgató asszonyt és dr. Baté 
Zsuzsanna szaktanácsadó asszonyt, ha esetlegesen lennének kérdések.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, 

észrevétele, megjegyzése, mondanivalója a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  
Nekem kérdésem van, tisztelt hölgyeim, tisztelt előadóink. Nem láttam számokat arra 

vonatkozólag, hogy ennek az új intézménynek, ennek a középirányító szervnek a létrehozása 
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mennyibe fog kerülni. Úgy tetszenek ezt érteni, hogy ez benne van az adóhivatal 
összköltségvetésében, abból ez kihasítható – mert ott egy tekintélyes összeg volt, 140 milliárd 
forint, amelyből az APEH, bocsánat a NAV gazdálkodik, tehát hogy abból kigazdálkodható 
úgymond, csúnya szóval –, vagy pedig erre végeztek számításokat, hogy a hierarchia 
kibővítése ezzel a szinttel vajon mennyibe fog kerülni? A kérdés másik része, hogy mekkora 
létszámmal gondolják működtetni ezt a majdani intézményt. Ez az én kérdésem. 

További kérdéseket nem látok, úgyhogy tessék parancsolni a kérdésre válaszolni.  
 
TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kérdésére, tisztelt elnök úr, 

a válasz az, hogy nem új szervezet jön létre, hanem már meglévő szervek átalakítása során 
alakul ki a NAV középfokú adó- és vámszerve, tehát külön költségvetési többletet nem 
igényel ennek a szervnek az átalakítása. 

A létszámmal kapcsolatosan pedig átadom a szót a szakfőigazgató asszonynak.  
 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. Lényegesen 

nem módosul annak a kiemelt adófőigazgatóságnak a létszáma, ami eddig is volt, ez egy 
olyan 120 főt jelent az átalakítást követően. Emlékeim szerint 8-9 fővel nő meg ennek a 
középirányító szervnek a létszáma, de ez máshonnan kerül átcsoportosításra, tehát valóban 
semmilyen többletet nem okoz sem létszámban, sem pedig költségvetési forrásban a 
korábbiakhoz képest. Köszönöm szépen.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról  

ELNÖK: Köszönöm a válaszokat. További észrevételt nem látok. Szavazás következik 
arról, hogy a törvényjavaslatot a bizottság általános vitára alkalmasnak ítéli-e. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennégy igen. Ki az, aki nem? Ilyen 
nem volt. Tartózkodott? Kettő. Tizennégy igen szavazattal, kettő tartózkodás mellett a 
bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta.  

Ki lesz a bizottsági előadó? (Dr. Nagy István jelentkezik.) Nagy István képviselő úr 
lesz a bizottság előadója.  

Köszönöm szépen a hölgyeknek a segítséget. Szép napot kívánok.  

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8989. szám – általános vita) 

Tisztelt Bizottság! A következő törvényjavaslat, amelynek a sorsáról döntenünk kell, a 
pénzügyi jogok biztosával kapcsolatos törvényjavaslat, amelynek a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a minisztérium az előterjesztője. Köszöntöm a minisztérium munkatársait, és 
mindjárt át is adom a szót, ha kívánnak vele élni. Tessék parancsolni!  

 
ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Zsarnóci 

Csaba vagyok, az NGM helyettes államtitkára.  
Röviden néhány szót szólnék az előterjesztésről. Az előterjesztés nyomán egy új 

hivatal, egy új biztos jönne létre, egy új intézmény, amely a mostani pénzügyi 
fogyasztóvédelmi rendszert –, amely a PSZÁF-ból mint fogyasztóvédelmi hatóságból, 
valamint a PSZÁF mellett működő Pénzügyi Békéltető Testületből áll – egészítené ki egy 
harmadik lábbal. A kormány úgy gondolja, hogy ez a kiegészítő, hiánypótló funkció igen 
fontos ebben a rendszerben.  

Tulajdonképpen nem lenne átfedés a mostani hatóság, illetve a békéltető funkciók 
között, a biztos olyan ügyekben járna el, ahol a PSZÁF-nak és a Békéltető Testületnek nincs 
hatásköre, ugyanakkor helye van annak, hogy valaki a fogyasztók pénzügyi jogaival 
foglalkozzon. Amellett, hogy javaslatokat, ajánlásokat, akár jogalkotási javaslatokat 
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megfogalmazhat a biztos, igen fontos szerepet kapna felvilágosító, tájékoztató funkciója is 
lesz a pénzügyi kultúra fejlesztésében. 

Az Országgyűlés előtt lévő törvényalkotási javaslat elsősorban a pénzügyi jogok 
biztosának személyével, az összeférhetetlenségi szabályokat körülíró szabályokkal 
foglalkozik, maga a biztos működését szabályozó rendelet pedig miniszteri szinten kerül majd 
kiadásra. Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van hozzászólása, kérdése, egyebek? (Nincs jelzés.) 

Nekem van egy kérdésem. 
Államtitkár úr, nem vagyok jogász, közgazdász vagyok, lehet, hogy butaságot 

kérdezek, de mégis fölteszem a kérdést, hogy miért van arra szükség ön szerint, hogy törvény 
szülessék erről az újabb ombudsmanról. Ha a miniszter úr úgy gondolja, hogy ez egy fontos 
funkció, akkor miért nem elég ehhez egy kormányrendelet, miért kell ehhez törvény? Ez a 
kérdésem.  

 
ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én sem vagyok jogász, de 

megpróbálok rá válaszolni.  
 
ELNÖK: Akkor jól elbeszélgetünk.  
 
ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy gondolom, hogy a 

pénzügyi jogok biztosának funkcióját, a hivatalát, a legitimitását nagyban megerősíti az, ha 
egy törvény rendelkezik róla, nem pedig rendeleti szinten kiadott jogszabály. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Amikor az ombudsman intézménye bekerült a magyar közjogba 

’90-ben – ezt az akkor alkotmány hozta be –, az akkori ombudsmanok közvetlenül parlamenti 
alárendeltségbe kerültek, és ott is voltak sokáig. Ez most szép lassan megy, egy oktatási 
ombudsman van most már miniszteri fennhatóság alatt. Ez a pénzügyi biztos is a 
pénzügyminiszter fennhatósága alatt működik. Következésképpen nekem az a problémám, 
hogy nem tartom logikusnak, hogy az egyik intézménye a pénzügyminiszternek, mondjuk, a 
PSZÁF, amelynek a szakmai felügyeletét vagy az ellenőrzését végezheti, a másik meg a saját 
ombudsmanja. Bennem egy skizofrén helyzet fogalmazódik meg. De hagyjuk talán ezt abba, 
mert ön sem jogász, én sem vagyok az, ne terheljük a bizottságot ezzel a polémiával.  

Dancsó képviselő kíván segíteni nekünk, illetve először Seszták képviselő úr.  
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy Dancsó 

képviselő úr is ugyanazt a szempontot akarta mondani. Igazából a fogyasztói szempontok 
hangsúlyos képviseletének nem volt helye a magyar államigazgatásban. A pénzügyi 
szervezetek ellenőrzik a pénzintézeteket, de a fogyasztók érdekeit hangsúlyosan nem 
képviselik, ahogy akár a környezetvédelmet vagy az oktatást. Nem volt egy olyan intézménye 
Magyarországnak, amely a fogyasztók érdekeit képviselte volna. Talán a devizahitelezési 
gyakorlat sem alakulhatott volna ki olyan módon, ha lett volna az országban olyan intézmény, 
amely felhívja a figyelmet a fogyasztók jogaira, illetve képviseli őket a pénzügyi 
szervezetekkel szemben.  

Több európai példa van erre az intézményre. Bízunk benne, hogy ez Magyarországon 
is beválik.  

 
ELNÖK: Dancsó képviselő úr következik.  
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Ha az elnök úr nem haragszik egy kis bonmot-ért, akkor talán megengedi 
számomra, hiszen talán én is mint közgazdász elmondhatom azt, hogy azt szokták mondani, 
hogy igaz, hogy a közgazdász nem értenek semmihez, de mindenhez okosan hozzá tudnak 
szólni, tehát feltételezem, hogy ezért ülünk itt, hogy igyekszünk okosan hozzászólni, és nem 
feltétlenül kell jogásznak lenni, hogy egy intézmény helyét jogi szempontból találjuk meg.  

Megítélésem szerint alapvetően – egyetértve Seszták képviselő úrral – látva azt, hogy 
az elmúlt években milyen sok gond és probléma volt a pénzügyi szektorral kapcsolatban lévő 
fogyasztók esetében, joggal várják el különösen a lakosság részéről, hogy egy gyors 
beavatkozási lehetőség következzen be, ha valamilyen probléma fölmerül, és ezt nyilván a 
kormány tudja a leggyorsabban és a leghatékonyabban megtenni. Tehát én úgy gondolom, 
hogy egy pénzügyi biztos vagy egy ombudsman vonatkozásában kifejezetten szerencsés, ha 
az kormánytényező, vagy a kormányzathoz tartozik. Érzékelve azt, hogy valami anomália 
keletkezik a pénzügyi közvetítő rendszerben, és különösen fogyasztóvédelmi szempontból, 
azonnali és gyors reagálást tud lehetővé tenni a kormány döntése, intézkedése alapján a 
pénzügyi ombudsman kezdeményezésére, hogy azt a problémát lehessen orvosolni.  

Ne történjen meg az, ami a devizahitelesek esetében, hogy gyakorlatilag évekig folyt 
egy tevékenység, amelynek a kockázatait lehetett érzékelni, bár nyilván adott helyzetben ezt 
másképp érzékelték, de azért végig lehetett gondolni, hogy jelentős kockázattal bír, és igazán 
nem volt senki, aki ez ellen fölszólalt volna. Páran itt, a parlamentben annak idején szóvá 
tettük, hogy ki az, aki átgondolta ennek a folyamatát és a kockázatait fölmérte, akkor 
megnyugtattak bennünket, hogy a magyar pénzügyi rendszer stabilan működik, és ezt a 
kérdést rendben tudja kezelni. De úgy gondolom, hogy látva a folyamatok végkifejletét, 
nagyon szerencsés, helyes, ha a pénzügyi ombudsman ilyen formában gyors és hatékony 
ajánlásokat tud tenni annak érdekében, hogy mind a kormány, mind adott esetben a parlament 
a megfelelő szabályokat és törvényerejű szabályokat meg tudja hozni, hogy többek között a 
devizahitelezési probléma és egyéb fogyasztóvédelmi probléma ne eszkalálódjon olyan 
mértékben, mint azt tapasztaltuk az elmúlt években. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még szólni? (Nincs jelzés.)  
Annyit hadd mondjak még a vitában röviden, hogy nincs nekem ezzel gondom, ha már 

a magyar közjogban benne van az ombudsmani intézmény, ami több száz évig ugyan nem 
volt, de mindig importálunk – ezt speciel Skandináviából importáltuk –, mindegy, már itt van, 
legyen egy ilyen, mert a fogyasztók védelme valóban fontos, azt hiszem, ebben nem kell 
vitatkoznunk egymással. A gondom, vagy tulajdonképpen a kérdésem az, hogy miért a 
pénzügyminiszterhez telepítjük. Akkor telepítsük az Országgyűléshez, mint az általános 
ombudsmant meg az adatvédelmi ombudsmant, és akkor ilyen értelemben független attól a 
minisztertől, akinek a fennhatósága alá tartoznak azok az intézmények, amelyek a fogyasztók 
szempontjából esetleg jogsérelmet okoznak. Nekem tulajdonképpen ez volt a dilemmám, de 
nem nyitok újabb vitát, hanem megadom a szót az államtitkár úrnak, hogy reagáljon a vitára. 
Tessék!  

 
ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez utóbbi 

aspektusra reagálnék, ha megengedi, hogy miért a nemzetgazdasági miniszter mellett jön létre 
ez a hivatal, illetve ez a pozíció. Egyrészt, amit Dancsó képviselő úr mondott, hogy a 
leggyorsabban a javaslatai így találhatnak táptalajra talán a pénzügyi szabályozás 
tekintetében, másrészt pedig talán költséghatékonysági szempontból is célszerű így létrehozni, 
és nem önálló hivatalként. Harmadrészt pedig az önök előtt lévő törvényjavaslat garantálja 
azt, hogy független lesz magától a minisztertől, hiszen a miniszternek utasítási joga nem lesz 
az ombudsman felett, az ombudsman minden befolyástól mentesen tudja a munkáját végezni, 
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az ajánlásait megtenni, adott esetben akár a jogszabály-alkotási javaslatait is minden külső 
behatástól mentesen tudja megtenni. Köszönöm szépen.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A vitát lezárom, szavazás következik 
arról, hogy ki támogatja a pénzügyi jogok biztosának legitimálásával kapcsolatos 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizennyolc igen mellett a bizottság támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását.  

Előadó? (Seszták Oszkár jelentkezik.) Seszták képviselő úr lesz a bizottsági előadó. 
Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Következik a Gazdasági Versenyhivatal múlt évi tevékenységéről 
szóló beszámoló, jelentés és a hozzá kapcsolódó országgyűlési határozati javaslat együttes 
vitája. Amíg ideérnek a versenyhivatali kollégák, szünet következik.  

 
(Szünet 12.14-től 12.32-ig.) 

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása 
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámoló (J/8117. szám – általános vita)   

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása 
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám – a 
Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa – általános vita) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottság ülését. Az utolsó napirendi pontunk a 
7. napirendi pont, amely két részből áll, a Gazdasági Versenyhivatal múlt évi tevékenységéről 
szóló jelentés általános vitára bocsátásából, illetve az ezzel kapcsolatos határozati javaslat 
tervezetének ugyancsak általános vitára bocsátásából. Köszöntöm a Gazdasági Versenyhivatal 
elnökhelyettesét, és kérdezem az elnökhelyettes urat, hogy kíván-e az előterjesztéssel 
kapcsolatban szóbeli kiegészítést tenni. Amennyiben igen, tessék parancsolni! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. HORVÁTH ZOLTÁN (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az elnök úr nevében elnézést kérek, de a gazdasági bizottság előtt éppen folyik a 
beszámoló kapcsán a meghallgatás. Amint ott befejezte, csatlakozni fog a bizottság üléséhez. 
Addig is engedjék meg, hogy néhány gondolatot a beszámolóval kapcsolatban elmondjak, bár 
biztos, hogy az elnök urat nem fogom tudni pótolni ebben.  

A beszámolóval kapcsolatban néhány apróbb változtatásra szeretném felhívni a 
figyelmet. Nyilván észlelték, hogy egyrészt bővült a tartalma a tavalyihoz képest, képviselői 
javaslatról kiegészítettük a tavalyi évről szóló beszámolónkat az egyes ágazatok nagyon rövid 
értékelésével, továbbá beépítettünk egy időrendi táblát a Gazdasági Versenyhivatal életében 
lezajlott fontosabb eseményekről. Próbáltuk egy kissé áttekinthetőbbé, dinamikusabbá tenni a 
beszámolót, ennek köszönhetően vannak bizonyos kiemelések, az olvasás kapcsán feltűnően 
kiemelt kérdések, amelyek azt tartalmazzák, amit az adott kérdések kapcsán fontosnak 
tartottunk. 

Ami a Gazdasági Versenyhivatal beszámolóbeli évben lefolytatott tevékenységét illeti, 
változatlanul a kartellügyek voltak az eljárásaink fókuszában, illetőleg a fogyasztóvédelmi 
jellegű ügyek. A fúziós ügyek száma a tavalyelőttihez képest – most 2009-ről beszélek –
némileg csökkent, de ez nyilvánvalóan a gazdasági recessziónak köszönhető.  
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A fogyasztóvédelmi ügyek területén jelentkezett a magyar termékkel kapcsolatos 
problematika. A közelmúltban megszületett kormányrendelet ebben most már a jelenlegi 
időben némi eligazítást ad, a tárgyalt időszakban viszont mi az Fttv. alapján tudtunk csak 
hasonló ügyekben eljárni, ami a fogyasztóval szembeni tisztességtelen magatartás 
értékelésével zárult. Ennek kapcsán négy ügyben született versenytanácsi döntés. Ezek még 
nem tekinthetők jogerősnek, mert a jogorvoslati lehetőségek még nyitva állnak, de az 
elsőfokú bírósági döntések arra a következtetésre juttattak minket, hogy jó úton járunk, és 
meg fog állni a Gazdasági Versenyhivatal véleménye az ügyek kapcsán. 

A fogyasztói csoportos ügyek ugyancsak kiemelt helyen szerepeltek az eljárásainkban. 
Ezzel kapcsolatban született egy kormányrendelet, de azt kell mondanunk, hogy nem igazán 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, tekintettel arra, hogy a meglévő szervezetek ténykedése 
változatlanul hátrányos lehet a fogyasztók számára, hiszen azt nem tiltja a jogszabály, hogy 
ehhez újak és újak csatlakozzanak, illetőleg nincs szabályozva az sem, hogy ezen a területen 
legalább milyen információkat kell a fogyasztók tudomására hozni annak érdekében, hogy 
tudatára ébredjenek annak, hogy itt nem banki tevékenységről és hitelezésről van szó, hanem 
egészen másról, és eshetőleges az, hogy valamikor is, vagy legalábbis belátható időn belül 
hozzájutnak ahhoz az összeghez, ami miatt ebbe a szerveződésbe beléptek. 

Változatlanul napirenden van az úgynevezett gyógyhatású készítményekkel 
kapcsolatos kérdéskör. Ez elsősorban a sérülékeny fogyasztói rétegeket érinti, akik abban a 
hiszemben, hogy ezektől a termékektől az egészségük visszatér, vagy legalábbis jobb 
állapotba kerülnek, és esetleg a gyógyulás útjára lépnek, számtalan esetben ezt a terméket 
megvásárolják, és sajnos az eredmény nem mindig a várt.  

A versenypártolási tevékenység egy másik fontos tevékenysége a Gazdasági 
Versenyhivatal ténykedésének. Sajnos ezen a téren azt kell elmondani, hogy nem minden 
esetben kapja meg a Versenyhivatal azokat a jogszabályokat véleményezésre, amelyek a 
tevékenységét érintik, vagy ha meg is kapja, olyan rövid határidőre, hogy érdemben nagyon 
nehéz, vagy egyáltalán nem lehet a kérdéskörben megalapozottan nyilatkozni. Ezen a téren 
mindenképp lépni kéne előre, mert vannak olyan kérdések, amelyek nemcsak a hazai 
versenyszabályozásnál, hanem sajnos nemzetközi szinten is hátrányokat jelenthetnek.  

A Versenyhivatal harmadik lába a versenykultúra terjesztése. Itt a tavalyihoz képest 
jelentős változás nem történt. A Regionális Oktatási Központ tevékenysége egyre 
hatékonyabb ugyan, és ha ez változás, akkor ez változás. A közép-európai, dél-európai 
államok versenyszakembereinek oktatásában nyújtunk itt alapvetően segítséget.  

A nemzetközi kapcsolataink gyakorlatilag napi szinten működő kapcsolatok 
tekinthetők. Az OECD-vel, az európai versenyhálózattal, illetőleg a nemzetközi 
versenyhálózattal rendkívül intenzívek a kapcsolataink. Röviden ennyit mondanék. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnökhelyettes úr. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy 
kinek van észrevétele, megjegyzése, kérdése a jelentéssel és a hozzá kapcsolódó határozati 
javaslattal kapcsolatban. A gazdasági bizottság elkészítette a tervezetét a határozatról, ezt 
ismerjük, tehát ha nincs észrevétel, arról kell döntenünk, hogy általános vitára alkalmasnak 
ítéljük-e egyrészt a jelentést magát, másrészt a hozzá kapcsolódó gazdasági bizottsági 
javaslatot. (Dr. Dancsó József jelentkezik.) Dancsó képviselő úr.  

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Kérdésem lehet?  
 
ELNÖK: Hogyne. Tessék! 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérdésem lenne, hogy hogyan 
látja a Gazdasági Versenyhivatal a jelenleg alkalmazott interchange díjat a kártyakibocsátók 
részéről, mennyiben segítik és mennyiben tartják fenn a versenyt. Ha statisztikákat néz az 
ember, akkor azt tapasztalja, hogy rendkívül nagy eltolódás figyelhető meg az egyik nagy 
kártyakibocsátó felé a magyar piacon. Megítélésem szerint ez a fogyasztói jólétet csökkentő 
eredményhez vezetett már eddig is, és ha ez a tendencia fennmarad, akkor nagy 
valószínűséggel ez tovább szűkíti a fogyasztók lehetőségét. Itt rendkívül szűk, duopólium 
vagy oligopólium piac van, de inkább egy duopólium. Ez mennyire tartható fönn az ön 
megítélése szerint, és mennyiben értenek egyet adott esetben egyfajta módosítással, hogy 
nagyobb verseny tudjon ezen a piacon kialakulni?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy kérdés volt, elnökhelyettes úr, szíveskedjék 

válaszolni rá.  
 
DR. HORVÁTH ZOLTÁN (Gazdasági Versenyhivatal): Itt alapvetően a MasterCard 

és a Visa konfliktusáról van szó. Rossz hírem van, mert a Versenyhivatal a szabályozás terén 
igazából lépni nem tud. Tudunk arról, hogy vannak egyeztetések és elképzelések, hogy ezt a 
helyzetet hogyan orvosolják, de sajnos a folyamatra ráhatásunk nincs.  

Döntés a jelentés és a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Ennyi volt? Köszönjük szépen a választ. Újra megkérdezem, hogy kíván-e 
valaki szólni, a vitában részt venni. (Nincs jelzés.) Nem kíván. Köszönöm. A vitát lezárom. 
Szavazás következik arról – egy szavazás lesz –, hogy a versenyhivatali jelentést és a hozzá 
kapcsolódó határozatijavaslat-tervezetet általános vitára bocsátja-e a bizottság. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennégy igennel a bizottság 
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak ítélte. 

Köszönjük szépen az elnökhelyettes úrnak a türelmét, és az elnök úrnak is a türelmét, 
aki sokáig itt volt, de a bizottsági logisztika hoz ilyen helyzeteket. Köszönjük szépen. 

Előadót kell állítnunk a plenáris ülésen. Szerdán tárgyaljuk, kellene egy előadó. (Ékes 
József jelentkezik.) Ékes képviselő úr vállalta, ez is rendben van.  

Az ülés bezárása 

Az egyebekben van-e valami? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen, befejeztük az 
ülést.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 44 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


