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Napirend: 
 

1. Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával 

összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat T/9401. szám - 

bizottsági módosító javaslatok benyújtásának kezdeményezése) 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

Pősze Lajos (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) Font Sádornak (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Balász Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Nagy István (Fidesz) Pősze Lajosnak (független) 

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

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr.Bóka Istvánnak (Fidesz.) 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 23 perc) 

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

kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Elnézést kérünk mindenkitől a kis csúszásért. Talán több 
oka is van ennek, többek között az, hogy én is késve érkeztem. Tekintettel arra, hogy a 
jelenléti ív szerint bizottságunk a helyettesítésekkel összességében határozatképes, ezért a 
bizottság megkezdheti munkáját. Az írásban megküldött napirendről szavazunk először. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy e szerint a napirend szerint tárgyaljunk ülésünkön. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Ezek szerint Az 1. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a központi 
költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely T/9401. számon került benyújtásra. Ennél a 
napirendi pontnál tisztelettel köszöntöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat és 
munkatársait. Az ő segítségükkel fogjuk majd tárgyalni azokat a bizottsági módosító 
javaslatokat, amelyeket képviselőtársaim megkaptak. Ezekről a módosító javaslatokról az 
egyszerűség kedvéért majd úgy fogok említést tenni, hogy az a csomag, amelyben 37 
módosítás szerepel, illetve az a csomag, amelyben 34 módosítás szerepel. Ezt látom a 
legegyszerűbb beazonosítási lehetőségnek. 

Annak érdekében, hogy munkánkat megfelelő színvonalon tudjuk ellátni, először 
helyettes államtitkár urat kérem meg, hogy egyrészt foglalja össze azt, ami előttünk fekszik, 
másrészt értelemszerűen, már csak a forma kedvéért arról is nyilatkozzon, hogy ezt a 
minisztérium van a kormány, attól függően, milyen felhatalmazással bír, támogatja-e. Tessék, 
helyettes államtitkár úr! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

módosító javaslatok benyújtását. Két módosító indítvány van, ahogy alelnök úr is mondta. Az 
egyik 34 darabból áll, és adó jellegű módosításokat tartalmaz. Ezek alapvetően technikai 
jellegű módosítások. Ez alól kivétel a köztársasági elnök házastársát megillető biztosítási 
jogviszony, valamint a pénztárgépekre vonatkozó jogszabályok néhány módosítása. Emellett 
az adózásban még technikai pontosítások vannak, olyan jelentőségű módosítást nem tudok 
mondani, ami lényeges lenne. Talán még az előadó-művészeti szervezettel kapcsolatos 
módosítás érdekes, itt azok is kaphatnak társaságiadó-kedvezményt, akik őket támogatják. Itt 
módosítja a javaslat azt, hogy hogyan kell kiszámítani ezen támogatások összegét, azok 
milyen árbevételhez kötődnek. 

A másik javaslattal kapcsolatban, ami a törvény további pontjait módosítja, átadnám a 
szót Tavaszi Zsolt főosztályvezető úrnak, hogy foglalja össze. 

 
ELNÖK: Tessék, főosztályvezető úr! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az eredeti törvényjavaslat három részből állt. Az első rész az 
államháztartási törvény, a második az adótörvények, a harmadik pedig egyéb törvények 
módosítását tartalmazta. A 37 pontból álló bizottsági módosító indítvány az eredeti 
törvényjavaslat első és harmadik része tekintetében javasol további változtatásokat. Ezek 
között számos pontosító és korrekciós javaslat van. Illetve vannak tartalmi 
törvénymódosítások is, amelyek közül röviden a fontosabbakat említeném. 

Az első ezek közül a 3. pontban szereplő javaslat. Ez lényegében a közszférában 
foglalkoztatottak tekintetében az úgynevezett dupla ellátás tilalmára tesz javaslatot, tehát hogy 
a munkabért és a nyugellátást egyszerre ne lehessen kifizetni. Ezen jogviszonyban állóknak 
nyilatkozniuk kell, hogy melyiket választják, a munkabérüket vagy a nyugellátásukat. Ez 
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2013. július 1-től lépne hatályba. A következő ilyen módosítás arról szól, hogy a fővárosi 
önkormányzat, a kerületekhez került volt állami lakások értékesítéséből származó bevételből 
egy pályázati alapot hoz létre, amelyből a főváros visszaoszt. Eddig ez a rendszer igazából 
nem működött. Így a módosító indítvány egy konkrét dátumot, 2013. június 30-ai időpontot 
jelöl meg, ameddig ezen befizetett összeget a fővárosnak szét kell osztania a kerületek között, 
illetve ezen időpontig kell elszámolni a kerületeknek arról, hogy mennyit fizettek be ezen 
központi lakáscélú alap számára. E kerületi igazolások elfogadásáról és a hiánypótlásról a 
Magyar Államkincstár dönt. Ez az 1. pont. 

Ezen túl szintén érinti a főváros és a kerületek viszonyát a 7. pontban lévő indítvány, 
amely szerint egy felhatalmazás kerül be a forrásmegosztási törvénybe, ami lényegében azt 
mondja ki, hogy felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy rendeletben 
határozza meg a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között megosztandó 
bevételeket. Ezen túl említeném a 11. pontban lévő módosítást, ami a gazdasági stabilitásról 
szóló törvény pontosítását tartalmazza, szintén az önkormányzatokat érintően. A 
költségvetésből az a döntés ismert, hogy a jövő év első felében az 5 ezer fő feletti 
önkormányzatok adósságát részlegesen, 40-70 százalékban átvállalja a központi kormányzat. 
Ezért, megakadályozandó azt, hogy ez az adósságtömeg újból keletkezzen, illetve az 
átvállalás zavartalanul lebonyolódhasson, egy átmeneti jelleggel jövő év első negyedévében 
korlátozásra kerül sor az önkormányzatok új adósságügyleteinek megkötése tekintetében. Ez a 
korlátozás természetesen nem vonatkozik a likvidadósság-megújító hitelekre, valamint 
támogatást megelőlegező, reorganizációs hitelekre. Továbbá, összhangban az önkormányzati 
törvénnyel, kimondásra kerül, hogy a működésre a jövőben csak likvidhitel vehető fel. 

Megemlíteném még a 14. pontot, amely az államháztartási törvénybe szúr be két új 
szakaszt. Lényegében itt állami tulajdonrésszel rendelkező pénzintézetekkel, hitelintézetekkel, 
bankokkal kapcsolatban az állam képviseletének szabályai kerülnek rögzítésre, az irányítás, 
igazgatóság, felügyelőbizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok. Ezen 
túl tartalmazza a jogszabálycsomag a közlekedéssel kapcsolatban több törvény módosítását. 
Ha ezekről kérdés merülne fel, a tárca részéről főosztályvezető úr tudna választ adni. A 
fontosabb módosításokat, azt hiszem, elmondtam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak a 

tájékoztatóját. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről kinek van kérdése, véleménye. 
Hoffman képviselő úrnak megadom a szót. 

 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Kérdésem lenne. Az hangzott el, hogy nyilatkozni kell az 

ellátással kapcsolatban, itt pedig az van, hogy hivatalból szüneteltetik a nyugdíj folyósítását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, tessék! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Annyit el kell mondani, hogy a 

már január 1-jén nyugdíj mellett fizetést kapó közszférában dolgozókra gondoltunk, ott van 
egy ilyen bejelentési határidő. 

 
HOFFMAN PÁL (KDNP): Ez a jogszabályban megjelenik valahol? 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a 3. pontban. A 11. §, a 

Tny. 102/I §-a jelzi, hogy 2013. április 30-ig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek, 
hogy jogviszonyban áll a közszférában. 

 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr, még egyszer megadom a szót. 
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HOFFMAN PÁL (KDNP): Ezt én értem, de ebből még nem egyértelmű, hogy 

nyilatkoznia kell, hogy melyiket választja. Az indoklásban az jelenik meg, hogy nincs 
választási lehetőség, hanem egyszerűen nem folyósítják számára a nyugdíjat. 

 
ELNÖK: Van valaki, aki úgy érzi, hogy erre tud precíz választ adni? Akkor 

természetesen megadom a lehetőséget. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A következő szakaszban 

szerepel, hogy a jogviszonyban álló személynek az öregségi nyugdíját szüneteltetnie kell 
július 1-től. 

 
HOFFMAN PÁL (KDN P): Értem, de ez nem válasz a kérdésemre. 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy értettem az opciót, hogy ha 

továbbra is a munkavállalást választja, akkor a nyugdíj folyósítása szüneteltetésre kerül. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Így talán érthető. Ez nem azt jelenti, hogy melyik 

összeget, hanem azt, hogy melyik státust választom. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-
e még akár kérdés, akár hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor a szavazás módjára szeretnék felhatalmazást kérni. Ha nincs 
ellenvetés, akkor csomagban szavaznánk a bizottsági módosító indítványokról, a két 
csomagról külön-külön, nem pedig egyenként a módosító indítványokról. Úgy látom, nincs 
ellenvetés. 

Tekintettel arra, hogy a kormány képviseletében államtitkár úr már nyilatkozott, hogy 
a kormány támogatja ezeket a módosításokat, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 37 
pontot tartalmazó indítvány benyújtását támogatja-e. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 

Kérdezem, hogy a 34 pontból álló bizottsági módosító indítvány benyújtását ki 
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 
ezt is egyhangúlag támogatta a bizottság. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak, főosztályvezető úrnak és munkatársaiknak a 
segítségüket. További jó munkát kívánok. Viszontlátásra! 

Az egyebek napirendi pont keretében a metakommunikációból azt tapasztalatom, hogy 
nincs bejelentési szándék senki részéről. Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm 
szépen képviselőtársaimnak, hogy a bizottság határozatképességét lehetővé tették 
megjelenésükkel. Munkájukat köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek jó 
utat kívánok hazafelé. Jó hétvégét. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc.) 

 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


