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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc) 

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

Tiszteltettel köszöntöm képviselőtársaimat, ma reggeli ülésünket megnyitom. A jegyzőkönyv 
alapján megállapítható, bocsánat, a jelenléti ív alapján megállapítható, hogy a bizottság, a 
helyettesítéseket is figyelembe véve határozatképes. 

A meghívóban egy napirendi pont szerepel, az ez évi központi költségvetésről szóló 
törvényhez érkezett módosító indítványokról történő vita, illetve álláspont kialakítása. 
Köszöntöm előadónkat, Banai Péter helyettes államtitkár urat, jó reggelt kívánok. 
Megkérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a meghívóban szereplő javaslatomat. Aki 
egyetért ezzel a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetértett a meghívóban szereplő napirendi 
pont tárgyalásával. 

Rátérünk az ajánlás 1. pontjában szereplő módosító indítványra. Veres János képviselő 
úr indítványáról van szó. Kérdezem képviselő urat, hogy kíván-e szóban kommentárt fűzni a 
javaslatához. (Dr. Veres János: Egy mondatot.) Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ez az egy mondat pedig úgy szól, hogy miután nem 

hangzott el sem a plenáris ülésen, sem a bizottsági ülésen az, hogy konkrétan mely ügylet 
miatt kerül ez a pont a javaslatba, ezért a pont elhagyására teszek indítványt. Illetve bent 
maradhat, ha tudjuk azt, hogy milyen konkrét ügylet miatt akarják így módosítani a törvényt. 
Tehát, ha most választ kapok arra, hogy melyik ez a konkrét ügylet, akkor szívesen 
visszalépek ettől az indítványtól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Értem, köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt kormány vagy tárca 

véleményét a javaslatról. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatok kapcsán a kormány még nem tudta kialakítani az 
álláspontját, ezért, amit mondok tárcaálláspontnak minősül. A konkrét kérdést illetően a 
tegnapi bizottsági ülésen egy, a sajtóban megjelent ügyletet említettem, amelynek 
megvalósítását az említett módosító javaslat is lehetővé teszi. Ez a Richter-kötvények 
fedezete melletti forrásbevonás, amely adott esetben olcsóbb államháztartási finanszírozást is 
jelenthet, mint az Államadósság Kezelő finanszírozása. Értelemszerűen azonban a 
normaszöveg nem szólhat egy konkrét ügyletről, ezért szigorú keretek között ugyan, de több 
más, nemcsak Magyarországon, hanem az Unió más tagállamaiban is folytatott forrásszerzést 
teszi lehetővé. Ezért engedje meg, hogy a példán túl további lehetőséget most még ne 
említsek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a reagálást. Kinek van az indítvánnyal kapcsolatban véleménye? 

(Nincs jelentkező.) Nekem az a véleményem, hogy én egy másik aspektusból támogatom ezt a 
javaslatot, pontosabban azt, hogy ez az ominózus utalás, hatáskörbővítés a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozólag maradjon el. Mégpedig azért mondom ezt, mert én ennek 
a szervezetnek addig semmiféle hatáskörbővítő jogosítványt nem adnék, amíg eleget nem tesz 
annak a feladatának, amit idestova egy éve vár tőle mindenki, különösképpen én. Az 
országleltárról van szó. Ha nem képes egy ilyen hatalmas szervezet ezt 2,5 év után 
megcsinálni, ugye, az egész kormánynak adresszálom a kritikámat (Babák Mihály: 22 éve.), 
akkor nekem nincs bizalmam magyarán szólva ebben a szervezetben. Ezért egyetértek azzal, 
hogy semmiféle bővítést ne adjon neki most a parlament. Végezze el a feladatát, utána majd 
kaphat új feladatokat. Ez az én véleményem. Egyéb vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
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Kíván erre reagálni államtitkár úr? (Jelzésre.) Nem kíván. Kicsit pikírt megjegyzés, a 
hallgatás beleegyezés. Ne haragudjon, ez így kapóra jött. 

A szavazás következik arról, hogy ki támogatja Veres képviselő úr indítványát. 
(Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Következik Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata, ő nincs itt, tehát akkor a 
tárca véleményét kérdezem róla. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok, akkor 

szavazás következik. Ki támogatja a 2. ajánlási pontban Szilágyi László képviselő 
indítványát? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 

Megyünk tovább. A 3. ajánlási pontban ismét Veres képviselő úr indítványa szerepel. 
Képviselő úr kívánja kiegészíteni? (Jelzésre.) Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Már a tegnapi bizottsági vitában is fölmerül, a 

plenárison is elhangzott, hogy ezzel a ponttal az az egyetlenegy problémám van, nekem 
személy szerint, hogy ahogyan meg van fogalmazva, még arról sincs szó benne, amit én most 
megpróbáltam beleírni kiegészítésként. Szeretném azt, ha valamilyen módon bekerülne az a 
keret, amelyen belül tehet az országgyűlési fejezet irányítója kötelezettségvállalást. Magam 
azt gondolom, hogy nem lehet olyan helyzetet teremteni, hogy amikor ilyen felhatalmazást 
adunk, akkor ne szerepeljen a felhatalmazással párhuzamosan az a korlát, amelyen belül ilyet 
tehet. Államtitkár úr ugyan tegnap azt mondta a vitában, hogy értelemszerűen érvényesek 
azok a határozatok, amelyek ebben a kérdésben korábban születtek, de miután ennél 
egyszerűbb megoldást nem tudtam választani, ezért ezt a bizonyos „a tárgyban született 
határozatok költségkeretein belül” kifejezést írtuk bele a módosításba. Pusztán ennyi a 
megfontolás mögötte, semmi több. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kérdezem államtitkár urat, mi a véleménye a javaslatról. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az általános kereteket 

illetően értelemszerűen csak arra kerüljön kötelezettségvállalás, amit az érintett határozatok 
tartalmaznak. Azt gondolom, ebben egyetértés van minden érintett között. Két határozatról 
beszélhetünk. Az egyik egy országgyűlési határozat, ami a Kossuth tér rekonstrukciójáról 
szól, ez nem tartalmaz költségösszegeket, és van egy kormányhatározat, amely a Steindl Imre 
program kibővítéséről szól, ez tartalmaz összeget. Tehát abban az esetben egyetértenék a 
felvetéssel, amennyiben mind a két határozatban lenne egy konkrét összeg. De mivel jelen 
esetben csak az egyik, a kormányhatározatban szerepel, a másikban pedig csak a célok 
kerültek megfogalmazásra, ezért a törvény hivatkozása a költségkeretre jelenleg nem 
lehetséges. Ezen okból nem támogatja a kormány a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás 

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

Ismét Veres János képviselő úr indítványa következik a 4. ajánlási pontban. Képviselő 
úr kívánja-e kiegészíteni? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Igen. A kiegészítésem pedig a következőképpen szól. 

Tegnap a vitában elhangzottak alapján írtam az indítványt, nevezetesen, államtitkár úr 
elmondta, hogy a mostani indítványban nem szereplő 5 ezer fő fölötti települések 
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adósságrendezésében szeptember 30-ai dátum lesz az irányadó, és az hangzott el érvelésként a 
december 12-i dátummal kapcsolatban, hogy az 5 ezer fő alatti településeknél a folyamatban 
lévő és még rendezendő adósságkeletkezés válik így lehetségessé. Azt gondolom, hogy 
általános elvként eddig mindig azt alkalmazta a Magyar Köztársaság költségvetése ilyenfajta 
átvállalási ügyekben, hogy egy mögöttük lévő, lezárt időszakban keletkezett adósság 
átvállalására került sor. Ez így volt akkor is, ha egy privát cég adósságáról volt szó, mert volt 
ilyen döntése is az Országgyűlésnek az elmúlt 15 évben, és akkor is így volt, ha az MNB-vel 
kapcsolatos adósságról volt szó. Azaz, egy jövőbeli dátumban meglévő adósságra döntés 
hozni most, szerintem helytelen. 

Azt elfogadom, hogy van egy bármilyen dátummal meghozott döntésnek olyan része, 
amely még jövőbeli kiadásokat érint, nevezetesen mindaddig, amíg vissza nincs fizetve 
valamilyen hitel, addig banki költsége föl fog merülni, minimum kamatköltsége, de más 
költsége is fölmerülhet. De erről lehet úgy is rendelkezni, hogy egy szeptember 30-ai dátumot 
szerepeltetek, hogy egy szeptember 30-ai állapotban meglévő hitel rendezésére, a tervezetben 
december 28-ai dátum szerepel erre, nyilvánvalóan az addig fölmerülő költségeket is 
átvállalja a költségvetés. 

Amit én vitatok, és ezért tettem az indítványt, az az, hogy nem lehet olyan helyzetet 
teremteni szerintem, vagy nem célszerű olyan helyzetet teremteni, amikor egy most még nem 
ismert állomány, hanem majd valamikorra keletkezett állomány terheit vállalja át a 
költségvetés. Ezért a dátum átírása szerepel csak az indítványban. Egyetértek azzal, december 
17-e van, úgy emlékszem, a kincstárral kapcsolatban, szerintem az rendben van. Egyetértek a 
december 28-ával is. Ez az elvi különbség van közöttünk, és hangsúlyozom, hogy az 
indítvány maga nem érinti összegszerűen az önkormányzatoktól átvállalandó értéket. Azt 
elfogadom, hogy mi a kormány szándéka, akkor az legyen így. Ezt az egyetlenegy dolgot 
szerettem volna korrigálni ezzel az indítvánnyal. Vagy öt helyen kellett a dátumhoz 
hozzányúlni ennek eredményeképpen. 

Ez egy elvi vita közöttünk tulajdonképpen, még egyszer szeretném mondani, az 
összeget szerintem nem érintő kérdés, ugyanakkor nagyon veszélyesnek tartom azt, ha 
kinyitunk egy olyan kaput, hogy majdani dologról legyen szó. Ráadásul kiderült a vitában, 
nem az én hozzászólásom kapcsán, hanem a többiek kérdései kapcsán, hogy azért itt van még 
legalább 5-8 olyan kérdés, amely pontos szabályozási feladat, hogy mire terjed ki, és mire 
nem terjed ki. Én szándékosan nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hiszen nincs benne az 
indítványban ez a rész, nevezetesen, hogy a szállítói tartozások milyen kategóriába fognak 
majdan kerülni. Azt gondolom, hogy ha már ilyenre kerül sor, akkor ezt talán érdemes így 
figyelembe venni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem az érték összegét vitatom, hanem 
azt, hogy mikor. Lehetett volna egyébként az a nap is, ami előtt a bejelentés megtörtént, 
dátum szerint. De miután itt elhangzott a szeptember 30-ai dátum, én azért írtam bele ezt, 
mert ha már a másik esetben azt alkalmazzuk, akkor az egységesség miatt valószínűleg ezt 
kéne alkalmazni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Seszták alelnök úr kért szót. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdés 

formájában járnám körül ezt a témát. Mondjon megnyugtató választ arra, hogy miért ezt a 
megoldást választották. Nem találkoztam ugyan vele, de hallottam, nem tudom, 
hányadkézből, egy olyan folyosói pletykát, hogy egyes önkormányzatok elkezdtek költekezni 
nyakra-főre és elég felelőtlenül. Nyilván a kormány gondolt erre a megyei önkormányzatok 
esetében is, más adósságrendezésnél is. Tehát nyilván valamilyen technikai oka van ennek, és 
valamilyen nyomon követése lesz az esetleges további felelőtlen költekezésnek. Köszönöm 
szépen. (Babák Mihály: A kicsik kihasználják a lehetőséget.) 
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ELNÖK: Köszönöm. Én is azzal szeretném megtoldani, hogy ez nem egy biankó 

csekk? Én nem tételezek föl senkiről sem ilyen sanda szándékot, de hát most mondta alelnök 
úr, hogy ő már hallott ilyen szándékokról. Úgyhogy annál inkább elképzelhető. Van-e még 
észrevétel? Bóka képviselő úr, tessék! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Kíváncsi vagyok államtitkár úr válaszára, vélelmezem, 

hogy egy elegánsabb megoldás lenne az, amit Veres képviselő úr felvetett. Azt gondolom, 
hogy egy ilyen bejelentés csak valamilyen múltra vonatkoztatott dátummal célszerű. De 
biztos vannak érvek. Annyit azért elmondanék, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása 
tekintetében, az adósságátvállalás tekintetében korlátok vannak beépítve. Tehát nem egyszerű 
most már az önkormányzatoknak ok nélkül hitelt fölvenni. Egyrészt nem is tud, jelen 
pillanatban jogszabályi gátja, korlátja van annak, hogy egy önkormányzat önmagában, a 
bankkal megegyezve hitelt tudjon fölvenni, hiszen ahhoz más beleegyezése is szükséges. 
Talán ez a javaslat tompíthatja azt a problémát, amit képviselő úr fölvetett, hiszen tudomásom 
szerint a szállítói állományra nem terjed ki ez az adósságrendezés. Szerintem jóval 
kezelhetőbb és mindenki számára talán elfogadhatóbb és racionálisabb lenne egy múltbeli 
dolog, a bejelentést megelőző dátum, vagy a bejelentés napja, vagy az azt követő hétfő. De 
államtitkár úrnak nyilván vannak érvei. Csak azért szóltam hozzá, hogy gondolkodjunk el a 
továbbiakban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További észrevételt már nem látok, akkor megadom a 

szót az államtitkár úrnak. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elmondhatom, hogy mindaz, amit elnök úr, alelnök úr, miniszter úr, Bóka képviselő úr 
felvetett, az leképezte a kormányzaton belüli vitát a kérdésről az előterjesztés benyújtása előtt. 
Én magam is a minisztériumi kollégákkal erről a kérdésről hosszas egyeztetéseket folytattunk. 
Ugyanazok az érvek hangzottak el most is, mint a törvényjavaslat elkészítése, illetőleg 
kormányzati véglegezése során. A végleges kormányzati álláspontban az minősült súlyosabb 
érvnek, amit Bóka képviselő úr mondott, nevezetesen az, hogy viszonylag szűk a kisebb 
önkormányzatok hitelfelvételi lehetősége. 

Ugyanakkor az nagyon lényeges, hogy az új önkormányzati feladatellátási és 
finanszírozási rendszer talán náluk jelenti a legnagyobb változást. Gondolok itt a 2 ezer főnél 
kisebb lélekszámú településeknél az önálló hivatal megszűnésére, illetőleg az összevonásokra, 
igazgatási feladatok átkerülésére, a 3 ezer főnél kisebb települési önkormányzatoknál az 
oktatási intézmények működtetésének átadási lehetőségére. Tehát a feladatok változásával 
együtt talán itt a legnagyobb a pénzügyi változás, itt a legfontosabb az, hogy tiszta lappal 
induljon a 2013. év, ezért az év végéig szükséges hitelfelvételre valóban ez a jogszabály 
lehetőséget ad. 

A másik megjegyzendő információ pedig az, hogy azon ment a vita a kormányzaton 
belül, hogy ha egy múltbeli időpontot rögzítünk, akkor a múltbeli időpont után fölvett adósság 
finanszírozása éppen a megváltozott önkormányzati finanszírozási rendszer miatt mennyire 
lehetséges. Hosszan beszélek elnézést, de ugyanez a vita zajlott le, és aztán a kormányzati 
döntés az volt, hogy tekintettel a nagyobb változásokra, a szűkösebb forráslehetőségre, itt 
kivételesen egy jövőbeni időpont kerüljön megfogalmazásra. Mindezek alapján mondhatom, 
hogy kormányzati álláspontként a miniszter úr által jegyzett módosító javaslatot nem 
támogatja jelen esetben a kormány. Köszönöm. 

 



- 9 - 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik Veres képviselő úr indítványáról. 
(Több képviselő jelentkezik.) Lezártuk a vitát, de tessék! Hivatalosan a zárszó elhangzott, de 
ha megjegyzés van, akkor azt úgy tekintjük. (Babák Mihály: Ne fojtsd belénk a szót.) Akkor a 
szavazás következik a 4. ajánlási pontban Veres képviselő úr indítványáról. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatta, tehát nem kapott egyharmadot sem. 

Következik az 5. ajánlási pontban Manninger Jenő indítványa. Kérdezem államtitkár 
urat, hogy erről miként vélekedik a kormány. Tessék! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt a javaslatot 

nem támogatja. Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja, ha jól hallottam. Kinek van észrevétele? Bóka 

képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Érteni vélem, hogy Manninger Jenő képviselő úr miért 

nyújtotta be ezt a módosító indítványt, hogy mire ne terjedjen ki ez a rendezés. Azonban azt 
gondolom, hogy ha tartalmilag ez támogatható, akkor ehhez mindenféleképpen nemcsak azt 
kell megfogalmazni, hogy a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges forgalomképes vagyont 
terheli, hanem szerintem azt is meg kell fogalmazni akkor, hogy a hitelfelvétel mire irányul. 
Ezt elméletileg meg elvileg tovább kéne gondolni, mert lehet, hogy teljes mértékben keresztbe 
veri a teljes adósságrendezést. Mindenféleképpen célszerűnek tartom Manninger képviselő úr 
indítványának továbbgondolását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván reagálni államtitkár úr? Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyi kérdés és észrevétel 

felmerült a témában a kormányzaton belül, hogy amennyiben a Házszabály erre lehetőséget 
ad, koherenciás módosító javaslat benyújtására kerülhet majd sor. Több olyan kérdés van 
tehát, mint például amiről Bóka képviselő úr beszélt, és amire a módosító javaslat irányul, 
amelynek az érvényesíthetőségén a kormányzat még dolgozik. De erre nem az álláspont. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik Manninger Jenő 

indítványáról. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyharmad támogatja. 
Annyi megjegyzést talán hadd tegyek technikailag, államtitkár úr, hogy nem lenne 

praktikusabb kapcsolódó módosító javaslatot tenni. Én nagyon megutáltam a zárószavazás 
előtti indítvány intézményét, megmondom őszintén. (Babák Mihály: Magánügy.) Nem 
egészen. Veres képviselő úr, tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnézést, ha már kinyílt ez a kérdés, akkor hadd 

mondjam el, hogy miért nem lenne jó az, bár azt hiszem, időrendi problémáról van szó. Ha jól 
értem, azért akarnak koherenciát, mert még előtte van kormányülés. Az a baja a koherenciás 
javaslatnak, hogy itt olyan kérdésekről van szó, amelyekről már nem lehet sem a plenárison, 
sem a bizottságban vitatkozni. A koherenciás javaslat be fog menni az alkotmányügyi 
bizottság elé, foglalkoznak vele hétfőn 15 percet, akik ezt a javaslatot végigjárták, most így 
fogalmazok, vagy végig foglalkoztak vele, bent, a parlamentben vagy megszavazzák, vagy 
nem szavazzák meg. Ez a lehetőség van. 

Ezért kifejezetten azt kérem, ha egy mód van rá, akkor azt vizsgálja meg a 
minisztérium, a kormányzattal közösen, hogy akár ennek a bizottságnak 
indítványkezdeményezéseként hozzák vissza, vagy pedig valamelyik kormánypárti 
képviselővel még a részletes vita lezárása előtt beszéljék meg, hogy hátha beadná azt az 
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indítványt. Most úgy gondolom, de nem biztos, hogy igazam van, hogy legalább 3 olyan 
kérdés felmerült itt a vitában, amely olyan polémia, ami nem politikai, hanem szakmai, és 
valószínűleg jobbá teheti magát a javaslatot. És láthatóan a kormánypárti képviselők ebben a 
kérdésben nem politikai vitát akarnak kezdeményezni, én sem politikai vitát 
kezdeményeztem. Szerintem van ennek értelme. 

Azt mindenképpen úgy élné meg a bizottság tagjai közül mindenki, ahogy látom, hogy 
a végén lehet, hogy bejön egy koherenciás javaslat, de nem biztos, hogy az a legjobb 
megoldás ebben az ügyben, mint ahogy más ügyben sem igazán jó, ezt láthattuk az elmúlt 
időszakban több témában. A parlamenti vitában próbálnak rá megoldást találni, amikor 
nagyon éles a helyzet, ezekkel az 5 perces frakciónkénti hozzászólási lehetőségekkel, de az 
egy flastromszerű valami a dolog végére. Nem tökéletes megoldás ez. Magyarul az lenne a 
javaslatom, hogy ha egy mód van rá, ugye, ennek a részletes vitája valamikor ma le fog 
zárulni, addig még adható be kapcsolódó indítvány bárki részéről. Ha van ilyen indítvány, 
akkor ez a bizottság még tárgyalni fog róla, és ha lehet, akkor ezt az eljárást kellene követni, 
hogy ne csak az alkotmányügyi bizottságon keresztül kerüljön be jövő hétfőn ilyen indítványt. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Akkor kapott pótlólag tanácsokat az előterjesztő, hogy hogyan kezelje ezt az 

indítványt. 
Akkor megyünk a 6. ajánlási pontban szereplő indítványra. Szedlák Attila képviselő úr 

indítványa. Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány ezt a javaslatot 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság részéről nincs észrevétel. Szavazás 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatta. Köszönöm. 
A 7. és utolsó módosító indítvány Veres képviselő úré. Kíván képviselő úr szólni? 

(Jelzésre.) Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A tegnapi vitában is elég hosszasan időztünk emellett a 

téma mellett, én kifejezetten szükségesnek tartom azt, hogy ha ekkora értékű, a magyar 
költségvetésben ritkán előforduló nagyságrendű, ilyen típusú módosításokra kerül sor, vagy 
átvállalásra kerül sor, akkor ennek a megfelelő mértékű, megfelelő módon, független módon 
történő ellenőrzésére sor kerülhessen. Szerintem nem lehet ezt a kérdést megkerülni. Ugyanis, 
ha ezt meg akarják kerülni, akkor egy sok éven keresztül fönnálló olyan hivatkozási alapot 
fognak teremteni, ami mindig politikai érvelés tárgyát fogja képezni. 

Meg vagyok arról győződve, hogy nincs mitől tartani az adott ügyben, és meg vagyok 
arról győződve, hogy egy normális államháztartási gazdálkodás mellett ezt nem lehet 
kikerülni. Nem lehet elkerülni azt, hogy a Számvevőszék ezt a folyamatot megnézze. Ugye, itt 
már elhangzott a vitában, hogy a 2010-ig terjedő időszak önkormányzati adósság 
keletkezésével kapcsolatos vizsgálatát a Számvevőszék lefolytatta, ehhez nyilván hozzá kell 
tenni a 201-2012-es évek tapasztalatát, és hozzá kell tenni azt is, hogy magát az átvállalási 
folyamatot is meg kell vizsgálni. Nagyon nem szeretném, ha ez a kérdés nyitva maradna. Ha 
nyitva marad, akkor egy olyan érv lesz, amely a következő, nem tudom, hány évben sokszor 
elő fog jönni a parlamenti vitákban arra nézve, hogy valaki nem merte vállalni ezt a 
vizsgálatot. 

Ma azt gondolom, hogy nincs miért megspórolni ezt a folyamatot. Ugye, az nem 
válasz ebben a kérdésben, hogy a Magyar Államkincstár ellenőriz. Mert mindannyian tudjuk, 
hogy nem erről van szó ebben az esetben, hanem kifejezetten egy független szervezet 
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folyamatra történő rátekintését kérem vagy igénylem én, függetlenül attól, hogy az adott 
szervezet vezetőjét időnként kritikával illetjük. Ezzel együtt is azt mondom, hogy kell egy 
független szervezet ellenőrzését ebben a folyamatban érvényesíteni. Komolyan mondom, nem 
látom értelmét annak, hogy ettől ódzkodjon a kormánytöbbség. Ez egy olyan egyértelmű 
helyzet, ritkán van ilyen az ország történelmében és szerintem ezt nem lehet kikerülni. Én 
nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy ehhez hasonló valami legyen. 

Nyitott vagyok abban, hogy ha ezt nem 2013. szeptember 30-ig kell az Országgyűlés 
elé terjeszteni, mert természetesen ez az indítvány úgy fogalmazott, hogy az 5 ezer fő alatti 
településeknél most történik meg, az 5 ezer fő fölötti településeknél meg nyilván még időt kell 
hagyni. Tehát nehogy félreértés legyen, én ebben nyitott vagyok. Csak azt szeretném, hogy az 
alapelvben értsünk egyet, és az alapelv szerint akár egy másik határidővel, akár más 
szöveggel megfogalmazott, de a tartalmát illetően erre kiterjedő indítványt fogadjunk el. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány véleményét a javaslatról. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyelőre a tárcákkal 

egyeztetett álláspontot tudok mondani, ezt a javaslatot sem támogatja a minisztérium. Két 
dologgal árnyalnám ezt a véleményt. Az egyik az, hogy mivel az adósságátvállalás az 5 ezer 
főnél kisebb településeknél támogatás nyújtásával valósulna meg, amely a költségvetés részét 
képezi, így a zárszámadás egészéről, a forrás kifizetéséről is az Állami Számvevőszéknek 
majd véleményt kell nyilvánítania. A másik pedig, hogy célzottan erről a kérdésről az Állami 
Számvevőszék saját hatáskörben is dönthet. Ugyan tudom, hogy más az a feladat, amikor egy 
szervezet önként dönt az elvégzéséről, és más, amikor az Országgyűlés külön felkéri a 
Számvevőszéket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kinek van megjegyzése? Ha megengedik képviselőtársaim, 

megosztanék önökkel valamit. A céllal egyetértek, tehát azzal, hogy ez egy nagyon nagy 
jelentőségű tranzakció az államháztartás két alrendszere között, ezért igenis megérne ez egy 
alapos vizsgálatot. Azonban ezt a formát nem tartom szerencsésnek. Erre célzott egyrészt az 
államtitkár úr is, hogy az Állami Számvevőszéknek óriási hatásköre van, tehát minden 
további nélkül önként és dalolva megvizsgálhatja ezt a problémát. Most zárójelben hadd 
jegyezzem meg, hogy Domokos elnök úr, köszöntvén a Számvevőszék nyugdíjasait, olyan 
levelet írt nekik, amelyben arról tájékoztatta őket, hogy a világ első Számvevőszéke, amely 
maximális szuverenitással rendelkezik. Nem szó szerint idéztem, de a lényege ez volt. Ez 
egyébként nem igaz, de a dolog lényege az, hogy nagyon nagy a hatásköre. Ez tény. 

Tehát a Számvevőszék akár magától is megtehetné ezt. Én viszont, ha úgy döntene az 
Országgyűlés, hogy mégis csak felkéri, ezt megteheti, hiszen a számvevőszéki törvény erre 
lehetőséget ad, akkor ennek nem ez lenne a formája. Tehát nem törvényben, hanem egy 
országgyűlési határozatban kellene megtenni. Erre sok példa volt a korábbi esztendőkben, 
mert egy normatív szöveget tartalmaz ez a törvény, és ebben egy egyedi feladatot nem tudom, 
hogy szerencsés-e rögzíteni. Most jogászkodom, a szakmám nem jogász, csak amatőr 
jogászként gondoltam ezt, hogy ez akkor lenne elegáns, ha egy országgyűlési határozatba 
kerülne az itt megfogalmazott feladat. Ezek az én gondolataim. 

Ezek után van-e még? Most tessék, Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Egyrészt reagálnék arra, hogy a 

Számvevőszék saját maga is dönthet így. Ezt én nem vitatom. Ugyanakkor szerintem ebben a 
helyzetben ez nem a Számvevőszék döntésére bízandó kérdés. Ez a parlament fogja 
megszavazni ezt az adósságrendezési formát, módot, korlátokat, feltételeket, tehát mindent 
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ebben a törvényben fog elfogadni, ahogy én most látom. Akkor szerintem ennek a döntésnek 
egyik elemeként kell az Országgyűlésnek elfogadnia azt, hogy szükségesnek tartja vagy nem 
tartja szükségesnek az Állami Számvevőszék ellenőrzését. Ugyanis az a furcsa helyzet van, 
hogy ha nem hoz ilyen döntést az Országgyűlés, akkor a Számvevőszék elnöke nyugodtan 
mondhatja azt, hogy milyen részletesen szabályozta ezt a folyamatot az Országgyűlés, amikor 
meghozta a törvényt, és az Országgyűlés nem tartotta szükségesnek, hogy a Számvevőszéket 
bármilyen módon bevonja ebbe a feladatba, én miért tartanám ezt szükségesnek. 

Tehát, azt gondolom, ez is egy létező logika lehet minden további nélkül. Nem tudom, 
van-e ilyen gondolata, nehogy félreértés legyen, csak szerintem, ha már egyszer mi 
foglalkozunk ezzel az üggyel mint Országgyűlés, akkor szerintem ennek ezzel az ellenőrzési 
vetületével is foglalkozni kell. Abban nem bocsátkozom vitába, amit elnök úr második 
megjegyzésként mondott, nevezetesen, hogy hogyan elegánsabb, külön országgyűlési 
határozat formájában. Számomra az is elfogadható. Azt kell mondjam, hogy nekem a formát 
illetően semmifajta fix kikötésem nincs, még egyszer mondom, kompromisszumkészség van 
bennem a dátumot illetően is. Én mind a kettőben partner vagyok. De azt nem szeretném, ha a 
Magyar Országgyűlés úgy hozna ebben a kérdésben döntést, hogy erre a pontra, erre a 
körülményre ne térne ki. 

Most nem akarok politikát beleszőni, mert azt gondolom, nem kell, mert tudtam volna 
ellenpéldákat mondani, amikor viszont az ellenőrzés sokkal fontosabb volt, mint maga a 
folyamat, de én magam úgy gondolom, hogy ezt nem kellene kikerülni. Ráadásul, ha már ez a 
kérdés exponálásra került ebben a vitában, akkor nem lehet másként lezárni az ügyet ezt 
követően, csak úgy, ha nemet mond rá a kormánytöbbség, akkor politikai hivatkozás tárgyává 
fog válni ez a bizonyos elutasítás. Ezért is azt mondom, hogy szerintem ezt be kellene 
vállalni. Nincs ebben senkinek semmilyen veszítenivalója. Ugyanakkor mindannyian biztosak 
lehetnénk abban, nagyjából egy év múltával, mert körülbelül annyi idő múlva kerülhet az 
Országgyűlés elé ez a jelentés, hogy ez az ügy végig volt nézve a normatív szabályok alapján, 
megfelelőképpen, a kialakulás körülményei, satöbbi. 

Ugye, mindannyian tudjuk, hogy a kialakulás körülményeit tekintve, amikor azt írom, 
hogy a kialakulás okait vizsgálja meg, ott természetesen az Állami Számvevőszék 2010-es 
jelentése lesz az irányadó. Nem hiszem azt, hogy a Számvevőszék el fog térni érdemben az 
abban a jelentésben szereplő megállapításoktól akkor, amikor megvizsgálja még a plusz két 
évet is. Mindannyian láthatjuk azt, hogy nagyjából mi lehet majd a végeredménye a dolognak, 
de most történik az adósságátvállalás, nem 2010-ben történt. Ilyen értelemben nagyon fontos 
az, hogy az egész periódus legyen áttekintve, végigelemezve, végiggondolva. 

Megértettem hogy államtitkár úrnak nincs felhatalmazása arra, hogy támogassa a 
javaslatot, ugyanakkor szerettem volna elmondani, hogy szerintem a dolognak a javaslat 
elfogadásával nem lesz vége sem szakmailag, sem politikailag. Mert nyilvánvalóan az elnök 
úr által mondott indítvány részemről biztosan meg fog születni, hiszen nem lehet kikerülni 
azt, hogy ne legyen egy olyan országgyűlési határozati javaslat, amely ezzel a dologgal majd 
foglalkozni fog, ha elfogadta a törvényt az Országgyűlés. Szerintem ez a minimumfolytatása a 
dolognak. És még egyszer mondom, a hivatkozások pedig értelemszerűen be fognak épülni 
majd a politikai közbeszédbe is bizonyos értelemben. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr? (Jelzésre.) Nem kíván reagálni. 

Köszönöm szépen. Bocsánat, Ékes képviselő úr! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én valahol hellyel-közzel értem Veres 

János képviselőtársamat, de a kistelepülések esetében, az 5 ezer fő alatti települések esetében, 
ha végignézzük az önhiki igénylistáját, azért döntő többségében kistelepülések voltak 
elsődlegesen jogosultak. Olyan 1300 településről van szó, egy-két kivétellel. Egészen biztos 
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azonban, hogy az ÁSZ el fogja végezni a maga ellenőrzését folyamatában, a kirívó eseteket is, 
mert azért vannak. Itt a fő kérdés az 5 ezer főnél nagyobb települések esete, viszont erre a 
kormány több tárca képviseletével, a kincstárral együtt föl fog állítani egy teamet, ami a 
keletkeztetés dolgait fogja végigvizsgálni. Mellette az adóerő-képességet meg egyéb mást is. 

Tehát én azt mondom, hogy a kistelepülések esetében, ott, ahol valóban tömegével 
voltak önhiki-sek, és nagyon nehezen jutottak egy-egy pályázathoz és ezeken keresztül 
forráshoz vagy hitelhez, ami miatt, nagyon jól tudjuk, a tönkremenés szélére került nagyon 
sok település, nagyon kevés az, amelyik például kötvényt tudott kibocsátani. Az 5 ezer fő 
alatti települések között ritka az, amelyik képes volt kötvényt kibocsátani. Tehát a problémát 
nem a kistelepüléseknél látom, János, hanem a nagyobb településeknél. Az meg nem a 
mostani előterjesztés témája, hanem a következő időszaké lesz, a 2013-as évé. 

 
ELNÖK: ELNÖK: Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nagy vita nincs közöttünk. Én egyetlenegy dolgot látok 

ugyanakkor problémának. Három kilométer van a két település között, a példám teljesen 
konkrét, az egyik településen fogcsikorgatva, hadd ne mondjam végig, mindent 
végigcsináltak, a másik településen a polgármester két és félszer annyi tiszteletdíjat és egyéb 
juttatást vett föl folyamatosan, és most rendezve lesz egy fillérig minden. Azt tudom csak 
mondani, hogy azoknak az embereknek tartozunk ezzel, nem tudom másként mondani, akik 
felelősen gazdálkodtak, visszafogottak voltak. Nem mondom, hogy miben nyilvánult meg a 
nagyzolás, de ez tényleg az volt, mert közpénzből nagyzolt. 

Szerintem azoknak tartozunk ezzel, akik végig szolidak voltak. Aki Trabanttal járt. 
Most értitek a dolog jelképes részét is. Igen, legyen elismerve, hogy ő jól csinálta a dolgát. 
Nem tudok erre mást mondani. Nem akarom jobban kiélezni. Egyébként abban nincs vita 
közöttünk, hogy nyilvánvalóan a nagyobb összeg a következő kérdésben jön, csak szerintem a 
két dolgot nem lehet különbözőképpen intézni. Nem lehet úgy intézni, hogy azt majd egy 
független szervezet vizsgálja, ezt meg nem. A különbség közöttünk tartalmilag csak ott van, 
hogy én a kincstár és a tárcák vizsgálatát az összeg meghatározásához szükséges folyamat 
kérdésének tekintem, magának a folyamatnak az ellenőrzését meg egy független külső 
szervezet feladatának gondolom. Persze, ebben nem vagyunk egy véleményen egymással. 
Köszönöm, ennyi volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a vitát lezárom. Úgy látom, államtitkár úr már 

nem kíván erre reagálni. Akkor szavazás következik arról, hogy az ajánlás 7. pontjában Veres 
János képviselő úr indítványát ki támogatja. (Szavazás.) Egy támogatás mellett a bizottság 
nem támogatta. Köszönöm szépen. 

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. Egyebekben hadd jelentsem be, hogy a jelenlegi 
elgondolásaink szerint, a titkárság és jómagam elgondolása szerint, illetve jómagam 
elgondolása szerint a héten nem tartunk több bizottsági ülést, hacsak államtitkárúr… Még azt 
hadd kérdezzem meg itt félhivatalosan, hogy tervez-e netán a tárca, a kormány még itt valami 
merényletfélét a bizottság ellen, hogy benyújtanak valamit ez ellen. (Babák Mihály: Jaj, de 
undokul fogalmazott, elnök úr.) 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy látom, elnök úr, hogy 

szükség lesz a benyújtott törvényjavaslat módosítására, ahogy említettem, természetesen a 
Házszabály keretei között tesszük ezt meg. Való igaz, hogy időkorlát miatt nyomás alatt 
vagyunk, de hogy ez pontosan milyen formát fog ölteni, kapcsolódó módosító javaslatok, 
koherencia javaslat, erre nem tudok választ adni. 
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ELNÖK: Köszönöm. A kérdésem valójában arra irányult, hogy bizottsági módosító 
indítvány formájában szándékoznak-e lépni esetleg. Mert a többi kevésbé izgalmas. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, ha jól értem, erre 

lehetőség van, így csütörtök délelőtt lehetne például. Nem tudom még most megmondani. 
 
ELNÖK: Jó, nem faggatom. Értem, világos. Ez azt jelenti a bizottság számára, hogy 

nem garantálható, hogy a héten már nem ülünk többet. Köszönöm szépen. Befejeztük az ülést. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 20 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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