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Napirend: 

 

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

szám - bizottsági módosító indítványok benyújtásának kezdeményezése első helyen 

kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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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 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

Pősze Lajos (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Herman István Ervin (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Márton Attila (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) Pősze Lajosnak (független), 

 Molnár Oszkár (független) Rozgonyi Ernőnek (Jobbik). 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Kandrács Csaba, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 12 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a helyettesítéseket is figyelembe véve a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

A meghívóban szereplő két napirendi pont ügyében nem érkezett hozzám korrekciós 
javaslat vagy észrevétel, ezért megkérdezem a bizottságot, elfogadja-e a meghívóban szereplő 
két napirendi pont tárgyalását. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendi ajánlásomat. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz 
benyújtandó bizottsági módosító javaslatok megtárgyalása 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amelyben a jövő évi központi költségvetési 
törvényjavaslathoz érkezett kezdeményezés a pénzügyi tárca részéről hozzám, amelyben azt 
javasolja, azt kéri a pénzügyi a tárca a bizottságtól, hogy saját javaslataként nyújtsa be az 
általa előkészített indítványokat, összesen 17-et. Ezeket a bizottság ülése előtt 
képviselőtársaink kézhez kapták. 

Ezt a módszert, mint tudjuk, a Házszabály lehetővé teszi, noha a részletes vita már 
lezajlott a jövő évi költségvetési törvényjavaslatról. A bizottságnak joga van, módja van, és 
csak neki van módja további módosító javaslatok benyújtására. Erre kerül most majd sor, 
amennyiben a bizottság ezeket támogatni fogja. Annyi megjegyzést azért még hadd tegyek, 
tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a mechanizmus, amit mi itt működtetünk, velem együtt, 
rendkívül sok kritikát érdemel. 

Mindannyiunkat emlékeztetem arra, hogy valamikor a magyar parlamentarizmus 
történetében, mondjuk a dualista időktől, ahogy mondják, 50 év arany év volt, a másik 50 év 
nem volt annyira arany idő. Szóval ebben a 100 esztendőben, amikor a kormány letette a 
maga javaslatát a parlament asztalára, akkor az illetékes parlamenti bizottság, akkor pénzügyi 
bizottságnak hívták, de a funkciója nagyjából az volt, mint nekünk, nos, ez a bizottság egy-
másfél hónapig tárgyalt a törvényjavaslatról, és az ő kezében volt a vezénylő pálca, nem a 
kormány kezében. 

Tehát az önmagában nem rendkívüli, hogy módosulnak a számok, de itt most nagyon 
kevés időnk jut arra, hogy ezekről véleményt alkossunk, erről a 17 indítványról. Én nem a 
tisztelt kormány jelen lévő képviselőit akarom ezzel bírálni, hiszen ők is részei ennek a 
gépezetnek, akárcsak jómagam, hanem az egész gépezet úgy rossz, ahogy van. A gépezetet 
nem ez a mostani kormánykoalíció hozta létre, hanem az elmúlt 20-22 esztendő. Ezt csak 
emlékeztetőül mondom, hogy rossz gépezetet működtetünk mindannyian. 

Nos, ezek után megkérdezem, megkérem pontosabban Kandrács Csaba helyettes 
államtitkár urat és munkatársát, Adorján Richárd főosztályvezető urat és munkatársaikat, 
akiket külön köszöntök, hogy van-e hozzátennivalójuk az írásban benyújtott javaslatokhoz, 
ami ugye, költségvetési bizottsági indítványként fog a parlament elé kerülni. Segítsen nekünk 
abban, hogy ez milyen tartalommal legyen benyújtva. Tessék parancsolni! 

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

elnök úr. Üdvözlünk mindenkit. 
Tehát az első módosító javaslat az adósságszabály módszertanával van 

összefüggésben. 
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ELNÖK: Bocsásson meg, elnézést, hogy tudjuk követni, hogyan tudjuk azonosítani, 

hogy melyik következik? 
 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A törvényjavaslat 3. §-

áról van szó, sorrendben ugyanazt nézzük. Sorban van, ahogy én mondani fogom. Tehát ez a 
törvényjavaslat 3. §-ának módosítása. 

 
ELNÖK: Tessék folytatni! 
 
DR. KANDRÁCS CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a módosítás az 

adósságlimit-megállapítás módszertanának változása, valamint az önkormányzati 
adósságátvállalás miatt válik szükségessé. Nem is mondanék ezzel kapcsolatban többet, ha 
kérdés van, természetesen mindenre válaszolni fogok. 

A második módosító javaslat három elemből áll. Az első része összhangot teremt 
gyakorlatilag a 2012. évi költségvetéssel, a második része összhangot teremt a filmtörvénnyel, 
a harmadik része pedig rugalmasabbá teszi a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével 
kapcsolatos finanszírozást a különböző típusú feladatokkal, lakásvásárlással, karbantartással 
összefüggésben. A harmadik módosítás egy jogtechnikai pontosítás. A negyedik a „Cézanne 
és a múlt. Hagyomány és alkotóerő” elnevezésű kiállításhoz kapcsolódik, ami a 
Szépművészeti Múzeumban került megrendezésre, és áthúzódik a 2013. évre. Tekintettel arra, 
hogy ez egy nagy értékű kiállítás, a kiállítási garancia összegének megemeléséről van szó. Az 
ötödikben, mivel az Eximbankkal kapcsolatos szabályozás nem olyan régen változott, és a 
2012. évi költségvetés is már ennek megfelelően módosult, ezt átvezetjük a 2013. évi 
költségvetési törvényben is. Ez gyakorlatilag csak visszautal a limitekre, a tartalmi részek a 
szaktörvényben találhatóak. A hatodik módosítóról. A szerencsejátékról szóló törvény 
módosítása szerint a költségvetési törvényben kell meghatározni az adott évre vonatkozóan a 
játékkaszinók koncessziós díjminimumának összegét, és ennek a díjminimumnak a 
meghatározása a módosítás tartalma. 

Innen, a hetediktől a módosító javaslatok fejezeteken belüli átcsoportosításokat 
tartalmaznak. Ha igény van rá, természetesen végigmegyek ezeken, de most csak egyet-kettőt 
emelek ki. Ilyen például a Dévényi Anna Alapítványnak 40 millió forintos támogatási 
előirányzat megteremtése, a nemzeti tehetség program előirányzatról 300 millió forint 
átcsoportosítása különböző egyéb helyekre, vagy például a teljesítésigazolási szakértő szerv 
létrehozásához szükséges forrásszükséglet megteremtése. Röviden ennyit mondanék, ha igény 
van rá, természetesen a további kérdésekre is válaszolok, vagy továbbfejtem a módosításokat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr, a kiegészítését. Megkérdezem képviselőtársaimat, 

hogy kinek van kérdése, észrevétele, véleménye, javaslata, fölvetése, bármije. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok ilyenfajta kezdeményezést. 

Akkor megkérdezem először, kívánja-e a bizottság, hogy egyesével szavaztassam meg 
a 17 indítványt, vagy szavazzunk egyben. (Jelzésre.) Úgy látom, hogy az egyben szavazás 
szimpatikusabb módszer. Akkor viszont nincs más hátra, mint szavazni arról, hogy magáévá 
teszi-e a bizottság ezt a 17 indítványt, és sajátjaként benyújtja-e az Országgyűlésnek. 

Ugye, ezekről a javaslatokról vita már nem lehet, mert a részletes vita lezárult. Ezekről 
csak szavazás lesz hétfőn. Aztán lesz majd még egy kör, amikor a zárószavazás előtt 
vélhetően, szeretném, ha tévednék, ismét lesz majd egy csomagja a kormánynak. Azt már 
szintén megteheti, hiszen a stabilizációs vagy nem tudom, melyik törvény, valamelyik törvény 
lehetővé teszi, hogy zárószavazás előtt még benyújtson módosító javaslatot. Ott még nem 
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tartunk. Most ott tartunk, hogy ezt a 17 javaslatot ajánljuk-e az Országgyűlés figyelmébe 
anélkül, hogy erről bárki a parlament részéről vitát folytatott volna. A bizottságnak módja van 
rá, de nem él a lehetőséggel. A plenárison meg nem lehet róla vitát folytatni. 

Ezek után kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy benyújtsa a bizottság a 17 indítványt egy 
csomagban. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége egyetért. Ki 
nem ért ezzel egyet? Három. Tartózkodás nincs. A bizottság benyújtja a 17 indítványt az 
Országgyűlésnek. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen a tárca képviselőinek jelenlétét és érdeklődő vendégeink figyelmét. 

Egyebek 

Áttérünk az egyebek napirendi pontra. Egy bejelentést szeretnék tenni. Minden 
képviselőtársamnak kiküldött a bizottság titkársága egy állampolgári beadványt, amit egy 
szigethalmi lakos küldött el a házelnök úrnak. A házelnök úr apparátusától kaptam én meg ezt 
az információcsomagot, és azt gondoltam, az a célszerű, ha mindenkinek eljuttatom, hogy 
akinek ideje, kedve van, nézzen bele. 

Azt szeretném indítványozni Hoffman Pál képviselőtársunknak, akinek a 
választókerületébe tartozik Szigethalom, és ott él ez az állampolgár, akinek ezek a gondjai 
vannak az ellenőrzéssel, hogy szíveskedjék képviselő úr belenézni ebbe. És ha úgy gondolja, 
hogy érdemes ezzel valakinek foglalkozni, akár ennek a bizottságnak olyan formában, hogy 
kezdeményezze a bizottság a Számvevőszéknél, hogy vizsgálja meg ezt a problémát, ha ilyen 
javaslattal él képviselő úr, akkor azt tegye meg majd esetleg a jövő hét során. Akár olyannal, 
ha a probléma nagyobb, mint aminek számomra tűnik, nagyjából átnéztem, akkor pedig 
kezdeményezzen a képviselő úr egy országgyűlési határozati javaslatot, amelyben az 
Országgyűlés fölkéri a Számvevőszéket. Hiszen neki joga van a Számvevőszéket utasítani 
vizsgálat elvégzésére. Ez az én javaslatom. Hoffman képviselő úr kíván szólni. Tessék! 

 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Igen, szeretnék. Szerintem elnök úr el tudja dönteni 

magától is, hogy mit akar kezdeni ezzel a javaslattal. Önt keresték meg ezzel, a szakmai 
felkészültsége alapján, saját belátása szerint el tudja dönteni. A választókerületemben ezt a 
problémát ismerem, folyamatosan megpróbálom rendezni. Van egy állampolgár, akinek az 
észrevételeit az adott településen, megítélése szerint, nem fogadják megfelelő szinten. Ezért 
aztán különböző fórumokhoz fordult. Elnök úr jónak látta, hogy ezt mindenkinek kiküldi. Én 
kíváncsi leszek arra, hogy egyébként minden ilyen egyéni megkeresést minden képviselőnek 
kiküld-e majd a következő időszakban, mint ahogy ez megtörtént. Szerintem elnök úr el tudja 
dönteni, hogy mit tesz ezzel. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azért küldtem meg a bizottság tagjainak, mert 

hiszen számvevőszéki és költségvetési bizottság a nevünk. Tájékoztatásképpen küldtem meg. 
Önnek meg azért adresszálom ezt a problémát, mert hiszen az ön választókerületéről van szó. 
Én voltam jól nevelt hivatalnok is a pályafutásom során, és ha nekem a főnökeim odaadtak 
egy aktát vagy ügyet, akkor azzal próbáltam foglalkozni. Ezért osztom meg ezt a gondot 
önökkel, önnel. Tehát én bizottsági elnökként kérhetem a Számvevőszéket arra, hogy ezt 
vizsgáltassa meg, de annak ugyan nem sok realitása van. De ha a bizottság kéri, akkor már 
vélhetően a számvevőszéki elnök úr ezt másként kezeli. Akkor sem köteles egyébként 
megvizsgálni az ügyet, ha a bizottság kéri, csak ha a parlament kéri. Akkor igen. 

Most annak megítélése, hogy ez a probléma mekkora - azt nem tudom eldönteni. Ezért 
küldtem meg, több szem többet lát, hátha okosabbak leszünk. Köszönöm szépen. 
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HOFFMAN PÁL (KDNP): Szerintem ön el tudja dönteni ezt a problémát. Ennél 
nagyobb problémákat is el tudott dönteni az elmúlt időszakban. Továbbra is azt mondom, 
hogy ez az ügy ismert a választókerületben, ezen dolgozunk, dolgoztunk. Sőt, már a 
Számvevőszéknél is ismert az ügy, mert már a számvevőszéki bejelentések után került ide. Ha 
elolvasta az anyagot, akkor látja, hogy ez minden fórumot megjárt már. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tehát azt javasolja képviselő úr nekem, hogy bizottsági elnöki mivoltomban 

lépjek, amit jónak látok. Hát, én ezt láttam jónak, hogy idehoztam. Ez az ötletem. Tessék, 
Balla képviselő úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem célszerű ezt a vitát 

folytatni, mert itt most a jegyzőkönyvnek dolgozunk. De az a helyzet, hogy az, hogy az elnök 
úr kiküldött egy levelet, amit a költségvetési bizottság kapott, minden tag megkapta, eddig 
rendben van. De ha a bizottság nyílt ülését fölhasználja arra, hogy egy képviselőnek 
adresszáljon, megpróbáljon feladatot szabni, nem kimondva, hogy ez egy feladatkiosztás, 
hanem fölhívja a figyelmét, csinálja, ha ezt gondolja, csinálja, ha amazt gondolja, akkor, azt 
gondolom, hogy elnök úr szereptévesztésben van. Mert a bizottság elnöke nem főnöke a 
bizottság tagjainak. Önnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy ha önnek a főnökei mondtak 
valamit, akkor azt megcsinálta, ön viszont nem főnöke egyetlenegy parlamenti képviselőnek 
sem. Önnek pontosan ugyanolyan jogosítványai vannak, mint bármelyik képviselőnek, még 
némileg több is, mert a bizottság elnöke. A saját döntését úgy hozza meg, ahogy elnök úr 
akarja, egyikünk sem fogja ebben befolyásolni. De tisztelettel kérem, hogy a későbbiekben 
tartózkodjon attól, hogy a bizottság nyílt ülését arra használja fel, hogy bármely képviselőnek 
személy szerint címezve próbáljon feladatot osztani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Enélkül is tudom, hogy nem vagyok főnöke itt 

senkinek, ez természetes. De én nem osztottam feladatot, hanem a problémát ismertettem, és 
javaslatot tettem arra, hogy hogyan lehet kezelni. Ennyi volt a szerepem csak, semmivel sem 
több. Köszönöm. 

Úgy látom, hogy itt elakadt a kezdeményezés. Innentől kezdve akkor azt fogom tenni, 
ami belátásom szerint célszerű. Hoffman képviselő úr, van még észrevétele? (Jelzésre.) Nincs 
több. Akkor köszönöm, lezárom a vitát, és az ülést is bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


