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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

Dr. Bóka István (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Dr. Pósán László (Fidesz) 

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

Vágó Gábor (LMP) 

Molnár Oszkár (független) 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

Babák Mihály (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

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

Font Sándor (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

Herman István Ervin (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

Márton Attila (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz). 
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Meghívottak részéről: 

 

Hozzászólók:  

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 57 perc) 

Az ülés megnyitása 

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

kívánok, képviselőtársaim. A bizottság esti ülését megnyitom.  

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8990. szám – Rogán Antal és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa – 
általános vita, módosító javaslatok megtárgyalása) 

Előttünk van a meghívóban szereplő egyetlen napirendi pont, az államháztartásról 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványok vitája, 
illetve ezt megelőzően annak eldöntése, hogy a kivételes sürgős eljárás szabályai szerint a 
bizottság a Rogán Antal és Puskás Imre képviselőtársaink indítványát alkalmasnak tartja-e 
arra, hogy általános vitára bocsássuk. Tehát először abban kell állást foglalnunk, hogy a 
törvényjavaslat, a képviselői önálló indítvány alkalmas-e az általános vitára bocsátásra, ez az 
eldöntendő kérdés. Kérdezem Puskás Imrét, hogy akar-e indoklást fűzni az indítványhoz.  

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék 

hivatkozni a délelőtti expozémra, egyrészt a képviselőtársaim ezt megismerték, másrészt a 
jegyzőkönyv tartalmazza, harmadrészt pedig néhány óra múlva a Ház előtt ismét lesz 
lehetőségem erről nyilatkozni és a képviselőtársaim is meghallgathatják, úgyhogy elállnék 
ettől a lehetőségtől. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Délelőtt arról döntött a bizottság hosszas vita után, hogy 

tárgysorozatba veszi-e a törvényjavaslatot, ez megtörtént, tehát tárgysorozatban van. Akkor 
sok észrevétel elhangzik, ezek ismeretében kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e 
valaki ebben a körben szólni. (Nincs jelzés.) Nem látok igényt erre.  

A kormány részéről is meghallgatjuk a véleményt, hogy a kormány miképp vélekedik 
a képviselői indítvány általános vitára bocsátásának lehetőségéről. Tessék!  

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok, Nemzetgazdasági Minisztérium. 
Tárcaálláspontot tudok mondani: általános vitára alkalmasnak találjuk a javaslatot.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm. A tárca támogatja. Miután hozzászólási szándékot nem látok, 
szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a képviselői indítvány általános vitára 
kerüljön? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Látható többség. Ki az, aki 
nem ért vele egyet? Négy. Tizennyolc igen és négy nem szavazattal a bizottság alkalmasnak 
ítélte a törvényjavaslatot általános vitára. 
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A módosító javaslatok megvitatása  

A törvényjavaslathoz két módosító indítvány érkezett, mind a kettőt én követtem el. 
Nem kívánom a nagy indokolásomat újra elmondani, ezért is javaslom, ha ez lehetséges, hogy 
a kettőt együtt indokoljam meg. Majd külön szavazunk, de együtt indokolom. 

Arról van szó, tisztelt képviselőtársaim, hogy az egyik egy lágyabb változat, a másik 
talán keményebb. Az egyik azt indítványozza, hogy ne tegye kötelezővé a kormánynak a 
törvény – ha elfogadja a parlament –, hogy mindenképpen benyújtsa a zárószavazás előtti 
módosító indítványát, hanem ezt lehetőségként fogalmazza meg. Tehát feltételes módot 
javaslok, mert a kijelentő mód egyben felszólító módot is jelent. Ez a lágyabb változatú 
javaslatom. 

A másik ennél egy kicsit rigorózusabb, az pedig az, hogy tudomásul véve, hogy a 
stabilizációs törvény már rendelkezett egy esetről, amikor a kormány vagy a költségvetési 
bizottság úgymond köteles benyújtani zárószavazás előtti módosító indítványt, ezt az esetet ne 
bővítse tovább ezekkel a törvényalkotó, tehát mindazoknak az egyéb eseteknek az elhagyását 
javaslom, amiket itt felsorol az indítvány. Ezekkel együtt olyan mértékű szabadságfoka 
keletkeznék a kormánynak a parlamenttel szemben, és olyan mértékben vonná magához a 
parlamenttől a költségvetési jogot, hogy a képviselőknek, de különösképpen az ellenzéki 
képviselőknek nem maradna érdemben arra módja, hogy opponálják a törvényjavaslatot, és 
ahhoz módosító javaslatokat tehessenek, hiszen a zárószavazás előtti időszakban a Házszabály 
már csak öt percet engedélyez frakciónként a megnyilatkozásokra. Gyakorlatilag a parlament 
költségvetési joga ezzel az intézkedéssel nagy mértékben csorbul. Ennek a csorbulásnak a 
veszélyét igyekeztem bemutatni, és elkerülni ezt a csorbulást. Erre irányulnak az 
indítványaim.  

Ezek után a két indítvány együttes vitáját megnyitom. Kinek van észrevétele? Tessék 
parancsolni! (Dr. Veres János jelentkezik.) Először Veres képviselő úr jelentkezett.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A bizottság a délelőtti vitában már az alapálláspontot a 

kérdésben már elmondta. A két módosítás kapcsán azt gondolom, hogy teljesen indokolt az 
első módosító indítvány elfogadása, lévén, hogy ez egy lehetőségként jelenik meg ebben az 
esetben a kormány számára. Ezt a lehetőséget pedig lehetőségként kell továbbra is biztosítani, 
nem pedig kötelezettségként, hiszen már délelőtt is utaltam rá, hogy létezik olyan 
nagyságrend, olyan mérték és olyan érték, amelynél egyáltalán nem indokolt – még ha meg is 
hagyjuk mind a négy fennmaradó esetet is a törvényben –, hogy a kormány ezt a fajta 
megoldást válassza az adott probléma orvoslására.  

Úgy gondolom, hogy semmiképpen nem helyes, ahogyan most meg van fogalmazva, 
mármint hogy „nyújt be” módosító javaslatot zárószavazás előtt a kormány a jelen 
megfogalmazás szerint. Ezért meggyőződésem, hogy az 1. pontot már csak a kormány 
mozgásterének a bővítése érdekében is érdemes elfogadni, mármint hogy mérlegelhesse, hogy 
benyújt vagy nem nyújt be. Más módon is van megoldása a kérdésnek.  

Miután együtt folyik a vita a két pontról, ezért én értelemszerűen a 2. ajánlási pont 
kapcsán szeretném azt a délelőtt már hangoztatott álláspontomat is elmondani, hogy ha ezek a 
pontok így maradnak, akkor rendkívüli durva módon sérül a magyar parlament normális 
döntéshozatali eljárása a költségvetés elfogadásánál. Ezért azt gondolom, hogy semmilyen 
módon nem szabad, nem érdemes, nem kell és nem lehet fönntartani a benyújtott módosító 
indítványnak ezeket a pontjait. Kifejezetten hibás és elhibázott gondolkodásnak tartom azt, ha 
így marad meg, ahogy a most benyújtott javaslatban van, és a kormányoldal nem fogja 
elfogadni ezzel kapcsolatban a módosítást.  

Meg vagyok arról győződve, hogy az – én úgy fogalmazok, hogy – laza 
megfogalmazás, mint ami most a d) pontban szerepel, nevezetesen hogy a túlzotthiány-eljárás 
megszüntetése érdekében szükséges. Akkor be kell nyújtani. Ezt teljes mértékben elhibázott 
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gondolatnak vélem, lévén, hogy egy egészen más mérés, egészen más folyamat figyelemmel 
kísérése zajlik a túlzotthiány-eljárás esetében, és semmiképpen nem helyes az az érvelés, ami 
többször elhangzott a mai napon is, miszerint a túlzotthiány-eljárás megszüntetésének 
úgymond az a feltétele, hogy a jövő évi költségvetés számai hogyan is szerepelnek. 
Mindannyian tudjuk, hogy egy komplex értékelésről van szó, és nem egy szám az, ami 
meghatározza ebben az Európai Bizottság álláspontját, hanem egy folyamat értékelése. Ebből 
a szempontból a kormány és a kormánypárti többség döntéshozatali eljárása az, ami vagy 
bizalmat kelt, vagy nem kelt bizalmat. Ilyen értelemben még ez a megfogalmazás is biztosan 
helytelen, ami a d) pontban szerepel.  

A c) pontban szereplő, most elhagyásra javasolt résszel kapcsolatban is természetesen 
meglehetősen sok olyan aggály merülhet föl, amely nem ezt az eljárást teszi szükségessé. Ezt 
csak azért mondom el, mert ilyen előfordult a korábbi években is, nevezetesen hogy az 
Európai Bíróság hozott olyan döntést, amely Magyarország szempontjából a költségvetésre 
negatív hatással bírt. Ha ilyen döntést hozott az Európai Bíróság, akkor két választási 
lehetősége – ilyen törvénymódosítás elfogadása nélkül is – a mindenkori kormánynak 
megvolt, egyrészt, hogy saját hatáskörben hozzon intézkedéseket, és itt nemcsak a tartalék 
felhasználására van lehetősége a kormánynak, hiszen a kormány saját hatáskörben elég 
komoly mértékben tudja módosítani az előirányzatokat, hanem ezen túlmenően megvan az a 
lehetősége is, hogy ha olyan értékű az a döntés, akkor a parlament elé hoz költségvetés-
módosítást.  

Én továbbra is fenntartom azt, hogy ez a benyújtott javaslat túlzott mértékben a 
2012. év október végén, november elején kialakult hangulat hatása alatt fogalmazódott, és ha 
elfogadásra kerül, akkor viszont beépül a költségvetési jog általános gyakorlatába egy teljesen 
helytelen felfogásból adódó változtatása ennek a jognak. Éppen ezért én azt gondolom, hogy 
nem helyes az eredeti javaslat, és mind a két indítvány magában is helyes, ha elfogadásra 
kerül. 

A javaslatban nem érintett kérdésben én az eredeti álláspontomat most is fönntartom. 
Miután tudom, hogy egy másik törvény, a stabilitási törvény elfogadásával már egy más útra 
lépett a mostani többség, én annak a szakmai tartalmát vitatom természetesen mind a mai 
napig, függetlenül attól, hogy az elfogadott törvény mást mond ki. Azt gondolom, hogy ez 
sok-sok gondot fog még jelenteni majd a jövőben, lehetséges, hogy ennek a 
kormánytöbbségnek, lehetséges, hogy másoknak. Én mindenképpen helytelennek tartom azt a 
kialakult gyakorlatot, ami a parlamenti döntéshozatal korlátozását jelenti ebben az esetben. 
Meg vagyok arról győződve, hogy a másik út a helyes ebben a kérdésben. Sok-sok ilyen 
jellegű vitát és sok-sok ilyen jellegű gyakorlatot korábbról megismerve, fönntartom ezt az 
álláspontomat. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van további észrevétele? (Nincs jelzés.) 

Nincs ilyen. Akkor most korrigálom a korábbi hibámat, és szót adok a tárca képviselőjének. A 
két indítványról tessék véleményt mondani, mert a törvényjavaslatról már sikerült 
meghallgatni.  

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a tárcánk álláspontja szerint 
amennyiben az első javaslat elfogadásra kerül, úgy az államháztartásról szóló törvény nem 
lesz összhangban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvénnyel. Tekintettel arra, 
hogy a (8) bekezdés első pontjában meghatározott, a Költségvetési Tanács eljárásával 
összefüggő esetben a gazdasági stabilitásról szóló törvény nem opcionálisan írja elő a 
kormány számára a zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtását, hanem kötelező 
jelleggel tartalmazza, míg ebben az esetben ez opcionálisan lenne megfogalmazva, így az 
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államháztartásról szóló törvény, illetve a gazdasági stabilitásról szóló törvény nem lenne 
teljesen összhangban, ezért a javaslatot a tárcánk nem tudja támogatni.  

A 2. javaslattal kapcsolatban a tárcánk nem tudja a módosítási javaslatot elfogadni, 
tekintettel arra, hogy az eredeti javaslat négy pontot tartalmaz, ebből három már a 
költségvetést megalapozó salátatörvényben is elfogadásra került, és a köztársasági elnök 
úrnak megküldésre került, aki megfontolásra visszaküldte ezt a törvényjavaslatot. Azzal, hogy 
most egy negyedik, d) ponttal egészüljön ki ez a módosítási javaslat, a tárcánk egyetértett, 
ezért a módosító javaslatot nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Megadom a szót az előterjesztőnek.  
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Előterjesztőként egyik 

módosító javaslatot sem támogatom. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, szavazás következik. Külön szavazunk. Ki az, 

aki az ajánlás 1. pontjában szereplő indítványt támogatja? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Négy igen mellett a javaslat nem kapott többséget. Köszönöm. 

A 2. ajánlási pontot ki támogatja? (Szavazás.) Négy igen mellett ez sem kapott 
többséget.  

Köszönöm szépen, a napirendi pont tárgyalásával végeztünk.  
Bizottsági előadót kell jelölnünk. Szólláth Tibor úr a kötelező előadó. Köszönjük 

szépen.  

Az ülés bezárása 

A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 11 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


