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Napirend: 
 

1. A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/10881. szám - Lázár János, dr. Papcsák Ferenc, dr. Szalay Péter, dr. Vas Imre és 

Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa - módosító javaslatok 

megvitatása) 

2. Egyes törvényeknek a távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10858. szám - általános vita) 

3. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10903. 

szám - általános vita) 

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a magyar 

állampapírok után járó kamat kamatadómentessé tételéhez szükséges módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/10889. szám - Volner János (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

5. Jelentés a kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának 

ellenőrzéséről (ÁSZ/13012. szám - a jelentés megtárgyalása, bizottsági álláspont 

kialakítása) 

6. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket és az érdeklődőket. A 
bizottság mai ülését megnyitom, negyedórás késéssel, amit annak tudok be, hogy a 
közlekedési viszonyok nagyon megromlottak. Azt gondolom, ezt valamilyen módon 
méltányolni kell. A jelenléti ív alapján, figyelembe véve a helyettesítéseket is, megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért megkérdezhetem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért-e a bizottság. Aki elfogadja ezt az öt plusz egyebek napirendi pontot, 
szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok 
megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, mai a dohányzással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok 
megvitatásáról szól. Köszöntöm Papcsák Ferenc képviselő urat, Lipők Sándor képviselő urat, 
a törvényjavaslat módosító indítványainak szerzőit, illetve előterjesztőit. A két hölgyet is 
tisztelettel köszöntöm. 

Rátérünk az ajánlás első módosító javaslatára, amit Selmeczi Gabriella képviselő 
asszony nyújtott be. Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi a véleménye Selmeczi Gabriella 
képviselő asszony módosító indítványáról. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a kormány jelen lévő képviselőit, vagy 

a tárca jelen lévő képviselőit. 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca is támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. 

Kinek van a bizottsági tagok részéről véleménye, észrevétele a módosító indítvánnyal 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel. Akkor szavazás következik. Ki az, aki 
támogatja Selmeczi Gabriella módosító indítványát? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. A bizottság egyhangúlag támogatja a képviselő asszony módosító 
javaslatát. 

Következik ugyancsak Selmeczi Gabriella képviselő asszony indítványa. Az 
előterjesztő véleménye? 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja a módosító 

indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány vagy tárca álláspontja? 
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CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 
álláspontja, és támogatja. 

 
ELNÖK: A tárca szintén támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e vélemény. 

(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

Következik ugyancsak Selmeczi képviselő asszony indítványa a 3. szám alatt. Az 
előterjesztő véleménye? 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja a módosító 

indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca? 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A bizottság is támogatja. 

Köszönöm szépen. 
Megyünk tovább a 4. indítványra. Ugyancsak Selmeczi képviselő asszony indítványa. 

Az előterjesztő véleménye? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca? 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. Köszönöm. 
Az 5. számú indítványról az előterjesztő véleménye? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja a módosító 

indítványt. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság többsége támogatja. 
A 6. számú indítvány Mesterházy Attila és más MSZP-s képviselők indítványa. 

Kérdezem a jelen lévő előterjesztőket képviselő Szekeres Imrét, hogy kívánja-e indokolni a 
módosító javaslatot. (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat lényege, 

hogy nem lépnek hatályba azok a rendelkezések, amelyek az állami monopóliumra, 
koncesszióra vonatkoznak. Hatályba lépnek július 1-jén mindazok az intézkedések, amelyek 
az egészségmegőrzéssel vagy az ifjúsággal kapcsolatos intézkedések lennének. Ezzel a 
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javaslattal tulajdonképpen azt a botrányos helyzetet, ami kialakult, lehetne kezelni, és 
lehetőséget kapnának a kormány vagy a kormány nevében megjelenő országgyűlési 
képviselők, akik előterjesztők voltak, arra, hogy egy világos, nyilvános és tisztességes 
eljárásban szülessen törvény a dohánytermékek árusításáról. Ne olyan módon, ami a 
közvélemény előtt teljes mértékig elfogadhatatlan. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, 
azokat a hatályba lépő intézkedéseket törölné el, amelyek a botrányt okozó lépésekre 
vonatkoznak, és természetesen hatályba lépnének a fiatalkorúak dohánytermék-vásárlását 
szigorító szabályok, amelyeket egyébként a törvény tartalmaz. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az előterjesztő, kíván-e reagálni a módosító javaslatra. 

Tessék parancsolni! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy még a házszabályszerűség is fölmerül 
ebben a kérdésben, ezt meg kell majd vizsgáljuk, hiszen olyan, mondjuk úgy, jogi normára 
tett utalást, miszerint vannak rendelkezések, amelyeket az előterjesztők a plénum előtt 
megtárgyalásra ítéltnek tekintenek. Ehhez benyújtani egy olyan módosító indítványt, amely 
szerint ez ne lépjen hatályba, azt gondolom, nem házszabályszerű. Tehát egy jogtechnikai 
módosítás vagy legalábbis egy áttekintés is szükséges ezzel a módosító javaslattal szemben, 
hiszen nincs negatív jogalkotás. Ez az egyik megjegyzésem. A másik, hogy természetesen 
nem támogatjuk, mert azt gondolom, fontos rendelkezésekről van szó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca véleménye? 
 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Am bizottság részéről van-e észrevétel? Veres 

képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Három észrevételem lenne. Az első. Tekintettel arra, hogy a bizottság számára a Ház 
szakértői nem tekintették házszabályszerűtlennek az indítványt, értem képviselőtársam 
személyes indítékait, de az nyilvánvalóan ettől kezdve érdektelen. 

A második. Az indítvánnyal kapcsolatban, úgy gondolom, rendkívül fontos azt 
elmondani, hogy egy olyan botrány közepette folyik ennek a törvénynek a módosítása, amely 
botrány az egész országban érzékelhető. Ennek a botránynak a megfelelő lezárását szolgálná 
ez a módosító indítvány. Olyan lezárását, hogy a törvényalkotók eredeti szándéka 
megvalósuljon, ugyanakkor a dohánymutyi ne valósulhasson meg Magyarországon. Ebből 
következően az indítvány visszautasítása értelemszerűen azt jelenti, hogy folytatódik az, ami 
elfogadhatatlan, folytatódik az, hogy fideszes barátok és választott tisztségviselők vagy 
személyesen, vagy hozzátartozóik által lenyúlnak egy üzletágat. Úgy gondolom tehát, hogy az 
indítvány okszerű, célszerű és társadalmi célját tekintve kifejezetten támogatandó és hasznos. 

Az utolsó, harmadik fontos megjegyzésem pedig arra vonatkozna, hogy nagy 
valószínűséggel ezen indítvány elfogadása esetén születne egy olyan törvény, amely 
megőrizné Magyarországon nagyjából azokon a helyeken a dohányforgalmazás lehetőségét, 
ahol ez ma is megvan. Megszigorítaná ez a törvény a dohányforgalmazással kapcsolatos 
szabályokat mind a fiatalok védelme érdekében, mind pedig a dohányzásellenes harc 
érdekében. Úgy gondolom, hogy egy viszonylag tiszta, átlátható feltételrendszer mellett 
megmaradna Magyarországon nagyjából 40 ezer ember foglalkoztatása, akik a mostani 
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szabályváltozás eredményeképpen legalábbis kétségek között vannak jelen pillanatban. Erről 
szavazunk most, ha ennek az indítványnak az elfogadása vagy el nem fogadás lesz a tét. Ezért 
szerettem volna, ha ezt pontosan látja mindenki. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy hozzám 

nem érkezett olyan jelzés a bizottsági főosztály részéről, hogy ennek a módosító indítványnak 
házszabályszerűségi problémái lennének, ezért feltételezem, hogy nincsenek is. Mert ha 
lennének, jelezték volna, mint máskor is. Tehát nekem nincsenek kételyeim a 
Házszabályszerűségét illetően, ezért ezt nem is fogom itt vitatni. Szólláth képviselő úr kért 
szót. 

 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy 

pillanatra szeretném visszautasítani, hogy folyamatosan botrányokról beszélnek a szocialista 
képviselők. Én nem érzékelem ezt a botrányt. Szerintem ezt jól érzékelhetően a Laborc-
Portik-ügy ellenkampányaként próbálják felhasználni. Az valóban botrányos szituáció, ebben 
egyetértünk. Azt gondolom, ebbe ne keverjük bele, nagyon sok ember megélhetése függ ettől. 
Ne használják ezt föl politikai játszmaként. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagyon nem szeretném, ha a Laborc-Portik-ügyről ebben a 

bizottságban vitatkoznánk. Kérdezem az előterjesztőket, hogy Veres képviselő úrra kívánnak-
e reflektálni. Herman képviselő úr! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Egyetlenegy megjegyzésem lenne Veres 

képviselőtársam megjegyzésére. Tudomásul kéne már venni, hogy a gazdaság nem jobboldali 
gazdaságra és baloldali gazdaságra épül. A gazdaságnak vannak jobboldali és baloldali 
szereplői. De a gazdaságról beszéljünk már. Azt gondolom, mint volt pénzügyminiszternek, 
önnek is tiszteletben kéne tartani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még észrevétel? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Ha már elhangzott egy reagálás rám 

hivatkozva, akkor azt szeretném mondani, én nem mondtam olyat, képviselő úr, hogy a 
gazdaság jobboldali vagy baloldali. Még csak azt sem mondtam, hogy a gazdasági szereplők 
jobb- vagy baloldaliak. Én azt mondtam, hogy fideszes dohánymutyi zajlik az országban. Itt 
fideszes dohánymutyi történik, van olyan megye az országban, ahol több mint 20 koncessziót 
nyertek el fideszes önkormányzati vezetők vagy az ő közvetlen családtagjaik. Van olyan 
megye az országban, ahol napi több millió forintos dohánykoncessziót lebonyolító, 
pontosabban dohányforgalmat lebonyolító koncessziós jogot nyert el valaki, akinek az egyik 
szülője fideszes önkormányzati vezető, a másik szülője pedig fideszes parlamenti képviselő. 
Ugye, nem gondolja azt, hogy az ellenzéknek szó nélkül kellene hagynia, hogy ez így 
történjen? Ugye, nem gondolja azt, hogy ebben az esetben mi arról beszélnénk, amiről ön 
beszélt? 

Ezért azt gondolom, ha egyszer botrány van, akkor a botrányra kell figyelni, arra kell 
reagálni az országgyűlési képviselőknek. Mivel az Országgyűlés előtt van ez a törvény, ami a 
botrányt kiváltja, teljesen nyilvánvaló dolog, hogy adunk be hozzá módosító indítványokat 
annak érdekében, hogy ez a botrány minél kisebb legyen. Annak érdekében, hogy 40 ezer 
érdeksérelmet szenvedett ember valamilyen módon csökkentett sérelemmel legyen kénytelen 
a következő időszakban együtt élni. Annak érdekében, hogy ez az egész történet, ami itt 
lezajlik, ne legyen a politikai háttérépítés egy nagyon jellegzetes és tipikus vonása. Ezért azt 
gondolom, hogy nekünk ezt az indítványt nemcsak jogunk, de kötelességünk is volt megtenni. 
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Azzal az állításával pedig nem kívánok vitatkozni, hogy a gazdasági szereplők között vannak 
jobboldaliak és baloldaliak. Még azzal sem kívánok vitatkozni, hogy a gazdasági szereplők 
között vannak jók meg rossza, tisztességesek és kevésbé tisztességesek, mint ahogyan minden 
egyes csoportot fel lehet osztani. De én nem kívántam így felosztani ezeket a csoportokat. Itt 
viszont egy konkrét ügyről van szó, amikor kilóg a lóláb, amikor nyilvánvaló, hogy 
szabálytalanság van. Amikor nem hajlandók önök és az önök emberei nyilvánosságra hozni a 
bírálat szempontjait, a bírálat során érvényesített érveket, amikor kiderül az egyik 
önkormányzatnál az, hogy bizony az önkormányzati illetéktelen személyek véleményezték az 
adott város pályázatát. 

És mondjam tovább, hogy mik derültek ki már eddig? Azt tudom mondani, képviselő 
úr, hogy ez egy nyilvánvaló mutyi és botrány. Ennek megváltoztatása pedig az ellenzéknek, 
úgy gondolom, kutyakötelessége. Arról nem beszéltem, amire ön reagált, arról beszéltem, 
amit most elmondtam, és talán mindig is fogok beszélni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Seszták alelnök úr kért szót. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Még mielőtt kiterjedt 

családfakutatások bonyolódnánk, azt is jegyezzük meg, hogy nyilvánvalóan MSZP-s 
kötődésű nyertesei is vannak ennek az úgynevezett mutyinak, amit nagyon vehemensen és 
széleskörűen igyekszik górcső alá venni képviselő úr. Vannak. Nem fogom megnevezni úgy, 
ahogy ön bátorkodott megnevezni és szóvá tenni neveket. Nyilvánvalóan kötődéstől 
függetlenül vannak másfajta nyertesei is ennek a történetnek. Még mielőtt egy ilyen 
koncepciós eljárásba bonyolódnánk, és mondom, kiterjedt családfakutatásba bonyolódnánk. 
Egyébként az érdekes, hogy milyen módon használ ön neveket, és hogyan meri ezt megtenni, 
de ez legyen az ön szíve-joga. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Boldvai képviselő úr még nem szólt. Tessék! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Csodálkozva nézem a fideszes képviselőtársaimat. Ezt a vitát a múlt héten 
lefolytattuk a bizottságban, és bármennyire próbálják elterelni ezt a vitát. Hogy világosan és 
tisztán beszéljünk! Kerek számokat mondok. Van egy 500 milliárdos éves forgalmú piac, 
önök itt, ebben a törvényjavaslatban ennek a piacnak az árrését megháromszorozzák. Nem 
nehéz kiszámolni, hogy durván 50-60 milliárd forint árrést keletkeztetnek ezen a piacon. 
Eddig, mármint a törvény hatálybalépéséig, július 1-ig volt 48 ezer eladási pont, önök ezt 
leszűkítik 6 ezerre. Csak a kerek számok kedvéért mondanám, alsó hangon azok a 
trafikpályázatok, amelyek az első körben fideszes, illetve a Fideszhez közel álló figurák 
kezébe kerültek, piaci becslés és gazdasági szakértői becslések alapján havonta 1 millió 
forintnyi tiszta hasznot képesek produkálni. 

Érdekes, ha az ember végignézi, és csak az interneten tájékozódik az ügyről. Nem 
megyek messze, csak, mondjuk, Salgótarján környékére, Bátonyterenyére. Az önök 
képviselőtársa, Becsó Zsolt a Nógrád megyei Hírlapnak adott interjúban még el is ismeri, 
hogy bizony közeli barátjáról van szó, akinek családja, két gyermeke, anyósa, és hosszasan 
tudnám még sorolni, hogy az internetes hírek szerint kicsodák, elnyertek a kiírt 22 pályázatból 
15-öt, azaz a kiírt pályázatok 70 százalékát. Nem nehéz belátni, hogy életükben nem 
foglalkoztak ezzel a tevékenységgel, és azt sem nehéz belátni, hogy bizony-bizony azok, akik 
itt ezzel a tevékenységgel foglalkoztak, a közelébe sem kerültek. Ha nincs rejtegetnivalójuk, 
akkor nem értem, hogy miért fogadták el szupergyorsasággal a múlt héten azt a törvényt, ami 
az adatokba való betekintést megtiltja, illetve nem teszi lehetővé, hogy ezeket nyilvánosságra 
hozzák. Ha nincs rejtegetnivalójuk, akkor miért nem mondják azt, hogy támogatják ezt a 



- 12 - 

javaslatot, és állnak mindenféle vizsgálat elébe. Persze, mondják álságosan, hogy állnak 
elébe, kérjék majd ki azok, akik úgy gondolják, például a magyar sajtó, az adatokat. Csak már 
most látom azt a választ, a hivatalnokok hátra dőlve jogosan mondják majd, hogy bizony ők 
jogalkalmazók, ők kiadnák, de a parlament elfogadta azt a törvényt, hogy ezeket az adatokat 
nem oszthatják meg. 

Teljesen világos, tessék elvégezni azt a számítást, hogy önök 20 éves koncesszióban 
egy-egy család vagy a Fideszhez közel álló figura birtokába mekkora jövedelmet adnak. A 
Nógrád megyei példa, amit bátorkodtam önöknek elmondani, azt jelenti, hogy évente közel 
200 millió forintos tiszta nyereséget kaszálhat be az a nyertes család, amely, még egyszer 
mondom, a Fidesz ottani országgyűlési képviselői köréhez, baráti köréhez tartozik, a 
képviselő által elismerten. Tessék kiszámolni, hogy ez 20 évre koncesszióba adva közel 4 
milliárd forintos tiszta jövedelmet biztosít. Azt hiszem, hogy amiről önök itt ma beszélnek 
vagy próbáltak beszélni, a kis- és középvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a rokkantak, 
pályakezdők, munkanélküliek támogatásáról, és azért van szükség ennek a piacnak az 
újraosztására, az ezekben a példákban pontosan tetten érhető, hogy hazugság. Nem erről van 
szó. Arról van szó, hogy bizony kifizetik a helyi hűbéreseket. Van, ahol butábban csinálta a 
helyi fideszes, mert „nem volt annyi esze”, hogy ne közvetlenül nyúlja le az üzletet, volt, ahol 
ügyesebben csinálták, de az látszik, hogy nem egy-két-három-tíz, hanem több százas 
nagyságrendben bukkannak föl ezek a helyi mutyik. 

Még egyszer kérem, fontolják meg a képviselőtársaim által benyújtott módosító 
javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Herman képviselő úr kért szót ismét. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ígérem, hogy 

ezzel a magam részéről ezt a vitát le is zárom. Veres képviselőtársamnak csak annyit 
szeretnék mondani, hogy igen, míg a világ világ, a folyónak mindig van jobb partja és bal 
partja, és van jó pályázat, és van rossz pályázat. 

Boldvai képviselőtársamnak meg csak arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy ’96-
ban, ’97-ben a privatizáció kapcsán több millió ember veszítette el az állását. Ezzel a 
lelkiismerettel nem kéne elszámolni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ha már Herman 

képviselő úr szóba hozta, nekem címezve, hogy van jó, és van rossz pályázat, képviselő úr, 
akkor mutassák meg. Tegyék nyilvánossá mind a pályázatértékelés szempontjait, mind a 
pályázat tényleges értékelését. Mi ezt kérjük. Azt kérjük, hogy teremtsenek teljes 
nyilvánosságot annak, hogy az a látszat, ami ma keletkezett Magyarországon, hogy fideszes 
dohánymutyi zajlik, csak látszat és nem valóság. Ha ezt meg tudják cáfolni! Az önök kezében 
van a döntés. Tegyék nyilvánossá a benyújtott pályázatokat, az értékelés szempontjait és az 
értékeléseket magukat. Ha ezt önök megteszik, akkor minden további nélkül távol tudják 
maguktól tartani azt a gyanút, hogy önök is cinkosok, tettestársak ebben a mutyiban. Ha nem 
teszik meg, akkor nem tudják ezt a gyanút távol tartani. Nem tudják távol tartani, fogadja el 
tőlem. 

És ha már elhangzottak példák, érdekes módon, Oszkár, szerintem nem mondtam 
személynevet. Ha mondtam volna személynevet, akkor megalapozott lenne az állításod. De 
mondok személynevet is, ha úgy tetszik. Hogy van az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében egy városban csak azok tudnak nyerni, akik eddig még nem foglalkoztak ebben a 
városban ilyen tevékenységgel. Csak azok tudnak nyerni, akik közül az egyik a fideszes 
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önkormányzati képviselő közvetlen hozzátartozója, a másik a közismert megyei érdek-
képviseleti vezető, fideszes elfogultsággal, a harmadik, aki közismerten a Fidesz 
képviselőjének jó barátja, a negyedik ennek felesége? Hogy van ez, fiúk? Hogy van ez? 
Szóval azt tudom csak mondani, hogy nagy érdeklődéssel várnám azt a listát, amit közzétesz a 
Fidesz megalapozottan MSZP-hez köthető személyek nyertességéről. Ilyet nem láttam. Egy 
valótlanságokat tartalmazó, rágalmazónak is mondhatnám, újságírói kezdeményezésről van 
tudomásom, másról nincs. De ha megnézed, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
ahogyan én elmondtam, eléri a 20-at azon nyertes pályázatok száma, amelyek az általam 
elmondott személyi körhöz köthetők. Ez szerintetek rendben van? Rendben van az, hogy 
vannak olyan települések, ahol a Fidesz színeiben induló és nyertes polgármester a bolt 
tulajdonosa, a kocsma tulajdonosa és az egyetlen dohánykoncesszió tulajdonosa is? Mellette 
még fideszes polgármester is. Ez szerintetek így rendben van? Mert ha rendben van, akkor 
támogatni kell azt, hogy a hatalom egy kézben koncentrálódjon minden egyes kistelepülésen 
az országban. 

Szerintem nincs rendben az, ami most zajlik. Ezért azt gondolom, ezt szóvá kell tenni. 
Ezért szerintem lehetőséget kell adni, hogy bebizonyítsa a Fidesz azt, hogy nem igaz a 
dohánymutyi, nem arról szól a történet, mint amit feltételezünk, akkor tessék nyilvánosságra 
hozni a pályázat feltételeit. Egyetértünk Herman képviselő úrral, van ilyen meg olyan 
pályázat. A mi időszakunkban is voltak ilyen meg olyan pályázatok, csak az a különbség, 
hogy akkor a pályázatoknál nyilvánosságra került az, hogy ki miért lett elutasítva. Az a 
különbség, hogy a mi időszakunkban a fideszes települések nyertek pályázatokat. Zsinórban 
nyertek pályázatokat. Emlékeztetnék csak Debrecen példájára és másokéra is. (Több 
kormánypárti képviselő közbeszól.) Nem, mert a valóság ez. Nézd meg! Nézd meg a mi 
megyénket, nézd meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hogy ott a településeknél a fideszes 
önkormányzatok is bőségesen nyertek európai uniós pályázatokat abban az időszakban. 

Ezért azt tudom mondani, hogy arra, ami itt most zajlik, jó a válasza Herman 
képviselő úrnak, csak akkor meg kellene lépni azt, hogy igazolják, melyik az a pályázat, 
amelyik jó, és melyik rossz, és miért az. Ha ezt vállalják, akkor ez természetesen egy értelmes 
vita, nem pusztán politikai frázispufogtatás, hanem valóságos vita valóságos érvekkel. Így 
meg mutyi, mert eltitkolják azt, hogy pontosan mi volt a döntés szempontja, pontosan miért is 
történt az, ami történt ennél a döntésnél. Ki lehet ebből menni minden további nélkül, csak 
tessék vállalni mindenkinek azt, hogy nyílt lapokkal kell játszani. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Egy mulasztásom pótolom, köszöntöm körünkben 

Nyitrai Zsolt képviselő urat, bizottságunk új tagját, akinek azt ajánlottam, hogy legyen aktív. 
És olyannyira megfogadta tanácsomat, és máris szót kér. Parancsoljon! 

 
DR. NYITRAI ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm 

szépen a lehetőséget. Valóban, ez az első bizottsági ülésem, és azt gondoltam, hogy a 
költségvetési bizottság kevésbé izgalmas bizottság lehet, de tévedtem. Itt a szakmaiság mellett 
néha a politika is talán szót kap. Engedjék meg nekem, hogy egy rövid történetet mondjak el. 
A múlt héten két MSZP-s képviselő kiállt ebben a témakörben sajtótájékoztatót tartani. Én 
Egerből érkeztem ide, Egerben volt ez a sajtótájékoztató. Ezek a képviselők megvádoltak 
három embert azzal, hogy ők, nem tudom, kinek a rokonai, pusztán azért, mert a nevük 
hasonlított a városi közéletben szerepet vállaló emberek családi nevére. Kiderült 
természetesen, hogy semmi közük nincs hozzájuk, pusztán névrokonságról van szó. Úgyhogy 
remélem, ebben az ügyben és egyéb ügyben is az ilyen vádakat megfogalmazó 
képviselőtársak, akik pusztán azért próbálnak besározni tisztességes embereket, hogy az 
ügyből politikát csináljanak, a megfelelő helyen és időben bocsánatot fognak kérni. 
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Még egy megjegyzést engedjenek meg nekem. Azt gondolom, hogy amikor Boldvai 
László úr a pénzügyi transzparencia és átláthatóság témakörében fölszólal, az mindenképpen 
hiteles. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Az egyik kérdés, hogy házszabályszerű-e a 

módosítás. Igen, hatályba léptető intézkedést lehet kivenni. Ezért nem a törvény szövegéhez 
adatunk be módosító javaslatot, mert az nem lett volna házszabályszerű. Nyilvánvalóan ezért 
ítélte a Ház is házszabályszerűnek ezt a módosítást. 

A másik tartalmi kérdés a javaslat célja természetesen. Teljesen függetlenül attól, hogy 
nálunk, a Jászságban nem cicóznak, mint másutt, vagyis ott a saját nevükön saját maguk, a 
fideszes polgármester, megyei közgyűlési alelnök, satöbbi, nyerték meg a trafikpályázatok 84 
százalékát. Tehát ott nincs ez az illegő-billegő történet, meg névtévesztés, hogy Puch 
Józsefről azt hiszik, hogy Puch László testvére, és a Magyar Nemzet címoldalán megjelenik, 
hogy Puch László is nyert. Tehát ezeket és a személyes élményeket is félretéve, a javaslatnak 
összesen egyetlenegy célja van, hogy eléggé nehéz helyzet alakult ki a magyar társadalomban 
ennek az ügynek a kapcsán, és ennek szerettünk volna véget vetni, illetve lehetőséget adni 
arra a kormánypárti többségnek, hogy korrigáljon. Tudom, hogy nagyon nehéz egy ilyen 
korrekciót megtenni, azzal is tisztában vagyok, hogy súlyos politikai érdeksérelmekkel járna a 
Fideszen belül, még is azt gondolom, talán ez a legkisebb rossz Magyarország számára, ha 
önök támogatják ezt a módosító javaslatot. 

Még egyszer mondom, semmi más célja nincs, mint hogy ezt az ügyet lezárjuk, új 
lapot nyissunk. Nem tettünk javaslatot, hogy milyen legyen ez az új lap, várjuk a 
kormánypárti többség véleményét, de világossá szeretnénk tenni, hogy ez így nincs rendben. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Veres képviselő úr mondta, hogy az előző ciklusban sorba nyertek a 
fideszes önkormányzatok. Csak saját példánkat szeretném erre elmondani. Talán emlékszik 
képviselő úr is, hogy regionális kormánymegbízottak az önök idejében azzal fölhatalmazva, 
hogy járják az országot, és bíztassák az önkormányzatokat a pályázatokra, mert dől a pénz, és 
mindenféle pályázat ki lesz írva, és majd nyerni fognak, és ez milyen nagyszerű dolog. A dél-
alföldi régió esetében Magyar Bálint volt kijelölve erre kormánymegbízottként. 
Számtalanszor megfordult Orosházán, mindig nagy tisztességgel fogadtuk, ahogy kell. 
Konferenciát rendeztünk közösen, hogy minden tájékoztatás meglegyen, minden pályázatról 
külön értesítés ment a célzott köröknek. Az önkormányzatunk sorba adta be a pályázatokat, 
ahogy képviselő úr mondta, és valamilyen okból kifolyólag sorba veszítettünk, ezek a 
pályázatok nem nyertek az előző ciklusban, Magyar Bálint bábáskodása mellett. Olyan 10 
százalékos nyerési esélyünk volt, sajnos, nem több. Húszból kettő befutott, a többi nem, amit 
beadtunk, pedig akkor is bőszen pályázott Orosháza önkormányzata. Ilyen értelemben tudom 
cáfolni Veres képviselő úr állítását, hiszen az előző ciklusban nem az volt jellemző, hogy 
fideszes vagy fideszes jellegű önkormányzatok sorba nyerték a pályázatokat. Bárcsak úgy lett 
volna! Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Ismét szót kért Boldvai képviselő úr. 
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BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid megjegyzésem 
lenne. Örülök annak, hogy Nyitrai képviselő úr ebbe a bizottságba kerül. Ha megengedi, az 
első hozzászólását lányos zavarának tudom be. Azért, mert ön, úgy tűnik, követve azt a 
fideszes hagyományt, képes egy szájból hideget és meleget fújni. A hozzászólása elején arról 
beszélt, hogy úgy gondolta, a szakmaiság ennek a bizottságnak az alapvetése, és 
megdöbbenve tapasztalta, hogy nem. Majd hozzászólása végén tett a személyemmel 
kapcsolatban egy alantas megjegyzést. 

Azért gondolom, hogy talán lányos zavarról van szó és nem másról, mert valóban 
először ül ebben a bizottságban. Erre a bizottságra, amelynek én közel 20 éve tagja vagyok, és 
ismerem a történetét, valóban nem volt jellemző az ilyen személyeskedő, alpári megjegyzés. 
Azt szeretném önnek tanácsolni, javasolni, hogy maradjon meg mondandója első részénél, és 
próbáljon meg az elkövetkezendő időszakban a szakmaisággal foglalkozni. 

 
ELNÖK: Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Arra szeretném kérni a tisztelt 

bizottságot, hogy az előterjesztést vegyük elő, és ezzel próbáljunk foglalkozni, mert itt már 
hidegről-melegről általános vita kerekedik, magáról a törvényjavaslatról is, amin már rég túl 
vagyunk. Éppen ezért arra kérem nagy tisztelettel, hogy helyes mederbe terelve ezt a 
bizottsági munkát, az előterjesztésről, a módosító indítványról beszéljünk. Köszönöm szépen, 
elnök úr, a megértését. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyetértek ezzel a javaslattal, csak ez egy olyan ügy, ami ügy. 

Nem akarom korlátozni senkinek az aktivitását, bízva abban, hogy egyfajta önkorlátozás van 
mindannyiunkban. Ennek reményében kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. Veres 
képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Dancsó képviselő úr semmilyen 

módon nem cáfolta az én állításomat. Nem. Ugyanis azt tudom mondani, hogy nyilvános 
pályázat volt abban az időszakban. Szerintem, ha ön polgármesterként megkérdezte, akkor 
nyilván azt is meg tudták mondani, hogy mi volt a baj, ha nem nyert a pályázat. Legalábbis az 
én esetemben bizonyosan volt sok olyan pályázat, amit ismerek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből, amit mind fideszes, mind szocialista települések beadtak, és nem nyertek, de 
megmondták, hogy miért nem nyertek, mi volt elrontva a pályázatban. (Közbeszólásra.) 
Olyan is van. Természetesen olyan is van. Akkor tessék nyilvánosságra hozni, hogy a 
trafikpályázatnál mennyi volt a szubjektív pont aránya, ki mennyi szubjektív pontot kapott, és 
annak alapján miért nem nyert ő, miért nyert a másik. Ez egy értelmes vita ebben az esetben. 
Ugyanis itt nem el akarja valaki titkolni azt, hogy mi történt az értékelésnél, hanem 
megmondják az értékelést. 

Én tehát azt tudom csak mondani erre, hogy az én értékrendem szerint az a helyes, ha 
a kellő nyilvánossága biztosított ennek a pályázatnak is. Márpedig, ha ennek nem biztosított, 
és itt ez fönnáll, akkor, azt gondolom, nincs rendjén az ügy. Mert akkor takargatnivaló van 
mögötte. Ez az indítvány arra szolgál, amit benyújtottak kollégáim, hogy az a része a 
dolognak, amely nyilvánvalóan elfogadhatatlan társadalmilag, nyilvánvalóan mutyigyanús, az 
ne történjen meg, ne maradjon rajta a bélyeg senkin sem, azon sem, aki nyeri, mert hiszen 
mutyival nyerte, ezek mutyiboltok lesznek, nehogy félreértés legyen. Ezek mutyi elárusító 
helyek lesznek, mutyi aláírásgyűjtő helyek lesznek. Tudják pontosan, miről beszélek, ebből 
következően rajtuk marad a bélyeg. Ezért azt gondolom, mindenkinek az az érdeke, furcsa 
módon a nyerteseknek is, hogy derüljön ki pontosan, miért is történt az, ami történt. Ha pedig 
megalapozott volt ez a döntés, akkor utána senki nem tudja azt elvitatni senkivel szemben 

15 15 
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sem. Egyébként tartoznak annak a 40 ezer embernek ezzel, akik most emiatt bizonytalan 
helyzetben vannak a munkahelyük tekintetében. Nekik, nem nekünk. Mi csak lehetőséget 
kapunk arra, mert itt vagyunk a parlamentben, hogy benyújtsunk egy ilyen indítványt, és 
megszavazzuk. Éljenek ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Elhangzottak az érvek pro és kontra, a vitát 

lezárom. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e a vitára reagálni. Papcsák képviselő úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. Nem akarom 

föltartani a tisztelt képviselőtársakat, csak nagyon röviden szeretném emlékeztetni a bizottság 
tagjait, hogy nekünk kizárólag csak a módosító javaslattal lenne szabad foglalkoznunk. De 
azért emlékeztetném Veres János képviselőtársamat, hogy 2006-ban, a választásokat 
megelőzően egy hangfelvétel került nyilvánosságra, amely szerint a szabolcsi polgármesterek 
egy részét meginvitálták Szatmárban, és ezzel fenyegette meg az ön volt képviselőtársa a 
polgármestereket, hogy ha abban a faluban nem nyer az MSZP, akkor oda nem fog érkezni 
támogatás, és ezt egy térképen egy narancs billoggal fogják majd megjelölni. Ez a 
hangfelvétel napvilágot látott, a sajtóban is megjelent. 

A házszabályszerűségről. Tisztelettel, negatív jogalkotásról beszéltem, ilyen nincs. 
Elfogadom azt a tételt, amely szerint a Háznak szakosztálya házszabályszerűnek minősíti, 
csak ha a tisztelt parlament ezt elfogadná, akkor a parlament olyan rendelkezések sorát 
fogadja el, ami nem lép hatályba. Ilyen formában, azt gondolom, ez Házszabályellenes. Ettől 
lehetnek még jó jogászok a Házban. 

A harmadik, hogy nyilvános pályázat útján lehetett bármely magyar álláspontnak, 
betéti társaságnak vagy egyéni vállalkozónak pályáznia. Nem helytálló az, amit Boldvai 
képviselő úr mondott, hogy 40 ezer ember kerül utcára, mert 40 ezer elárusító hely volt, ez 
jelentette az Auchant, a Tescot, a benzinkutat, a CBA-t és így tovább. Azt gondolom, ez pici 
csúsztatás. Mindenki számára nyitva álló határidőket egyszer egyébként az erre a feladatra 
létrehozott társaság meghosszabbította, még akkor sem érkezett megfelelő pályázat. Sőt, azt 
tudom a tisztelt bizottság számára még bemutatni, hogy nyilvánvalóan eltér egymástól egy 
budapesti elárusító hely és kistelepülési. Több mint ezer olyan pályázat kerül most kiírásra, 
ahol egyáltalán nem érkezett semmilyen pályázat. És még egy megjegyzés. Ahol már 
korábban eredményt hirdettek, azoknál is meg kellett hosszabbítani. Tehát akkora biznisz ez 
nem volt, vagy nem volt igazán tekinthető. Nyilvánvaló, hogy ez egy megélhetést biztosít az 
üzemeltetőnek. De itt ne felejtsük el, hogy nem üzlettulajdonosokról beszélünk, hanem 
koncesszorokról, tehát koncessziós jogot gyakorló személyekről, ami nagyfokú invesztíciót is 
el fog várni a jogosultaktól. Tehát nem teheti azt meg, hogy nem tölti fel áruval, és így 
tovább. Azt gondolom, hogy az még hosszú idő. És még ott vannak a helyi önkormányzatok, 
amelyek sajátos belső rendeleteiknek megfelelően foglalkozniuk kell helyben ezekkel a 
koncessziókkal. Tisztelttel arra kérem a bizottságot, hogy ne támogassa a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a tárca képviselőjét, hogy kíván-e 

reagálni a vitára. Esetleg megváltoztatta az álláspontját a vitában elhangzott érvek alapján. 
Tessék parancsolni! 

 
CSOMORNÉ DR. ORBÁN KRISZTINA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

változtattuk meg az álláspontunkat, és köszönöm, nem kívánok reagálni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Veres képviselő úrnak mondom, hogy lezártam a vitát, de ha 

valami extra indoka van, személyes megtámadtatás vagy… (A képviselők vitatkoznak.) Veres 
képviselő úr is szót kér, Seszták képviselő úr is, személyes megtámadtatás ügyében, csak 
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akkor. (Jelzésre.) Köszönöm. A vitát lezártam, a személyes megtámadtatást majd máskor kell 
tisztázni, elnézést. Köszönöm szépen. 

Szavazás következik arról, hogy ki támogatja az ajánlás 6. pontjában lévő képviselői 
módosító javaslatot, amit Mesterházy Attila, Tóth Csaba és Szekeres Imre képviselő urak 
nyújtottak be. Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen 
mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezt a naprendi pontot lezárom. Köszönöm az előterjesztő képviselő 
uraknak a jelenlétet. 

Egyes törvényeknek a távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Áttérünk a napirend 2. pontjára, az egyes törvényeknek a távszerencsejáték-
szervezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat vitájára, aminek az a célja, hogy 
az általános vitára bocsátás ügyében döntsön a bizottság. Kérdezem a tárca képviselőjét, 
Pankucsi helyettes államtitkár urat, akinek egyúttal gratulálok az előléptetéséhez, a szűkebb 
szakmából ismerjük egymást elég régóta, úgyhogy remélem, rá fogja bélyegét az itteni 
együttműködésre ez a régi ismeretség. Öné a szó, államtitkár úr. Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm önöket. Nagyon röviden összefoglalnám, miért is került önök elé ez a 
törvényjavaslat, aztán természetesen, ha kérdések vannak, akkor nagyon szívesen 
rendelkezésre állunk, hogy megvitassuk ennek legfőbb jellemezőit. A kormány 2012. október 
1-jei ülésén döntött arról, hogy a távszerencsejáték piacot új alapokra kell helyezni, ezzel 
összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter kapott egy feladatot, hogy minél gyorsabban 
állítsa össze azt az előterjesztést, azt a törvényjavaslatot, amely a távszerencsejáték piacot 
legális mederbe tudja terelni, illetve amely alapvetően lehetőséget biztosít arra, hogy az 
illegálisan folytatott távszerencsejáték-működést valamilyen módon szankcionálni tudja, ez 
ellen el tudjanak járni a megfelelő hatóságok. Ezzel összefüggésben az a törvényjavaslat, ami 
benyújtásra került az Országgyűlés elé, erre a két pillére épül. 

Az első pillér tehát az, hogy hogyan lehet a jövőben legálisan távszerencsejátékot 
szervezni és űzni Magyarországon. Ennek legfőbb összetevői: elsősorban meg kell mondani, 
hogy mi is az a távszerencsejáték, mit szeretnénk ezzel kapcsolatban lefedni. Az egyik kör, 
amit szeretne a törvényjavaslat lefedni, nyilvánvalóan az online sportfogadás, az online 
kaszinójáték, illetve az online kártyajáték köre. Ismereteink szerint nagyságrendileg ez az a 
kör, amit ma világszerte és ma Magyarországon is legális vagy illegális formában játszanak a 
játékosok, illetve ilyen típusú szolgáltatásokat kínálnak a szervezők. Hogyan lehet ezt a 
jövőben legálisan működtetni? A törvényjavaslat szerint ez egy úgynevezett nem liberalizált 
modell szerint működne. Ez azt jelenti, hogy aki távszerencsejátékot szeretne szervezni 
Magyarországon, annak a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kell engedélyt kérnie. Innentől 
kezdve kettéválik a kérdés, van az úgynevezett állami jellegű szervezői kör, ez gyakorlatilag a 
Szerencsejáték Zrt.-t, illetve ennek leányvállalati vagy tulajdonában álló gazdasági 
társaságokat, illetve egyéb állami cégeket fed le. Számukra csak a NAV engedélye szükséges 
ahhoz, hogy ezt a távszerencsejáték-szervezési tevékenységet tudják folytatni. 

És van egy nem állami körbe tartozó potenciális jelentkezői kör, számukra a NAV-
engedélyen felül egy koncessziós szerződés is elő van írva. Ez azt jelenti, hogy az államnak 
döntenie kell arról, hogy kíván-e koncesszió keretében lehetőséget biztosítani arra 
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vonatkozóan, hogy nem állami cégek is távszerencsejáték-szervezéssel foglalkozzanak 
Magyarországon. Amennyiben ezzel élni kíván az állam, akkor koncessziós pályázatot ír ki, 
ennek keretében pedig szerződést köt a feltételeknek megfelelő cégekkel. Ez a koncesszió 
egyébként 5 évre szólhat a rendelet szerint, és ennek egy folyamatosan megújuló 
díjminimumát is előírja a javaslat. Ez arról szól, hogy minden évben a költségvetési 
törvényben kell majd a koncessziós díjminimumot meghatározni. Ez a jelenlegi javaslatunk 
szerint 100 millió forintról indulna. Ez egy éves díj, és ennél magasabb koncessziós díjat ír 
elő a javaslat, amikor majd esetleg abba a fázisba ér az eljárás, hogy ténylegesen koncessziós 
pályázat kerül kiírásra, és szerződéskötésre kerül sor. 

Azt is meghatározza ez a javaslat, hogyan lehet a visszaéléseket elkerülni, hiszen azért 
a legfontosabb, ami miatt egyáltalán szabályozásra kerül ez a kör, az az, hogy lehetőség 
szerint felelős módon kerüljön ez a játékszervezés megvalósításra, másrészt pedig a 
visszaéléseket próbáljuk visszaszorítani. Ennek fényében a pénzmosás elleni szabályok 
hatálya alá bekerül a távszerencsejáték-szervezés is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, 
hogy minden egyes játékos, aki részt kíván venni egy ilyen játékban, egyedi azonosításra 
kerül. A játékszervezők számára pedig előírás, hogy kizárólag csak természetes személyekkel 
léphetnek ilyen típusú kapcsolatba, és egyetlenegy természetes személynek pedig csak 
egyetlenegy nyereményegyenlege lehet. Tehát nem kerülhet arra sor, hogy valaki legálisan 
egy néven elkezd egy távszerencsejáték-szervezővel játszani, és egyébként álnéven még 
ugyanezzel a szervezővel fölveszi a kapcsolatot, és adott esetben komolyabb pénzeket moshat 
tisztára. 

A felelős játékszervezés vonatkozásában pedig annyit tartalmaz az előterjesztés, hogy 
a játékszervezőknek a saját honlapjukon magyar nyelven a legfontosabb információkat közzé 
kell tenni, ami annak érdekében szükséges, hogy egyrészt tisztában legyen a játékos azzal, 
hogy mik a legfontosabb szabályai a játéknak, hogyan kell a téteket megtenni, hogyan 
kerülnek kifizetésre a nyeremények, egyáltalán a szabályrendszer, aminek keretében majd 
nyer vagy éppen veszít, hogy néz ki. Biztosítania kell a játékszervezőnek azt, hogy adott 
esetben a játékos ki tudja saját magát zárni egy későbbi játékból, vagy korlátozni tudja saját 
magát. Ez a játékszenvedély további terjedését igyekszik meggátolni. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy ennek vannak korlátai, hiszen ez egy önkéntes korlátozást, önkizárást jelent, tehát 
értelemszerűen szükség van a játékos közreműködésére is. De szerintem nagy előrelépés, 
hogy ennek kötelezően meg kell jelennie a játékszervezők oldalán. 

Fontos szabály, hogy 18 év alatti személy eleve ki van zárva ezekből a játékokból. Ez 
az ügyfél-azonosítás kapcsán úgyis ellenőrizhető, tehát ez egy viszonylag jól fogható feltétel 
lesz. Nagyon fontos szabály az is, hogy a NAV mint szerencsejáték-felügyeleti hatóság, a 
saját honlapján közzé fogja tenni, hogy egyáltalán ki azok az engedélyezett játékszervezők, 
akiknél lehet legálisan játszani. Még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen rendezi a 
törvényjavaslat a költségvetési hatásait is ennek a távszerencsejáték-szervezésnek. Két kvázi 
igazgatási vagy eljárási díjat ír elő a távszerencsejáték-szervezői számára a javaslat. Egyrészt 
egy úgynevezett felügyeleti díjat, aminek az az alapja, hogy a NAV-nak mindenképpen 
költségei lesznek ezzel a feladatával kapcsolatban. Ez a díj a tiszta játékbevétel 2,5 
százalékában került meghatározásra a javaslat szerint. Másrészt pedig egy engedélyezési díjat 
is kell ebben a körben fizetniük a cégeknek. Ez megint csak alapvetően arról szól, hogy a 
hatóság igazolt költségeit megtérítsék a szervezők. Ez a kisebb része a fizetendő összegeknek, 
a nagyobbik része, és a költségvetés szempontjából talán fontosabb része az, hogy kell egy 
játékadót fizetniük ezeknek a távszerencsejáték-szervezőknek. Ez egy kéthetes gyakorisággal 
fizetendő adó lesz, ami a tiszta játékbevétel 20 százalékát foglalja magában. Illetve 
természetesen azok, akik a koncessziós szerződés keretében váltak jogosulttá a 
játékszervezésre, koncessziós díjat fognak fizetni, ahogy említettem, ennek minimumösszege 
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éves szinten 100 millió forint. Alapvetően a játékadó, illetve a koncessziós bevételek azok, 
amelyek alapvető jelentőséggel bírnak a költségvetés szempontjából. 

Nagyon fontos, hogy meghatározza, egyelőre még csak utalás jelleggel más fontos 
jogszabályokra, a legfontosabb műszaki követelményeket ez a jogszabály. Emiatt volt 
szükség egy európai uniós ratifikációra. Ez inkább technológiai kérdés, ennek egyébként 
lassan lejár a várakozási ideje. 

Ugye, ahogy említettem, két pillére van ennek a javaslatcsomagnak. A második pillér 
legalább annyira fontos talán, mint az első volt. Az első az volt, hogy hogyan lehet legálisan 
szervezni a távszerencsejátékot, a második pedig arról szól, hogy mi lesz azokkal, akik 
illegálisan próbálnak ilyen tevékenységet végezni Magyarországon. Ezekkel kapcsolatban egy 
viszonylag új és, mondhatni, forradalmi eljárás kerül beépítésre a törvényjavaslatba, ami arról 
szól, hogy amennyiben a NAV mint szerencsejáték-felügyelő észreveszi illegális 
távszerencsejáték-szervezését Magyarországon, akkor erről értesíti a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóságot, és ezzel a hatósággal egyetemben gyakorlatilag a hírközlési 
szolgáltatókat, ami jelen esetben leginkább internet-szolgáltatókat jelenti, kötelezik 
határozatban arra, hogy az illegális szervezők honlapját, vagy a megfelelő, illegális adatokat 
elérhetetlenné tegyék. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz is a hatóságoknak egy bírságolási 
joguk, tehát ezt a fajta határozati kötelezettséget megfelelő pénzügyi szankciókkal ki is lehet 
kényszeríteni. Ezzel kapcsolatban több jogszabály is módosításra kerül, hogy ez a fajta 
internetes blokkolás megvalósítható legyen. 

Azt gondoljuk, talán ez a legnagyobb fegyverük a hatóságoknak, hiszen nagyon 
fontos, akár társadalmi, akár más szempontból az, hogy legális mederbe terelődjön a 
távszerencsejáték, és legalább annyira fontos, hogy érdemben föl lehessen lépni az online és 
illegálisan szervezett távszerencsejátékokkal szemben. Hiszen az internet világában 
önmagában az, hogy kiszabunk egy határozatot, amiben betiltjuk egy általunk sem ismert 
országban elhelyezett szerverről folytatott tevékenységet, ez túl sok gyakorlati haszonnal nem 
fog járni. Ellenben, ha lehetőségünk van arra, hogy ezt ténylegesen le is blokkoljuk, tehát be 
sem tud jönni Magyarországra ez az internetes tartalom, akkor, azt gondolom, valóban 
érdemben fel tudunk lépni az illegális távszerencsejátékkal szemben. Ezt tartalmazza ez a 
törvényjavaslat. Azt gondolom, röviden nagyjából ennyit célszerű róla tudni. Kérdés esetén 
természetesen további információkat is tudunk mondani. 

 

Kérdése, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, az expozéját. Kinek van észrevétele? 
Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Áttanulmányozva a törvényjavaslat szövegét, és irányait, szándékait támogatva, ott olyan 
alapvető problémát látunk benne, amit nagyon komoly gondnak érzünk. Az első ezek közül, 
hogy a fogyasztóvédelmi elképzelései igazából nem nyújtanak valódi védelmet. Nemcsak 
azért, mert nagyon elnagyoltak, hanem mert, ahogy államtitkár úr egy-két ponton, de más 
vonatkozásban azért utalt rá, a valóságban nehezen kivitelezhetőek. Van a bírságok 
kiszabásával kapcsolatban is szakmai aggály, ez a 6. §-hoz kapcsolódik, amely szintén a 
fogyasztóvédelemmel is összefügg. Ezek is pontatlannak tűnnek. 

Viszont ami igazából a törvényjavaslat lényegét illeti, ott a legfőbb aggályunk 
tulajdonképpen az, hogy ezek a magas koncessziós díjak kiszorító jellegűek. Akadályozhatják 
az üzemeltetésre jelentkezőket, és nem jön létre pontosan az a piac, amiről az államtitkár úr 
beszélt szándékként. Tehát az a cél, ami a törvényjavaslatban megfogalmazódik, a magas 
koncessziós díjak révén szinte elérhetetlenné válik. Vannak még olyan részletek is, amelyek, 
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azt gondolom, ebbe a körbe tartoznak, és megemlítendők, túl ezen a magas koncessziós díjon, 
ami félő, hogy esetleg az illegális szerencsejátékok irányába szorítja az ebben érintetteket. Ez 
a bírságokkal kapcsolatos, azoknak nemcsak a módjával, hanem nagyságrendjével is. 

Összességében emiatt az 5 kérdés miatt ma nem tartjuk támogathatónak a Szocialista 
Párt részéről ezt a törvényjavaslatot. Azt gondolom, hogy módosító javaslatokat fogunk 
beterjeszteni, és ha azt a kormány, illetve a kormánypárti frakció értékeli, akkor létrejöhet 
valamilyen jobb megoldás is szakmai alapon, ezt szeretném külön hangsúlyozni. Akkor 
nyilvánvalóan majd újra kell tárgyalnunk ezt az egész helyzetet. 

Van azonban ennek a törvényjavaslatnak egy, nevezzük így, költségvetési lába is. 
Tehát az érvényben lévő költségvetésben ugye, az szerepelt, hogy 2013-ban legalább 10 
milliárd forintnyi többletbevételre tesz szert az állami költségvetés ennek révén. Ez már most 
biztosan látható, hogy nem fog teljesülni. Tehát ez egy akkora összeg, ami itt, a hátralévő 
időben, most a többletbevételről beszélek, valószínűleg nem teljesülhet. Tehát itt a 
költségvetéssel kapcsolatos összefüggéseket is meg kell majd vizsgálni. 

Tehát nem támogatja a szocialista képviselőcsoport ezek miatt az indokok miatt ezt a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, 

hogy a külföldön üzemeltetett szervergépek visszaszorítására, amelyek külföldi tulajdonban 
vannak, de magyar forintokkal, sőt, euróval történik a fogadás, milyen elképzeléseket tudnak 
megvalósítani. A másik, mint köztudott, Angliában, a Seychelle-szigeteken, Krétán vannak 
ilyen szervertelepek. Van egy elfogadott, majd visszavont szerencsejáték-törvény, aminek az 
volt az alapja, az entrée, hogy 100 millió forintos nagyságrenddel gyakorlatilag 
akkreditáltatnia kellett magát a pályázónak, és 100 millió forintot be kellett fizetni. Ezt a 200 
millió forintos jegyzett tőkét esetlegesen ezek közül bárki, aki pályázik, nem tudom, hány 
pályázó volt, tudomásul veszi-e. Mert ugye, azt írja a javaslat, hogy 200 millió forintos 
jegyzett tőkével kell rendelkezni. Miután meghiúsult maga a törvény, az összeg be lett fizetve, 
az akkreditáció nem készült el. Erre vonatkozna a kérdésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Z. Kárpát Dániel képviselő úré a szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két nagyon rövid, 

pontosító jellegű kérdéssel fordulnék az előterjesztőhöz. Az egyik az lenne, hogy mi 
irányította a kezüket, amikor egy 20 százalékos adóteljesítés mértékét meghatározták? A 
másik pedig az, hogy milyen mérőszámokkal vagy milyen metodika alapján kívánják mérni 
azt, hogy magyar játékosok alatt mit értünk? Adott esetben a jelenlegi országhatárokra 
szűkítik le? Vagyis esetleges regisztrációs machinációkat hogyan kívánnak kikerülni? Ha 
egészen egyszerűen egy magyar polgár innen, de mégis különböző világhálós megoldásokon 
keresztül, látszólag mégsem innen tevékenykedik ezen a piacon. Tehát felkészültek-e 
informatikailag arra, hogy mérjék, kezeljék ezt a problémát? Még egyszer kérdezem, mi 
határozta meg ezt a 20 százalékos mértéket, a nemzetközi példák ismeretében. Köszönöm. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm. További kérdések, észrevételek nincsenek, akkor megadom 
államtitkár úrnak a szót reagálás és válaszadás céljából. Tessék parancsolni! 
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PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Jó sok kérdés felmerült, megpróbálok ezekre én válaszolni, illetve lehet, hogy 
átadom a szót kollégámnak, ahol már nem rendelkezem kellő mélységű információval. A 
fogyasztóvédelmi elképzelésekről és intézkedésekről. Azt gondoljuk, hogy pillanatnyilag a 
legjobb merítés, ahonnan tudtunk példákat hozni, a legjobb nemzetközi gyakorlatok, ha 
szabad így fogalmazni. Az a típusú elképzelés, hogy akár a NAV, akár a szervezők honlapján 
bizonyos információkat közzé kell tenni, hogy kizártunk 18 év alattiakat, hogy önkorlátozást 
és egyéb lehetőségeket beépítettünk a törvényjavaslatba, ez mind-mind lényegében 
nemzetközi példa, aminél jobbat, működőképesebbet pillanatnyilag nem látunk. 
Nyilvánvalóan ez nem kőbe vésett szabály, ha azt látjuk majd a gyakorlatban, hogy ezek nem 
elegendőek arra, hogy az elérni kívánt célt megvalósítsuk, akkor ezen lehet a továbbiakban 
finomítani, bővíteni vagy adott esetben szűkíteni, ha arra van szükség. Azt látjuk, hogy a 
nemzetközi példák alapján ennél szigorúbbat sehol sem alkalmaznak, legalábbis ott, ahol 
működik ez a piac. 

Azzal, hogy van egy kiszorító hatása a koncessziós díj meghatározott összegének, 
egyetértünk. Valóban ennek lehet egy olyan hatása, hogy valójában a legkisebb és, mondjuk 
úgy, hogy talán ezzel összefüggésben feltételezhetően a legkevésbé felkészült és a társadalmi 
problémákat is legkevésbé kezelni képes szolgáltatókat kizárja ez a díj ebből a lehetőségből. 
Egyelőre ezt nem látjuk problémásnak, mert nem látjuk még, hogy kik fognak jelentkezni. 
Akiket látunk nemzetközi példákban, hogy ezen a piacon tevékenykednek, azoknak ez a 100 
millió forint nemhogy nem sok, hanem talán még belefér a költségvetésükbe, ezért 
mindenképpen, ha szabad, itt most ebben a székben leginkább a költségvetés szempontjait 
tartanám szem előtt.  Azt gondolom, hogy mindenképpen a legnagyobb játékszervezőknek ez 
a 100 milliós induló összeg bele kell férjen. Az pedig közös érdekünk, hogy amit tudunk, a 
magyar költségvetés számára ebből mindenképpen hozzuk ki. Egyetértek egyébként képviselő 
úrral abban, hogy kétségtelenül lesznek, akik ebben nem tudnak részt venni. 

A 10 milliárd forintos többletbevételi tervet említette képviselő úr. Nálunk egy picit 
magasabb az összeg ennél, mi 15 milliárd forintról tudunk. Azt gondolom, annyiban van 
realitása ennek a betervezett összegnek, hogy a Szerencsejáték Zrt., amelyik viszonylag tud 
ezen a piacon előrelépni, információink szerint most már olyan fázisban van, hogy gyorsan be 
tud ide lépni. Abból a relatíve gyors piacra lépésből akár játékadó, akár osztalék ágon ez a 10-
15 milliárd forint biztonsággal be fog folyni. Az egyik másik kérdés, és azt valóban a jövő 
dönti el, például a koncessziós szerződés feltétele, hogy ezen túlmenően mennyi pluszbevételt 
fogunk tudni ezzel realizálni. Éppen ennek fényében azért nem is próbáltuk túldimenzionálni 
a költségvetés tervezésekor a várható bevételeket. 

A külföldön üzemeltetett szerverek kérdése kétségtelenül a legfontosabb kérdéskör, 
amit meg kell fogni. Ezzel összefüggésben mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a 
törvényjavaslat alapján mindenki, aki legálisan kívánja szervezni a távszerencsejátékot, annak 
egy folyamatos hozzáférést kell a szerveréhez biztosítania a NAV számára. Tehát aki a 
látókörünkbe került, és legálisan kívánja ezt a tevékenységet folytatni, ott folyamatos 
beavatkozási lehetőség van. Elméletileg ezen a NAV-os kapcsolaton keresztül akár 
blokkolható is az ő tartalma. A másik kérdés ténylegesen az, hogy ha valaki nem legális 
formában kíván ilyen szolgáltatást nyújtani. Erre mondtam, hogy tulajdonképpen a 
szabályozás szintjén viszonylag forradalmi lépésnek tekinthető az, hogy egy távoli blokkolást, 
vagy az országhatároknál egy blokkolást a törvényjavaslat alapján a hatóságok képesek 
lesznek véghezvinni. Azt gondolom, ezt a jövő fogja majd eldönteni, hogy ténylegesen ezt 
hogyan lehet fizikailag megoldani. Ma már ennél bonyolultabb a hozzáférés az internethez, 
minthogy a drótot leblokkoljuk valamilyen algoritmus mentén. Ennél már sokkal 
többféleképpen lehet az internethez hozzáférni. A mi dolgunk szabályozóként az, hogy tegyük 
világossá, hogy a hatóságoknak van egy ilyen kötelezettségük, hogy el kell járniuk az illegális 
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távszerencsejáték-szervezőkkel szemben, és innentől pedig a hatóságok felügyelet a dolgunk, 
hogy nézzük meg, valóban képesek-e ezt ellátni, és ha szükséges, akkor biztosítani kell ehhez 
a megfelelő anyagi forrásokat, infrastruktúrát és egyebeket. Illetve, ha ez a szabályozási 
környezet netán elégtelennek minősül, bizonyul, akkor ezt még fogjuk tudni finomítani. 
Bevallom férfiasan, itt és most nem tudom megmondani, hogy hogyan fogjuk a Seychelle-
szigeteki szervereket blokkolni, de azt gondolom, talán most a törvényjavaslat szintjén ez még 
nem is itt és most megoldandó feladat. Ez akkor lesz majd feladat, ha adott esetben a NAV 
vagy akár az NMHH találkozik ilyen esettel, azt kell majd nekünk közösen figyelnünk, és ha 
kell, beavatkoznunk. 

Hogy jutottunk a 20 százalékos játékadómértékhez? Úgy jutottunk, hogy itt is 
megnéztük, hogy nagyságrendileg mi az a nemzetközi gyakorlat, amit még ez a piac elvisel. 
Nagyon fontos itt is, hogy éljünk és hagyjuk élni ezt a piacot. Nyilván nagyon fontos, hogy 
amit lehet a költségvetés szempontjából, azt hozzuk ki ebből az egész koncesszióból vagy 
bármilyen más engedélyes tevékenységből, de azért ne legyen akkora az elvonás, ami ezt a 
piacot ellehetetleníti. Legjobb tudásunk szerint ez a 20 százalékos mérték, ami a tiszta 
játékbevételt terheli, akkora összeg, ami mindkét oldal elvárásait tudja szolgálni. 

Hogyan tudjuk kiszűrni azt, hogy magyar játékosok esetleg valamilyen internetes 
machinációval mégis csak azonosítás nélkül belépjenek erre a piacra? Azt gondolom 
meglehetősen fontos, hogy ezeket a legálisan működő távszerencsejáték-szervezőket akár 
online módon, akár dokumentumok alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan 
ellenőrzi. Adott esetben azt is tudja ellenőrizni, hogy kik játszanak velük, és akik játszanak 
Magyarországról, azonosításra kerültek-e. Ha ebben a hatóság fölfedez olyan játékosokat, 
akiknek, mondjuk, bármilyen internetes azonosítója alapján vélelmezhető, hogy mégis csak 
magyar lakosokat rejtenek, akkor meglesz a mód arra, hogy el tudjanak járni. Azért nem 
érdeke a játékszervezőnek egy ilyen típusú csalásban vagy szabályelkerülésben részt venni, 
mert ezzel gyakorlatilag azonnal kizárásra kerül a játékszervezési jogból, ami meglehetősen 
komoly anyagi konzekvenciával jár. Tehát, azt gondolom, messze nem ér annyit számára 
most 8-10-12 ügyeskedő honfitársunk befogadása, mint hogy legálisan játékot szervezhet itt, 
Magyarországon. 

Tehát egyelőre úgy hisszük és azt látjuk, hogy az a szankciórendszer, amit legalábbis 
elvi jelleggel ez a törvényjavaslat tartalmaz, alkalmas arra, hogy visszatartsa a szabályok 
megkerülésétől a szervezőket. Ezzel együtt is természetesen közös felelősségünk, hogy 
figyeljük a jelenségeket, és reagáljunk rá, ha mégsem elégséges ez a szabályozás. Köszönöm 
szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Elegendő információt kaptunk ahhoz, 
hogy eldönthessük, hogy ezt a törvényjavaslatot általános vitára való alkalmasnak tartjuk-e. 
Kérdezem, ki ért ezzel egyet a bizottság részéről. (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
többsége egyetért. Ki az, aki nem ért egyet? Három. (Jelzésre.) 

Bocsánat, köszönöm a segítséget, előadót illenék állítani. Herman képviselő úr, 
köszönjük szépen. Államtitkár úrnak is köszönjük a tájékoztatóit. Kisebbségi vélemény? 
(Nincs jelentkező.) Azt nem kíván mondani a kisebbségi oldal, akkor nyilván Herman 
képviselő úr az innen felmerült aggályokat is el fogja mondani. Köszönöm szépen. 

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 3. napirendi pontra, az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát kell megítélnünk. 
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Megkérdezem ugyancsak az NGM képviseletében jelen lévő kolléga urat, hogy kíván-e 
expozét tartani. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Kisgergely 
Kornél vagyok, helyettes államtitkár. Ez a javaslat főképp európai uniós jogharmonizációt 
céloz. Két olyan rendelet van, amit át akarunk vezetni a magyar törvényeken. Az egyik ez az 
úgynevezett tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről szóló EMIR-rendelet, a másik pedig az 
euróátutalások és beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról szóló 
úgynevezett SEPA-rendelet. A fontosabb ezek közül az EMIR, ami a tőzsdén kívüli, 
úgynevezett OTC-derivatívákat szabályozza. Az amerikai válság egyik legfőbb kirobbantói 
voltak ezek a szabályozatlan pénzügyi termékek, és a válság elmélyüléséhez is 
nagymértékben hozzájárultak. Ezért elindult egy nemzetközi folyamat, hogy ezt nemzetközi 
szinten szabályozzák. Ez az európai uniós direktívában jelent meg, amit nekünk egyrészt 
kötelezettségünk átvezetni a magyar törvényeken, másrészt saját érdekünk is. 

Ami nem európai uniós jogharmonizáció, az az Országos Betétbiztosítási Alapról szól, 
ami felhatalmazza az alapot arra, hogy kötvényeket bocsásson ki, ha akkora mértékű 
káresemény következne be, amire az alap saját forrásai elégtelenek. Negyedrészben 
szeretnénk felkarolni a Budapesti Értéktőzsdének azon kezdeményezését, hogy a kkv-k 
részére egy egyszerűsített kereskedési platformot hozzon létre, ahol a kisvállalatok 
könnyebben jutnának finanszírozáshoz, ugyanakkor a tőzsdének a bürokratikus költsége igen 
magas, ezért ennek a speciális vállalati körnek ezt szeretnénk csökkenteni, és ez 
törvénymódosítást igényel. Ötödrészben szintén európai uniós jogharmonizáció miatt 
technikai módosításokat szeretnék átvezetni a fogyasztóknak nyújtott hitel tekintetében a 
tájékoztatást szabályozó törvényen. Végül, de nem utolsósorban forgatható utalványok 
szabályozását kezdeményeznénk. Ezek az úgynevezett kvázi pénzek. Itt a kibocsátó forint 
ellenében kiad egy helyi pénzt, és vállalja azt, hogy bármelyik pillanatban ezt az eredeti 
összegben hajlandó visszaváltani. Ugyanakkor ezt a piacot jelenleg semmi nem szabályozza, 
így nem garantált, hogy valójában ez a visszaváltás meg tud történni. Emiatt szeretnénk ezt a 
kört is szabályozni, ez a hitelpiaci törvény és büntető törvénykönyv módosítását igényli. 
Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki kíván szólni? Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném azt mondani, 

hogy ez a salátatörvény, ami 10 jogszabályt érint, a kormánytól nem megszokott módon, 
teljesen logikusan egy törvénybe foglalja össze. Hiszen eddig olyan salátatörvényekkel 
találkoztunk az elmúlt 3 évben, amibe össze nem tartozó dolgok kerültek be. Szeretném 
elmondani, államtitkár úr, hogy ezek a változások, amiket javasolnak, összefüggnek, és 
indokolt, hogy egy törvénybe kerüljenek az Országgyűlés elé. Már csak képviselőtársaimnak 
mondom, akik mindig meg szoktak róni, amikor megemlítem, hogy a salátatörvényekkel 
kapcsolatban milyen aggályaink vannak, azt is megemlítem, amikor egyetértek, hogy az 
összefüggések miatt így kell beterjeszteni. 

Van viszont egy általánosabb problémánk, államtitkár úr. Ez az előterjesztés kapcsán 
nagyon világosan megjelenik. Nevezetesen azt, hogy olyan speciális tudást, ismeretet igényel 
ennek a területnek a szabályozása, aminél indokolt lenne, hogy törvényi szinten csak a fő 
összefüggésekben kerüljön rá sor, és vagy rendeleti úton vagy MNB-rendeletek révén 
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szülessenek meg azok a részletszabályok, amelyek szükségesek. Azt gondolom, így nem 
lenne olyan túlterjeszkedő a törvény. Tehát a kritikám alapja az, hogy mivel kényszerültek 
újabb szabályozásokat megfogalmazni, ezáltal még túlburjánzóbb lett a törvény, és a 
megértése még a szakemberek számára sem hiszem, hogy nagyon egyszerű lehet. Ezt inkább 
a jövőre nézve mondom, hogy az ilyen típusú törvényjavaslatok készítésénél helyesebb lenne 
ezt az általános igényt érvényesíteni, hogy a fő összefüggések szabályozása történjen meg 
törvényi szinten, a többi pedig vagy rendelet, vagy MNB-rendelkezések révén. 

A harmadik megjegyzésem a törvényjavaslattal kapcsolatban, és ezt ön el is mondta az 
indokok között, hogy a törvényjavaslatra miért került sor, hogy vannak olyan szükséges 
lépések, amelyek szabályozása elkerülhetetlen. Ezek tűnnek egy kicsit testidegennek az előző 
elismerésem mellett, de világos, hogy például a felhasználható utalványok területén ezeknek 
az intézkedéseknek a megfogalmazására szükség van. Tehát önmagában indokolt ezeknek a 
területeknek a szabályozása is, de itt felmerülhetnek újra azok az alapvető viták, amelyek e 
terület kapcsán mindig megfogalmazódnak. 

Ami miatt a szocialista képviselőcsoport nem fogja az általános vitára való 
alkalmasságot megszavazni, az egyetlenegy dolog. Az átállásra 15 napot javasol. Fizikailag 
kivitelezhetetlennek tűnik az új rendelkezések alapján. Csak egy példát mondok, hogy a papír 
alapú nyomtatványokat felül kell bélyegezni. Tehát sok olyan technikai részlet van a 
törvényből következően, ami a 15 napos alkalmazást nem teszi lehetővé. De ez az egyetlen 
oki, amiért általános vitára nem javasoljuk. A többi részével egyetértünk, bár vannak 
általánosabb és szakmai vitáink, de azok a dolog természetéhez tartoznak. Köszönöm szépen. 

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

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Valóban elég sok törvényt tartalmaz a legújabb 
salátatörvény, ami az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosítására vonatkozik. 
Megítélésem szerint is logikus rendbe vannak összefűzve, alapvetően az európai uniós 
irányelvek átültetéséről van szó. Ehhez kapcsolódna egy kérdésem is. Utalnak az általános 
indoklásban arra, hogy bizonyos irányelvek átültetése folyamatban van. Ez azt jelenti-e, hogy 
még be fog érkezni ehhez a törvényhez módosító javaslatként az elkövetkezendő egy-két 
hétben, vagy pedig újabb saláta jellegű törvény érkezik még hozzánk? Milyen területet 
érinthet ez? Feltételezem, hogy önöknek tudomásuk van erről, mi az, amit még át kell 
emelnünk az irányelvekből? 

Úgy gondolom, mindenképpen üdvözlendő az, hogy az úgynevezett helyi pénzek 
szabályozása felé elmozdul a törvényjavaslat, hiszen számos településen, térségben ezek 
bevezetésre kerültek. Úgy gondolom, elég komoly kockázat van még mindig mögötte. 
Megítélésem szerint az irány jó, viszont számos egyéb probléma is fölmerül még a 
szabályozás kapcsán. Itt elsősorban a kibocsátókra gondolunk, mert azért a 10 millió forint 
mint jegyzett tőke megkövetelése nem olyan nagy, mégpedig a visszatöltési kötelezettség is 
belép. De ha ezt nem tudja, akkor mi történik? És még számos kellemetlen helyzet állhat elő, 
ha a visszaváltás problémába ütközik. De mégis, az már önmagában jó dolog, hogy 
igyekszünk szabályozni ezt a jelenleg felfutó ágba lévő piacot, és eddig egyfajta innovációs 
rést érzetem benne, hogy erre nem kellő figyelmet fordítottunk. 

Az egy lényeges elem, és szintén egy kérdésem is lenne ezzel kapcsolatosan. Ha a 
derivatív ügyletekre vonatkozó szabályozás kapcsán, az adattárak esetében a banktitok alóli 
mentesség megtörténik, akkor az azt is jelenti, hogy ha a forint ellen valaki finoman szólva 
nem jó szándékkal spekulál, ezen típusú ügyletek valamilyen úton-módon nyilvánosságra 
kerülhetnek, és a személy is a vonatkozásban, hogy ki játszott itt komoly esésre adott 
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fizetőeszköz vonatkozásában? Azt is tartalmazza-e, hogy megadja a lehetőségét annak ez a 
szabályozás? 

Az utolsó kérdésem arra vonatkozna, hogy a szaksajtó folyamatosan írt a magyar 
kártyapiacon kialakult helyzettel, az interchange díjak mégpedig a jelentős arányeltolódással. 
E vonatkozásban terveznek-e, államtitkár úr, szabályozást? Számtalan cikket olvashattunk 
arról, hogy milyen egészségtelen piaci arányeltolódás állt be az elmúlt években 
Magyarországon. E vonatkozásban valamilyen jellegű szabályozást terveznek-e megvalósítani 
annak érdekében, hogy minél több szereplős legyen a magyar kártyapiac kibocsátói oldalról, 
annak érdekében, hogy valódi verseny legyen, és ez valahogy majd a fogyasztóknál 
vélhetőleg lecsapódhasson? Úgy gondolom, ez megkerülhetetlen kérdés a magyar viszonyok 
között. Ezzel mindenképpen célszerű foglalkozni. Én így láttam, de lehet, hogy önök másként 
vélekednek. Kíváncsi vagyok az önök meglátására, hiszen ezen salátatörvények közé 
sorolható. 

Összességében úgy gondolom, helyénvaló az, hogy irányelveket átültetünk, ezekkel 
egyet lehet érteni, és megítélésem szerint egy kifejezetten jó szakmai törvényjavaslat 
fogalmazódott meg. Bízom benne, hogy a plenáris ülésen is támogatást fog nyerni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szólláth képviselő úr kért szót. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Az után szeretnék érdeklődni, hogy az utalványok területén mi történik. Én 
egy olyan közösség polgármestere vagyok, ahol használnak ilyen helyi pénznek titulált 
fizetőeszközt, az elsők között voltunk, akik azzal kezdtük, hogy PSZÁF-állásfoglalásunk van 
erről. A leendő szabályozással kapcsolatban semmi kifogásunk nincs, sőt, azt gondoljuk, hogy 
nagyon fontos, hogy ez szabályozott mederbe kerüljön. Annyit szeretnék kérdezni, hogy van 
egy szakmai érdekképviselet, a Helyi Pénzek Szövetsége, sikerült-e velük konzultálni vagy 
tervezik-e, hogy lesz egyfajta konzultáció ebben a tekintetben. Köszönnöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Mielőtt 

visszaadnám a szót, államtitkár úrnak egy megjegyzést én is hadd tegyek. Nekem az a 
dilemmám, hogy vajon ezeket a szakmai szabályokat feltétlenül törvényben kell-e rögzíteni. 
Én nekirugaszkodtam annak, hogy ezt megértésem vagy megismerjem, feldolgozzam ezt a 
törvényjavaslatot, de bevallom férfiasan, föladtam a mérkőzést, mert ismereteim szerények 
ahhoz, hogy ezt megemésszem. A magyar törvényalkotást egyébként is jellemzi az 
meglátásom szerint, hogy túl sok szabály csúszik föl a legfelső szintre, törvényi szinte. Ilyen 
benyomásom keletkezett, amikor forgattam ezt a törvényjavaslatot. Ilyen megfontolásokból 
nem tudom, hogy ezzel a sok szakmai részlettel szabad-e a parlamentet terhelni. Azt 
gondolom, hogy nem. Nekem ez a dilemmám. 

Tessék, megadom a szót államtitkár úrnak reagálásra és válaszadás céljából, hiszen 
kérdések is elhangzottak. 

 

Az előterjesztő válasza 

DR. KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Először is köszönöm az elismerő szavakat. Próbálok válaszolni a kérdésekre, de ha nekem 
nem sikerülne, akkor megkérném osztályvezető hölgyet és főosztályvezető urat, hogy 
egészítsék ki. 

 
ELNÖK: Bocsánat majd én fogom megkérni, ha szükségesnek ítéljük. Jó? 
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DR. KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Rendben. 
 
ELNÖK: A helyettes államtitkárokról megszoktuk, és önnek is ezt a gyakorlatot 

fogom majd javasolni, hogy lehetőleg első kézből álljon helyt. Ha végképp nem megy, akkor 
segíthetnek, de az snassz egy kicsit. Tessék parancsolni! 

 
DR. KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igyekezni fogok, 

köszönöm. Hogy rendeleti szinten kell-e szabályozni vagy sem, az Európai Unió ezt a 
pénzügyi szabályozást most nagyon magas szintre emelte, és folyamatosan újabb és újabb 
direktívákat bocsát ki. Ezeket a direktívákat a későbbiekben részletezi, amiket folyamatosan a 
törvényekbe kell átültetni. Az a szomorú hírem, hogy ez folytatódni fog, és egyre szaporodik 
a pénzügypiacok ilyen törvényi szintű szabályozása, amit nekünk is nehéz követni, de 
kötelességünk európai uniós tagságunkból fakadóan. 

A helyi pénzekről szóló kérdések, hogy ez túl szigorú vagy túl enyhe a szabályozás, 
illetőleg kivel egyeztettünk. Itt egyeztettünk a szövetséggel, érdek-képviseleti 
szövetkezetekkel történt egyeztetés, és ezt ők támogatták. Nem nehezményezték a 15 napos 
átállási határidőt sem. 

Volt kérdés, hogy a szabályozás kellően szigorú lesz-e. A Magyar Nemzeti Bank lesz 
az, aki amellett, hogy itt törvényi előírások vannak, a törvényi felügyeletet ellátja. 
Reményeink szerint semmi okunk nincs abban kételkedni, hogy a Nemzeti Bank ezt kellő 
szakmai ismerettel és kellő hatékonysággal fogja szabályozni. 

A derivatívák esetében a banktitok alóli mentességnél konkrét kérdés volt, hogy a 
forint elleni spekulációnál felgöngyölíthető lesz-e, hogy melyik az a pénzügyi intézmény, 
amely a forint ellen spekulál. Az az igazság, hogy ezt nem fogjuk tudni kideríteni. Ez azért 
nagyon nehéz, mert azok az úgynevezett fedezeti alapok, hedge fundok, amelyek általában 
egy-egy spekulatív támadás mögött állnak, nem saját néven kereskednek, hanem különböző 
brókerek után. Egy ilyen fedezeti alap megkér egy befektetési bankot, hogy az ő számlájára 
végezzen forintgyengülésre játszó műveletet. Nekünk attól a londoni székhelyű banktól kéne 
információt kérni, amelyik soha nem fogja kiadni, mert ez ügyféltitoknak minősül számára. 
Úgyhogy sajnos, ez a szabályozás erre nem lesz alkalmas. 

Az interchange díjak szabályozása továbbra is napirenden van, mi is szeretnénk azt, 
hogy a piac ne váljon egyszereplőssé, és emiatt a közeljövőben be fogunk terjeszteni egy 
módosító javaslatot. Köszönöm szépen. 

 

További észrevételek 

ELNÖK: Ne haragudjon, nem akarok visszaélni a helyzetemmel, de önök nem 
terjesztenek módosító javaslatot, majd valamelyik képviselőtársat megkérik erre. (Babák 
Mihály: Törvénymódosítást.) Ehhez nem. Én így ismerem a játékszabályokat. 

Elhangzott államtitkár úr reflexiója, válaszai. Még nem zártam le a vitát, akkor Veres 
képviselő úr következik. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, államtitkár úr, 

akkor két témához szeretnék óvatos megjegyzést tenni. Az egyik, bizonyára nyelvbotlás volt, 
amikor azt mondta, hogy érdek-képviseleti szövetkezetekkel egyeztettek. Gondolom, 
szervezeteket akart mondani. Ők nem kifogásolták a 15 napot, mondta. Ezt nyilván arra 
válaszolta, hogy Szekeres Imre viszont kifogásolta. Ezzel együtt azt gondolom, érdemes 
megfontolni, hogy az itt szereplő változtatásokra vajon elegendő-e a 15 nap. Nem akarom 
kellemetlen helyzetbe hozni itt Szólláth képviselő urat, akinek van ilyenfajta ügyben 
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tapasztalata, és ha ő megkérdezi azokat, akik náluk ezzel foglalkoznak, a számukra is elég 
komoly kihívás lesz ez. Nem akarom itt rábeszélni, hogy változtasson, de meg vagyunk arról 
győződve, hogy a 15 nap ebben az esetben bizonyosan helytelen. 

A másik dolog. Itt viszonylag egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy a 
benyújtott törvényjavaslat nem teremt lehetőséget arra, hogy esetleges forintspekuláció esetén 
kideríthető legyen a megbízó vagy a mögöttes. Én csak azt tudom mondani, hogy miután volt 
már ilyen tapasztalatunk a múltban, az érvényes szabályok szerint is kideríthető volt az, hogy 
ki tett ilyen jellegű megbízást, ki volt, aki a dolog mögött állt. Igaz, hogy akkor nagyon nagy 
erővel kellett a történetben képviselni a magyar álláspontot, most így fogalmazok. Ezért 
kifejezetten szükségesnek tartanám, ha bármilyen változást csinálunk a szabályokon, és most 
mindegy, hogy a 10 törvény melyikéről beszélek, de kerüljön bele olyan pont, ami könnyíti a 
magyar állam ebbéli eljárási lehetőségét. 

Értem, mikor úgy válaszol, hogy a londoni bank az ügyféltitokra való tekintettel nem 
ad ki információt. Hozzáteszem, nekem az a tapasztalatom, hogy ha nem normál ügyfelekről 
van szó, hanem adott esetben egy állam pénze a sor végén áll, és veszteséget elviselni 
kénytelen, akkor egy picit másként állnak hozzá a pénzügyi piac szereplői is ezekhez az 
érdeklődésekhez. Magyarul azt akarom mondani, hogy a kormánypárti képviselő felvetésével 
egyetértek, ha visszük a szabályozást valamely irányba, akkor azt abba az irányba kell vinni, 
amely nekünk lehetőséget teremt lehetőséget arra, és ebből a szempontból ez lehet Nemzeti 
Bank, pénzügyi felügyelet, bármelyik állami szereplő, aki ilyen esetben eszközt kap a kezébe, 
így fogalmazok. Eddigi ismereteim alapján ez ráadásul teljesen összhangban van azzal, ami az 
európai közös jogalkotás iránya is jelen helyzetben. Tehát az semmiképpen nem megy szembe 
azzal, nem húzza azt keresztbe. Az igaz, hogy egy parciális érdekkel ez nem egyezik meg, de 
nem ez az európai közös jogalkotás iránya jelenleg. Ez a parciális érdek a City, mármint a 
londoni City érdeke, amire az angolok viszonylag jól vigyáznak, amikor az európai közös 
jogalkotásban különböző gáncsokat helyeznek el itt-ott-amott. Tudom, hogy ez nem szép 
kifejezés, de erről van szó adott esetben. 

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha lehet, akkor azt még érdemes végiggondolni 
akár ebben a stádiumban is, hogy ebbe az irányba kellene vinni a szabályozás változását, 
mármint a Dancsó képviselő úr által felvetett ügy felderítéséhez és megakadályozásához a 
jelenleg meglévő eszközök bővülése legyen a jogszabályalkotás végeredménye. Ha ebbe az 
irányba mozdulunk el, akkor ebben többpárti egyetértést lehet a parlamentben teremteni. 
Ebben nem látok semmifajta olyan pontot, amiben közöttünk véleményeltérés lenne, vagy 
politikai vita tárgya lenne. Ezért, nem szoktunk ellenzéki képviselőkként ilyet kérni, de 
biztatom, hogy ha erre jó megoldást tudnak találni, akkor erről beszéljünk a következő 
hetekben, amikor folyik az általános és részletes vitája a törvényjavaslatnak, mert ebben mi 
biztos, hogy szívesen partnerek vagyunk, együttműködve akár Dancsó képviselő úrral 
személyesen, akár másokkal is. Ezt olyan ügynek tartom, amiről érdemes egymás között 
beszélni, akár informálisan, akár formálisan is. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szólláth képviselő úr kért ismét szót. 
 
SZÓLLÁT TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Jelenlegi 

ismereteim szerint Magyarországon három közösség van, amelyik helyi pénzzel foglalkozik, 
ez a három közösség pontosan azért, hogy egy platformon legyen, létrehozott egy szövetséget. 
Ha jól értem, akkor önök ezzel a szövetséggel egyeztettek. 

 
ELNÖK: Ennyi volt, képviselő úr. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Ha lenne válasz rá, akkor tudnám folytatni. 
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ELNÖK: Persze, hogy lesz válasz, csak kérdezem, hogy mehetünk-e tovább. Van-e 

még esetleg további kérdés. Ékes képviselő úr kíván még szólni. (Jelzésre.) Akkor tessék 
válaszolni Szólláth úr kérdésére, mert itt elakadt a gépezet. Tessék akkor erre a kérdésre 
válaszolni! 

 
DR. KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Először akkor a 

forint elleni spekulációval kapcsolatban. Természetesen vannak most is olyan jogszabályok, 
amelyek képesek erre, és amilyen információkat itt be lehet gyűjteni, azokat az MNB, a 
PSZÁF és a KELER begyűjt. Persze van ilyen európai uniós szabályozás is, hogy ezeket short 
tradingeket minél inkább korlátozzák. Valószínű, hogy bizonyos esetekben Soros György 
támadja meg a forintot, azt szeretné, hogy a neve ismert legyen, mert akkor az vonzza a többi 
hasonló stílusú befektetőt, de vannak rejtőzködő befektetők, őket nehéz lesz felgöngyölíteni, 
mert nemcsak City van, hanem Kajmán-szigetek és egyéb pénzügyi központok is. 

Képviselő úrnak arra a kérdésére, hogy pontosan melyik szervezettel egyeztettünk, 
most itt nem tudok válaszolni, valószínűleg azzal az eggyel, mert még az én beiktatásom előtt 
kezdődött ez a folyamat. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ékes képviselő úr! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Csak azt szerettem volna megerősíteni, amit Veres 

képviselőtársam is elmondott, és Dancsó képviselőtársam is foglalkozott ezzel a kérdéssel, a 
spekuláció teljes feltárása, azt hiszem, mindannyian érezzük és látjuk, hogy a mai világban 
hihetetlenül nehéz feladat. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is megpróbál abba az irányba 
hatni, hogy közös szemlélettel megpróbálja kiszűrni annak lehetőségét, hogy ilyen típusú 
visszaélés legyen. Ugye, Soros György neve is felmerült a spekuláció területén, sokkal 
kevésbé tudjanak befolyással lenni, mint az elmúlt időszakban. Ezt tudomásul kell venni. 
Látnunk kell, hogy vannak meglepetések a piacon, és teljesen logikus, mindenkinek érdeke 
az, hogy a tisztességtelenekkel szemben próbáljuk meg védeni a tisztességesen eljáró és adott 
esetben a pénzpiacon befektetéssel bíró szervezeteket, országokat, biztosítási alapokat, egyéni 
befektetőket. Rettentően nehéz ez a kérdés, de úgy érzem, az általános vitában is fel lehet 
hozni majd számos olyan kérdéskört, amivel tovább lehet fékezni vagy szigorítani ezeket. Én 
is azt kérem, hogy az általános vitában, ha lesz módosító indítvány, ezzel próbáljunk meg 
közösen élni, hogy tényleg minél kisebb mértékben lehessen spekulálni akár a forinttal vagy 
az európai uniós fizetőeszközzel, és kiszorítsuk annak lehetőségét, hogy olyan szigetekről 
vagy olyan egyének tudjanak spekulálni, akik a piacon eddig is hellyel-közzel érezhetőek 
voltak, és az anonimitásuk miatt nem tudtak napvilágra kerülni. Vannak meglepetések, ez 
tény és való. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, hogy még egyszer szót kértem, csak 

nagyon konstruktív vita bontakozott ki.  Mivel ez viszonylag ritkább volt az utóbbi időben, és 
kedvet kaptam hozzá, annak ellenére, hogy azért még Heller, ha jól emlékszem, a 
kontreminőrökről írt valamikor a múlt század elején, hogy fontos szerepet játszanak az 
értékpapír-ügyletekben és a tőzsdén is. Ezért úgy gondolom, egyetértve képviselőtársaim 
felvetésével, és tovább gondolva azt, szerencsés lenne megítélésem szerint az, ha itt az 
általános vita folytatása közben áttekintené a minisztérium azokat a jogszabályokat, amelyek 
ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak és érintik adott esetben a PSZÁF-ot, az MNB-t, a 
kormányzatot, vélhetőleg azzal a kapacitással rendelkeznek önök, államtitkár úr, ami ezt 
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lehetővé teszi. Ezt áttekintve még olyan módosításokat tudnánk megfogalmazni ezen törvény 
tárgyalásai során, amelyek az ellenőrizhetőséget és az átláthatóságot erősítenék annak 
érdekében, hogy Ékes képviselő úr, illetve Veres képviselő úr által kifejtett feladatokat, 
problémákat, veszélyes helyzeteket még inkább kerüljük el. Úgy gondolom, ebben 
kifejezetten fontos szerepe lehet annak, hogy ha ezeket valamilyen formában nyilvánosságra 
lehetne hozni, vagy legalábbis az irányító és szabályozó szervek számára egyértelművé válna, 
hogy ki és milyen típusú, nem feltétlenül a magyar állam számára előnyös befektetéseket 
próbálnak eszközölni. 

A másik kérdés, amit fölhoztam, az interchange díjak ügye. Erre is biztatnám, 
államtitkár úr, ha a szabályozás készen áll, akkor hozzák be, mert úgy gondolom, alapvető 
érdeke a magyar piacnak, hogy minél nagyobb verseny legyen, alapvető érdeke a magyar 
fogyasztónak, hogy még kiterjedtebb legyen az elfogadó hálózat, és alapvető érdeke a magyar 
költségvetésnek is, hogy minél több pénzforgalom, jövedelem ezen legális csatornákon 
keresztül áramoljon, egyre olcsóbb formában. Úgy gondolom, ez mindenkinek közös érdeke 
lenne. Tudom, érzem, hogy ez nem egyszerű történet, ennek ellenére megkerülhetetlenné 
válik az elkövetkezendő időszakban. Ha nem mi tesszük meg ezeket a lépéseket, akkor ezt a 
piac megoldja helyettünk úgy-ahogy, és nem biztos, hogy az lesz a legkívánatosabb 
valamennyi szereplő számára. Bizonyos szereplő igen, az egész közösség számára már 
kevésbé biztos. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Veres képviselő úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Pusztán egyetlenegy gondolat az utolsó felvetés 

támogatásként. Ha jól emlékszem, 2008-ban volt a Versenyhivatalnak egy nagyon alapos 
áttekintő vizsgálata. Szerintem érdemes az ő segítségüket az interchange díjak ügyében kérni. 
Meglehetősen mélyre ható volt, egy európai kitekintéssel összekapcsolt hazai vizsgálatuk 
volt. Bizonyosan azóta is a dolog valamely irányba mozdult, de hogy érdemes rá kitérni, 
abban teljesen biztos vagyok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szólláth képviselő úr kért ismét szót. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A konstruktív 

együttműködés, együttgondolkodás jegyében annyit szeretnék fölvetni, hogy itt, az általános 
vita időszakában azt javasolnám, hogy történjen meg ez az egyeztetés. Itt három közösségről 
van szó, és fontos kérdés, hogy ezt a három közösséget el akarjuk lehetetleníteni vagy 
szabályozni szeretnénk ezt a piaci részt. A szabályozással abszolút egyet tudok érteni. Azt 
gondolom, azt a tapasztalatot, amit egyébként ezek a közösségek az elmúlt években 
felhalmoztak, azokkal éljen államtitkár úr, és kérdezzük meg a véleményüket erről pontosan, 
ha lehet ezt kezdeményeznem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom. Kérdezem államtitkár úrtól, kíván-e reagálni a 

vitára, illetve a javaslatokra. Tessék parancsolni! 
 
DR. KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Röviden megerősítő 

válaszokat tudok adni a legtöbb felvetésre. Át fogjuk tekintetni, hogy mit tudunk még 
megtenni abban az ügyben, hogy felderítsük, hogy kik állnak adott esetben a 
forintgyengülésre játszó ügyletek hátterében. Az interchange díjakkal kapcsolatban nekünk is 
nagyon határozott véleményünk van, és tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi helyzet nem 
tartható, úgyhogy az ezzel kapcsolatos szabályozási munka folyamatban van. Azt is meg 
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tudom ígérni, hogy egyeztetéseket fogunk folytatni mindenkivel, akivel érdemes a kvázi 
pénzekkel kapcsolatban. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az 
egyes pénzügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára bocsáttassék? 
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettő, négy, sok. Ki az, aki nem ért 
egyet? Egy. Ki tartózkodott? Egy. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot. Köszönjük szépen államtitkár úrnak a közreműködését. 

Megint elfeledkeztem az előadó-állítási feladatról. Úgy tudom, Ékes képviselő úr 
vállalkozik rá. Köszönöm szépen. Akkor az előadónk is megvan. Kisebbségi előadó Veres 
képviselő úr. Akkor pro és kontra lesz kommentálva ez a törvényjavaslat a bizottság részéről. 
Jó. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a magyar állampapírok után járó kamat 
kamatadómentessé tételéhez szükséges módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Akkor most át tudunk térni a 4. napirendi pontra, ahol képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről fogunk állást foglalni. Az előterjesztő Volner János úr, aki nincs 
jelen. Ezért megkérdezem a kormány, illetve a tárca képviselőjét, hogy mi a véleménye erről 
az indítványról. Tessék parancsolni! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca álláspontját tudom 
ismertetni. Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár úr elnézést kér, de a következő ülésre kellett 
tovább mennie. A tárca nem támogatja az előterjesztést. Amennyiben kívánják, akkor a tárca 
részletes álláspontját is ismertetem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja az előterjesztést. Kérdezem a 

bizottság tagjait, kinek van észrevétele, véleménye a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Észrevételt nem látok. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Volner János képviselő úr indítványát az 
szja-törvény módosításáról? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen 
mellett a bizottság nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Köszönjük szépen 
a segítségét. Most viszont szünet következik. Ügyrendi kérdés, tessék! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Csak jelezném elnök úrnak, hogy az előző napirendi 

ponthoz bizottsági előadót nem állítottunk. 
 
ELNÖK: Ékes képviselő úr lesz. El tetszett gondolkodni máson. Köszönöm, a szándék 

mindenképpen korrekt. Akkor szünet következik. (Rövid szünet.) 
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Az Állami Számvevőszék jelentése a kórházi ellátás működtetésére fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről - a jelentés megtárgyalása, bizottsági 
álláspont kialakítása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság munkáját az utolsó napirendi pont 
megtárgyalásával. A téma egy ÁSZ-jelentés ismét, ami a kórházi ellátás működtetésére 
fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szól. Úgy látom, egy kis 
prezentációval készült a Számvevőszék. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek időtartama 
mennyire becsülhető. (Jelzésre.) Maximum 10 perc, az kiváló. Akkor köszöntöm a 
Számvevőszék munkatársait, és meg is adom a szót azért, hogy elmondhassák a lényegét 
ennek a vizsgálati jelentésnek. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése 

MAKKAI MÁRIA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, elnök úr Tisztelt 
Bizottság! Mielőtt a prezentációt megtartanánk, engedjék meg, hogy még annál is rövidebben 
pár szót mondjak az ellenőrzésről. Ezt az ellenőrzést az Állami Számvevőszék 2012 második 
felében 20 kórháznál végezte el. Az ellenőrzés a 2009-2012 első féléve közötti időszakra 
vonatkozott. Ebből következik, hogy a 2009-2011. közötti beszámolókra épült. Fontos 
hangsúlyozni, hogy 20 kórház ellenőrzéséről van szó, de a kórházak ellenőrzése során 
tapasztaltakat nem lehet kivetíteni az egész kórházi rendszerre, tehát a 20 kórházra igazak 
azok a megállapítások, amiket a jelentésünk tartalmaz. Szeretném hangsúlyozni, mielőtt a 
prezentációt bemutatja a kollégám, hogy új megközelítéssel végeztük a kórházak ellenőrzését. 
Az eredményszemléletű, úgynevezett CLF-módszerrel végeztük az ellenőrzést, többek között 
azzal a céllal, hogy így lehetővé váljon, hogy akár társasági formában, akár költségvetési 
szervként működő kórházak adatai összehasonlíthatók legyenek. Ennek a módszernek az a 
lényege, hogy a működési és a felhalmozási jellegű bevételeket és ráfordításokat 
következetesen elkülöníti egymástól. (Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 
megérkezik az ülésre.) 

Mit is értékeltünk? Tulajdonképpen az volt az ellenőrzés célja, hogy milyen tényezők 
hatására változott a kórházak pénzügyi helyzete, és biztosított volt-e a kórházak 
gazdálkodásában a pénzügyi egyensúly. Tettek-e a kórházak ezek megteremtésére belső 
intézkedéseket? És, mint mindig, ebben az esetben is néztük, hogy a korábbi ÁSZ-javaslatok 
hogyan hasznosultak. A legfontosabb megállapítást hadd mondjam most el a prezentáció előtt. 
Az egyik ilyen megállapításunk az volt, hogy az ellenőrzött 20 kórház pénzügyi egyensúlya 
2009-ben nem volt biztosított, 2010-2011-ben a pénzügyi egyensúlyi helyzet kedvező 
irányban változott. Minek köszönhető ez? Egyrészt a teljesítményarányos OEP-támogatás 
növekedésének, másrészt a kórházak által a saját bevételek növelésére és a ráfordítások 
csökkentésére meghozott intézkedéseknek, harmadrészt pedig a konszolidációs támogatások 
hatásának. Meg kellett azonban azt is állapítanunk, hogy mindezek nem voltak elegendőek 
ahhoz, hogy mindegyik ellenőrzött kórháznál megteremtsék a gazdálkodás pénzügyi 
egyensúlyát, és biztosítsák annak hosszú távú megőrzését, megakadályozzák a pénzügyi hiány 
újratermelődését. A likviditási problémák és a fizetési késedelmek sajnos fennmaradtak. 

Még egy lényeges megállapításunkra szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, 
és ez pedig nem más, mint az, hogy az egészségügyi intézmények eltérő számviteli 
nyilvántartási rendszereket alkalmaztak, és önköltségszámítás, utókalkuláció hiányát 
tapasztaltuk. Jogszabály ad lehetőséget a kórházaknak arra, hogy az OEP-től kapott 
támogatást tekintsék önköltségnek. Ez semmiféleképpen nem abba az irányba hat, hogy az 
egyes egészségügy szolgáltatások tényleges ráfordításai ismertekké váljanak. Mindezek 
alapján a hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében az emberi erőforrások 
miniszterének és öt érintett kórház vezetőjének tettünk javaslatot. El kell mondjam, hogy a 
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kórházaktól és a minisztertől a javaslatok végrehajtásához szükséges intézkedési tervek 
határidőben megérkeztek. A kiértékelésük folyamatban van, de előzetes azt bátran merem 
mondani, hogy úgy látjuk, többségüket elfogadhatónak tartjuk. Azokról nem tudok még 
nyilatkozni, amelyek az utóbb egy-két napban érkeztek be. Köszönöm szépen. Ha elnök úr 
megengedi, átadnám a szót az ellenőrzés vezetőjének, Böröcz Imre úrnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, tessék parancsolni! 
 
BÖRÖCZ IMRE (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Felügyeleti vezető 

asszony ismertette ellenőrzésünk alapvető módszerét, célját és legfőbb üzenetét is. Én 
szeretnék néhány megállapítást kiemelni ellenőrzésünkből. Megállapítottuk, hogy a 20 kórház 
együttes pénzügyi egyensúlyi helyzete a CLF-modellel számítva 2009-2011. között a 
következőképpen alakult. Látható, hogy 2009-ben a működési jövedelem és a felhalmozási 
tevékenység egyenlege is negatív volt, 2010-ben hasonló megállapításokra jutottunk. A 
mértékekben történt változás, kisebb volt a hiány. 2011-ben a működési jövedelemben pozitív 
irányú változás volt, és a felhalmozási tevékenység egyenlege továbbra is negatív volt. Tehát 
azt lehet mondani, hogy az adott tárgyévi működési ráfordítások fedezetéül szolgáló bevételek 
a 20 kórház együttesében rendelkezésre álltak. A fejlesztések vonatkozásában viszont hasonló 
helyzetről nem beszélhetünk, nem volt elég a bevétel a fejlesztési ráfordításokra. 

A működési egyensúly 2009-ben 16 kórháznál nem volt biztosított, 2010-ben 13 
kórháznál, 2011-ben 5 kórháznál. Ha a konszolidációs támogatások nélkül nézzük, akkor 
2009-2010-ben 18, 2011-ben pedig 12 kórháznak lett volna működési pénzügyi egyensúlyi 
problémája. A kórházak igyekeztek takarékossági és bevételnövelő intézkedéseket hozni. A 
dologi ráfordításokon, mint a gyógyszerbeszerzés, bizonyos közműszolgáltatások, 
segédüzemi szolgáltatások vásárlása, és sikerült ezzel elérniük, hogy a ráfordítások csak igen 
szerény mértékben emelkedjenek. Megállapítottuk, hogy a konszolidációs támogatás csak a 
kórházak adott évi pénzügyi helyzetében eredményezett kedvező változást, ugyanakkor a 
gyógyító tevékenység ellátásában jelentkező hiány okát és annak újratermelődését nem 
szüntette meg. A 20 kórház likviditási helyzete kedvező irányba változott 2009- és 2011 
között, de ki kell emelnem, hogy 14 kórház fizetőképtelensége fennállt, 14 olyan kórház volt, 
ahol az év végi rövid lejárató kötelezettségeire forgóeszközeinek egésze sem nyújtott volna 
fedezetet. A lejárt tartozások 2011-hez képest 2012 első félévének végére 3 százalékkal ismét 
emelkedésnek indultak. Korábban egy enyhe csökkenés volt látható, de 2012 első félévének 
emelkedése mindenképpen jelzés volt. Vannak kórházak, amelyeknek a lejárt szállítói 
tartozásuk minimális, de vannak olyanok, ahol bizony ez igen jelentős. 

Szeretném kiemelni azokat a számvevőszéki megállapításokat, amelyek intézkedést 
igényelnek, és amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék javaslatokat fogalmazott 
meg. A kórházak a jogszabályban biztosított lehetőség alapján mentesültek az önköltség-
számítási szabályzat készítésének kötelezettsége alól. Vagyis nem kötelező az 
önköltségszámítás, ebből eredően nem ismertek az egyes egészségügyi szolgáltatások 
tényleges ráfordításai. Javaslatunk az emberi erőforrások miniszterének, hogy kezdeményezze 
annak a kormányrendeletnek a módosítását, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a 
kórházak ne készítsenek önköltség-számítási szabályzatot, és ne végezzenek 
önköltségszámítást. Úgy gondoltuk, hogy addig is a GYEMSZI főigazgatóján keresztül lehet 
olyan fenntartói intézkedést tenni, sőt, javasoljuk, hogy tegyen olyan intézkedést, amely 
biztosítja, hogy a kórházak működési formától függetlenül egységes és összevethető számítási 
módszer alapján számítsák önköltségeiket. 

Megállapítottuk a minisztérium ellenőrzése során, hogy egy korábban tett ÁSZ-
javaslat ellenére és egy törvényi felhatalmazás ellenére az egyéb kényelmi szolgáltatásokra 
vonatkozó központi szabályozás továbbra is hiányzik. Ennek a pótlására ismételten felhívtuk 
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az emberi erőforrások miniszterét. Szó volt a fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban arról, 
hogy a kórházaknak nem volt elegendő felhalmozási célú bevételük. 2009-ben 19, 2010-ben 
16, 2011-ben egyik kórháznál sem képződött annyi felhalmozási célú bevétel, mint amennyi 
felhalmozási célú ráfordításuk volt. Egyetlen kórház sem végzett az elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelő eszközpótlást, a 20 kórház együttesében ez nem érte el a 30 
százalékot. Javaslatunk egyértelmű volt a miniszternek, alakítson ki olyan rendszert, 
amelyben a fenntarthatóságot, az ellenőrizhetőséget is figyelembe véve biztosítja az 
elhasználódott eszközök pótlását úgy, hogy annak nagysága összhangban legyen a mindenkori 
működési célú egészségügyi vagyonnal. Öt olyan ellenőrzött kórház volt, amelynek pénzügyi 
működési egyensúlya 2011-ben sem volt biztosított. Az öt kórház főigazgatójának, 
vezetőjének tettünk javaslatot az egyensúlyi helyzet helyreállítása érdekében, hogy mérjék fel 
a működési bevételeik növelésének lehetőségeit, a költségek csökkentésének lehetőségeit, 
készítsenek intézkedési tervet a pénzügyi egyensúly megteremtésére és annak megőrzésére, 
továbbá ennek az intézkedési tervnek az ellenőrzésével biztosítsák folyamatos végrehajtását. 

Ezek voltak a legfontosabb megállapításaink. Egy dolgot szeretnék még kiemelni. 
Tehát 2009-ben a 20 kórház együttesében nem volt biztosított a működési egyensúly, 2010-
ben némi javulást tapasztalatunk, és 2011-ben a működési egyensúly a tárgyévi bevételek és 
ráfordítások tekintetében a 20 kórház együttesében biztosított volt. Ez köszönhető volt a 
takarékossági és bevételnövelő kórházi intézkedéseknek, az OEP-támogatás növekedésének 
és a konszolidációs támogatásnak. Mindemellett a 20 kórházak mindegyikének nem sikerült 
biztosítani a pénzügyi egyensúlyt, a fizetési késedelmek továbbra is fennmaradtak. Köszönöm 
szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, tanácsos úr, a prezentációt. Köszöntöm Domokos László 
urat, az ÁSZ elnökét. Örülök, hogy megtisztelte jelenlétével ezt a napirendi pontot. Kinek van 
kérdése a jelentéssel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) (Jelzésre.) Hozzászólás. Jó, tessék. 
Parancsoljon! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt Elnök Urak! Úgy 

gondolom, nagyon fontos volt ez a vizsgálat. Ugyanis megdöbbentő számomra az, hogy 
valójában a vizsgálat is azt prezentálta, hogy nincs a magyar egészségügyben 
önköltségszámítás, a tényleges ráfordítások nem ismerhetők. Arról nem esett szó, de 
feltételezem ezek után, miután a vizsgálat azt is taglalta, hogy a felhalmozási célú bevételek 
és kiadások nincsenek egyensúlyban, hogy nem számítanak amortizációs költséget. Hiszen 
ennek tudható be az, hogy ha nem terheli az önköltséget az amortizációs költség, akkor 
minden lerobban. Ez látható az egészségügyben is a kórházak minőségén és állapotán is. Úgy 
gondolom, hogy ezek hiányában, és ez egy nagyon lényeges megállapítás volt, feltétlenül jó, 
ha szorgalmazzák jelentésükkel is, hogy a gazdálkodás első számú alapja, hogy pontosan 
lehessen tudni, hogy mely disciplinák, mely szolgáltatások mennyibe kerülnek, és ezzel 
szemben mennyi a bevétel. 

Azt sem pontosan értem, hogy egy ilyen önköltségszámítás nélkül hogyan lehet 
egyáltalán az egészségügyet finanszírozni. Például eléggé furcsa számomra az, hogy 
valamilyen fantomfinanszírozás kapcsán működik a dolog. Hiszen arra is kíváncsi lettem 
volna, az OEP tudja-e, mennyibe kerül például egy sebészeti ágazat, vagy teszem azt 
valamilyen konkrét ellátás. Hallottam én már sok szolgáltatásnál több milliós költségről. 
Innentől kezdve aggódom amiatt, hogy a pénz nem mindig hatékonyan költődik el. Feltétlenül 
támogatom azt a megállapítást, amit az ÁSZ nagyon helyesen rögzített, hogy sürgősen be kell 
vezetni az önköltségszámítást, mert a tényleges ráfordításokat a magyar egészségügyben 
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ismerni kell, és számon kell kérni a költségtudatos gazdálkodást. Egy dolog a likviditás, amit 
több alkalommal emlegetett a vizsgálat is, hogy több alkalommal fizetőképesebbé váltak. De 
tudjuk nagyon jól, hogy a konszolidáció tette lehetővé azt, hogy a korábban felhalmozott 
hiányok kapcsán a pénzügyi egyensúly több kórháznál helyre állt, de ez így hosszú távon nem 
tartható. 

Summa summarum, úgy gondolom, a vizsgálat nagyon fontos tényeket állapított meg, 
olyan lényeges pénzügyi és gazdálkodási kérdésekre hívta föl a figyelmet, amit 
mindenféleképpen dicsérendőnek tartok, és javaslom is a kormánynak, az egészségügyi 
tárcánk, az egészségüggyel foglalkozó szakmának, hogy e tekintetben jelentős eredményeket 
kell elérni. Úgy tudom, hogy Európában mindenhol úgy működik a finanszírozás, hogy 
nagyon figyelnek egy-egy disciplina, egy-egy szolgáltatás önköltségére, ráfordításaira, mert 
csak így lehet gazdálkodni. Ha ez nem így történik, akkor egy paternalista, költségvetési 
típusú, ami a mai viszonyok között, 2013-ban már nem tartható fenn. Úgyhogy köszönöm a 
figyelemfelhívást és a munkájukat. Úgy gondolom, a legfontosabb, legnagyobb anomáliákra 
fölhívták a figyelmünket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván még szólni? Puskás alelnök úr. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntöm az ÁSZ elnökét. Tisztelt Bizottság! Babák Mihály képviselőtársam egy, a 
bizottsághoz méltó szakmai hozzászólást tett, engedjék meg, hogy én egy kicsit politikusabb 
hozzászólást tegyek. Amikor a kórházak ÁSZ-vizsgálatáról van szó, akkor természetesen 
eszembe jut az, különösen, ha úgy tetszik, politikai vagy kormányzati ciklusokat átívelő 
vizsgálati időszakról van szó, akkor nem lehet nem szóvá tenni azt, hogy valóban, a kórházak 
költségvetési helyzete ma sem optimális, sok tekintetben a gazdasági, finanszírozási kérdések 
is komoly szakmai kételyeket vetnek fel. De azért érdemes azt a dimenziót is szóvá tenni 
ebből a jelentésből, amely nyilvánvalóan nem sarkítja ezt a kérdést, de mi kiolvassuk belőle, 
hogy a kórházak ma mégis csak jobb költségvetési helyzetben vannak, mint voltak 2009-ben. 

Ez nyilván nem nyugtat meg teljes egészében bennünket, hiszen akár korábbi 
fenntartóként, olyan önkormányzat vezetőjeként, amely kórházat tartott fenn, és ennél az 
asztalnál talán nem vagyok egyedül, aki ilyen szerepben is megfordult, másrészt pedig a 
kórházakban járó emberként mindannyian megállapíthatjuk, hogy a helyzet nem üti meg a 
kívánatos mértéket semmilyen tekintetben. A kórházak ma is komoly finanszírozási 
gondokkal küzdenek. Mindazt a kételyt, kérdést, aggodalmat fölvethetnénk, amit a korábbi 
időszak már felvetett, de azért nem felejthetjük el, hogy a kórházak komoly finanszírozási 
gondjai 2007. január 1-től kezdődtek. Saját tapasztalataimból azt tudom mondani, hogy addig 
a Tolna Megyei Önkormányzat kórháza komoly megtakarításokkal rendelkezett, nem küzdött 
napi finanszírozási problémákkal. Azt követően azonban, emlékszünk rá, hogy szocialista 
kormányzás volt abban az időben, mondhatni, egyik napról a másikra komoly gondokkal 
kezdtek küzdeni a finanszírozás változása miatt. 

Ezzel a problémával küzdöttünk, amikor 2010-ben ismét átvettük az ország vezetését, 
és erre a problémára számos választ igyekezett a kormány adni, pénzügyi-költségvetési 
válaszokat is, szakmai válaszokat is. Többek között ezért történt meg a kórházak állami 
fenntartásba-vétele, és ezért történt meg a kórházak új szisztémába rendezése. Ennek is 
köszönhető az, hogy ma a kórházak többsége jobb költségvetési helyzetben van, elviselhetőbb 
finanszírozási helyzetben van, mint volt 2010-ben. Bízom benne, hogy mindazok a 
változások, amelyek lezajlottak, amelyekre utaltam, azt segítik elő, hogy Magyarországon a 
betegellátásban valóban, ne csak a kórházak gazdálkodását, a kórházakat vezetők érzékeljék 
azt, hogy nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, hanem a betegek is mindannyian, akik 
kapcsolatba kerülnek a betegellátással. Azt érzékelhessék, hogy igen kedvező változások 
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történtek a magyar egészségügyi ellátásban. Ez az ÁSZ-jelentés számunkra ezt a reményt 
tükrözte. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilván kínálkozna a 

lehetőség, hogy alelnök úr iménti, kifejezetten politikus és nem szakmai megszólalására 
reagáljak. De azt gondolom, ezt egy mondattal, röviden elintézem. Nevezetesen, 
meglehetősen felszínes az a következtetés, amit most alelnök úr levont, éppen ezért nem is 
megyek bele ennek vitájába, mert feleslegesnek tartom a következtetés cáfolatát és sok miden 
más aspektusát érinteni. 

Három dolgot szeretnék érdemben felvetni a jelentés kapcsán. Nem ismerem az ország 
többi részét, ebből következően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselőként a mátészalkai 
kórháznál folytatott ellenőrzés kapcsán igazából egy kérdést szeretnék föltenni. Vajon mi volt 
az oka annak, hogy a megyét illetően nem a megye nagy tömegű betegellátását végző holding 
vizsgálatára került sor, tehát nem azt jelölték ki, hanem éppen a mátészalkai kórházat, ami egy 
nagyságrenddel kisebb intézmény, nyugodtan mondhatom? A mátészalkai kórházra 
vonatkozó vizsgálati megállapításokban csak egy tényszerű leírást találtam a kórház 
jogállására nézve, nevezetesen, hogy ebben a vizsgált periódusban a mátészalkai kórház 
részévé vált az egészségügyi holdingnak, a mátészalkai önkormányzat döntése alapján, majd 
pedig államosításra is sor került. Így van levezetve a folyamat. Ugyanakkor kíváncsi lennék 
arra, hogy tettek-e megállapítást vagy bármilyen véleményt formálnak-e azzal kapcsolatban, 
hogy a működtetési forma összefüggésben van-e a hatékonysággal, a betegellátás 
színvonalának változásával vagy a gazdálkodás változásával. 

Azért tartom fontosnak ezt forszírozni, mert itt az elmúlt időszakban ennek kapcsán 
voltak meglehetősen határozott álláspontok az országban bizonyos személyek részéről, 
másrészt még adott esetben politikai aspektust is kapott a működtetési forma, hogy ez a jó, az 
a jó vagy amaz a jó. Az érdekelne, hogy ha már találkoztak ilyen helyzettel, akkor ennek 
hatását vizsgálták-e bármilyen módon. 

A harmadik megjegyzésem arra vonatkozna, hogy éppen a mátészalkai kórház 
vizsgálatánál szerencsére komplexebben ítélték meg, vizsgálták az intézmény működését, 
nem pusztán a pénzügyi mutatókat. Önmagában a pénzügyi mutatóknál nem álltak meg, 
hanem például kitértek arra is, hogy milyen a mátészalkai területi kórház munkaerőhiánya. 
Kitértek arra is, hogy mennyi volt az üres álláshelyek száma, ezen üres álláshelyek 
szakorvosi, szakdolgozói álláshelyek voltak-e vagy sem. Azt gondolom, hogy nagyon fontos 
az a körülmény is, főleg ennél a bizottságnál, hogy milyen egy kórházi működés 
hatékonysága, pénzügyileg mennyire fenntartható, de legalább ennyire fontos körülmény az, 
hogy vajon az alapfeladatát, cél szerinti működését az adott intézmény hogyan valósítja meg, 
nevezetesen a betegellátásban milyen eredményeket ér el, milyen mutatókat tud fölmutatni, és 
mennyire elégedettek ezeknek az intézményeknek a működésével az ellátotti körbe tartozók. 
A mi esetünkben ráadásul ez egy fizikai kényszer is, az emberek jelentős része nem nagyon 
tud más intézményt választani, lévén, hogy ez érhető el számukra, és mindenfajta kötelezés 
vagy más kényszer miatt is, pusztán anyagi kényszerből is az az intézmény érhető el 
számukra.  

Ha így nézzük, akkor, miközben az egyszeri éves segítségek a vizsgált időszakban, 
amiket év végén kaptak az intézmények, tették lehetővé, hogy pénzügyi mutatók szerint 
jobban tudja az évet zárni az intézmény, azonban az intézmény szakmai munkájának biztosan 
nem segített az, hogy a vizsgált időszakban folyamatosan és növekvő mértékben voltak üres 
álláshelyek, betöltetlen szakorvosi állások. Ebből a szempontból szerintem sokkal fontosabb 
az, hogy vajon ez mennyiben szolgálta a jó színvonalú, megnyugtató, bizalmat ébresztő 
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betegellátást, mintsem éppen ennek az ellenkezőjét szolgálta adott esetben. Azaz, csak azt 
akarom mondani, hogy az összes pénzügyi mutatón túl legalább annyira fontos ezen 
intézmények működésének értékelésénél, hogy a gazdálkodási szempontokon túlmenően 
vajon a közbizalmat mennyire szolgáló tevékenységet tud az adott intézmény folytatni azon a 
helyszínen, ahol van. 

Ez a harmadik egy megállapítás részemről, nem kérek rá választ értelemszerűen. A 
másik kettőnél, ha van rá válaszuk, azt természetesen nagyon szívesen veszem. Nem akarok 
most hosszan alelnök úr okfejtése kapcsán politikai mezőbe áttérni, mert azt gondolom, hogy 
amit mondtam rá, pontosan elég ilyen helyzetben. De ha elmegyünk ilyen irányba, akkor 
nagyon szívesen részt veszek abban a politikai vitában is. Köszönöm figyelmüket. 

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

Képviselőtársaim! Tisztelt Domokos elnök Úr! A jelentés, úgy gondolom, mindenképpen 
figyelemfelhívó és figyelemre méltó, hiszen elég mélységben tekint át 20 intézményt, 20 
egészségügyben működő szervezetet. Nyilvánvalóan nem lehetett reprezentatív felmérés, 
hiszen 170 körüli az ilyen szervezetek száma, tehát a 20 nem tekinthető annak. E 
vonatkozásban ilyen következtetéseket nem lehet levonni, viszont mégis csak egy látlelet, 
hogy mi a helyzet a magyar egészségügyben, annak is a fekvőbeteg-ellátó rendszerében. 

A felhalmozási problémák, amiket megállapítottak, úgy gondolom, általános állami 
probléma. Az, hogy a finanszírozási rendszerbe az amortizáció nincs bekalkulálva, nincs 
finanszírozva, tehát nem tud folyamatosan évről évre az amortizációnak megfelelő összeg, 
innentől kezdve nem az egészségügyet, az oktatás rendszerét, bármi egyebet megvizsgálnánk, 
ezzel a problémával találkoznánk. Ezáltal csak a különböző pályázati utakon érkező 
pénzeszközök azok, amelyek a felhalmozási jellegű bevételeit jelenthetik az adott 
szervezetnek. Nyilván ennek az a problematikája, hogy arról mindig egyedi döntések 
születnek, és mindig meg lehet indokolni, hogy miért az a jó, miért nem az a jó, nem normatív 
alapú finanszírozás működik a rendszerben. Önöknek nyilván van erre vonatkozóan 
tapasztalatuk, és ez érdekelne, hogy az Európai Unióban vagy az OECD-tagállamokban az 
amortizációt beépítik-e az egészségügyi finanszírozási rendszerbe vagy sem. Ez egy érdekes 
kérdés lehet, hogy mi be tudjuk-e építeni, van-e ilyen forrásunk vagy sem. Egyáltalán hogyan 
néz ki ez? Biztosan vizsgálták ezt más műsorszámban. 

Ami a működést érinti, ahogy önök kivetítették, 2009 és 2011 között vizsgálták, illetve 
2012 első félévéig. Az önköltségszámítást már képviselő úr is szóba hozta, hogy mégis csak 
furcsa dolog, hogy nem létezik. Viszont ez nehéz is lett volna. Most nem azt mondom, hogy 
csaknem 170-féleképpen működtek a kórházak, de még azon kórházak esetében is, amelyek 
önkormányzati fenntartásúak voltak, és intézményi formában működtek, feltételezem, hogy 
Magyarországon a zöm ilyen, még ott is minden kórház teljesen más módon végezte a 
kontrolling tevékenységét. Legalábbis ismereteim szerint. Ebből kifolyólag egységes 
önköltségszámítás nyilván nem is létezett. Az pedig, hogy volt gazdasági társaság, intézmény, 
alapítvány, egyházi fenntartás, tehát nagyon széles volt a működés jogi kerete, feltételezem, 
megerősítik vagy cáfolják, önmagában is nehézzé teszi az önköltség számítását. Megítélésem 
szerint az államosítás önmagában is egy olyan lépés, ami azt eredményezheti, kéne 
eredményeznie, hogy valóban megszülessen az az egységes önköltségszámítás, ami egyfajta 
kiindulási alapja lehet az egészségügyi ellátó rendszernek a fekvőbeteg-ellátó alrendszerére 
vonatkozólag. Hiszen enélkül nem lehet működtetni, egységes elvek, rendszerek alapján 
nyilván nem tudnak hatékonyan beavatkozni. Önök is bizonyos értelemben olyan 
megállapításokat tudnak tenni, amelyek megállják a helyüket vagy sem, de ezt nehéz 
eldönteni. 
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Amit Veres képviselő úr mondott a humán erőforrások helyzetéről, nyilván mindenki 
érzi. Én is mint a fenntartó képviselője, amikor még városi kórházunk volt, éreztem azt a 
szorítást, hogy megfelelő humán erőforrások nélkül hihetetlenül nehezen működik az 
egészségügyi rendszer. Ez részben összefügghet a finanszírozás kérdésével, részben attól 
független. De az egy alapvető kérdés, és most nyilván nem volt a vizsgálat tárgya, 
feltételezem, hogy a humán erőforrási kérdésekre ilyen mélységben adjon választ. 
Összességében nyilván megköszönhetjük azt, hogy az Állami Számvevőszék ezt a látleletet, 
hogy stílszerűek legyünk, elvégezte. Hasznos következtetéseket lehet levonni a döntésekhez. 
És arra kell ösztökélnie a kormányzat szereplőit, elsősorban a GYEMSZI-re kell gondolnunk, 
illetve az egészségügyi államtitkárságra, hogy ezeket a megállapításokat feldolgozva, 
értékelve hozza meg azokat a döntéseket, amelyek a fekvőbeteg-ellátás hatékonyabb 
működtetéséhez szükségesek. Még egyszer köszönjük, és örülök, hogy itt is beszélhetünk 
ezekről a kérdésekről. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elhangzottak vélemények, kérdések. Két kérdést én is hadd 

tegyek föl, kihasználva azt az alkalmat, hogy elnök úr is itt van. Szerintem röviden lehet a 
kérdéseimre válaszolni. Az egyik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a 20 kórház több 
különböző típusú szervezet, mert vannak köztük kormányzati költségvetési intézmények, 
központi költségvetési szervek és gazdasági társaságok is. Az utóbbiaknál nyilvánvaló, hogy a 
pénzügyi beszámolót könyvvizsgáló auditálja, mert vélhetően akkora nagyságrendű 
könyvelésük van ezeknek a társaságoknak. Tehát itt van egyfajta hitelesítő tanúsítványa a 
könyvvizsgáló vizsgálatnak, a pénzügyi ellenőrzésnek. A kérdésem az, hogy a többi típusú 
kórháznál, különös tekintettel a központi költségvetési szervként működő kórházaknál a 
költségvetési beszámoló auditálását tervezi-e a Számvevőszék. Mert jelenleg ez egy nagy 
hézag a pénzügyi ellenőrzésben. Egyáltalán, az önkormányzati költségvetési intézményként 
vagy központi költségvetési intézményként működő kórházak költségvetési beszámolóját a 
jövőben a Számvevőszék kívánja-e auditálni? Ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy esetleg olyan módszerbeli elmozdulásra 
készül-e a Számvevőszék, aminek az a lényege, hogy összehasonlíthatóvá tegye a különböző 
kórházak teljesítményét. Itt különböző teljesítménymutatókra már voltak példák, a jelentés 
maga is említ ilyeneket, ágykihasználtság, átlagos ápolási nap. Nyilván a szakmának 
megvannak azok a teljesítménymutatói, viszonylag egzaktan mérhető teljesítményei, ezáltal 
összehasonlíthatóvá teszik akár a 20, akár a több kórházat, különböző altípusok szerint. Én ezt 
Angliában láttam, ahol nem a Számvevőszék, hanem az Audit Commission, egy külön 
szervezet ellenőrzi az egészségügyi intézményeket. Nekem azt mondták az angol kollégák, 
hogy legtöbbet egymástól tanulnak az ellenőrzöttek. Tehát nem feltétlenül, abból is tanulnak, 
amit az ellenőrző szervezet ajánl, javasol, megállapításokat tesz, de abból tanulnak legtöbbet, 
amikor látják, hogy a második, a harmadik partnerszervezetnél milyen teljesítménymutatókat 
vagy milyen produkciókat állapított meg az ellenőrző szerv. Tehát a második kérdésem az, 
hogy ilyenfajta elmozdulást, ilyenfajta összehasonlíthatóvá tételét a különböző típusú 
intézményeknek tervezi-e a Számvevőszék a jövőben. 

Az előterjesztő válasza 

Ezek voltak a kérdéseim. Miután úgy látom, több kérdés nincs, megadom a szót, és az 
elnök úr kívánja, kezdje ön. Tessék parancsolni, Mária! 

 
MAKKAI MÁRIA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Akkor kezdem én. 

Hogy miért pont ennél a 20 kórháznál vizsgálódtunk. Gondolom, erre képviselő úrnak is 
választ tudok adni. Nem reprezentatív a minta, ezt én is jeleztem az elején. Több oknál fogva 
nem reprezentatív. Az egyik, amit szeretnék rögtön hangsúlyozni, és erre utaltam a 
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felvezetőmben, hogy egy új megközelítéssel, az eredményszemléletű megközelítéssel 
ellenőriztük ezt a 20 kórházat. Ebből kifolyólag nem lehet, hogy 170, vagy 150, vagy 120 
kórházat ellenőrizzünk, egyszerűen nem bírtuk volna ezzel a megközelítéssel elvégezni. A 
másik, hogy arra törekedtünk, amikor kiválasztottuk a 20 kórházat, hogy legyen benne 
költségvetési szerv és gazdasági társasági formában működő, legyen benne fővárosi és vidéki 
kórház, legyen benne különféle fenntartású kórház. Tehát valóban nem reprezentatív a 
mintánk, de arra törekedtünk, hogy minden típusból legyen a mintánkban. Így került be 
Mátészalka is az egyik szempontrendszerbe. Semmi más nem volt mögötte. 

Kérdezte képviselő úr, hogy van-e arra valami válaszunk, vagy néztük-e az ellenőrzés 
során, hogy a különféle formáknak van-e a pénzügyi helyzetre hatásuk. Azt tapasztaltuk, bár 
külön nem néztük, de értelemszerűen az ellenőrzés kapcsán a megállapításokat valamilyen 
módon értékelni kell, hogy nem láttunk ok-okozati összefüggést abban, hogy milyen a 
működési forma, azaz költségvetési szerv vagy társasági forma, és hogy valakinek jó a 
pénzügyi helyzete vagy kevésbé jó. Ugyanazokat a problémákat tapasztaltuk, akár társasági 
formában működött, akár költségvetési szervként, nem volt markáns eltérés. Még mielőtt 
elnök úrnak átadnám a szót, azt szeretném elmondani, hogy mi az összehasonlíthatóság 
szempontjából, a pénzügyi megközelítés összehasonlíthatósága szempontjából próbáltuk meg 
a 20 kórháznál az úgynevezett eredményszemléletű megközelítést alkalmazni, mert ez a 
módszer az, ami a különféle formákban, különböző fenntartókkal működő kórházak 
összehasonlítására lehetőséget nyújt. Nyilván ezen a módszeren még majd lehet finomítani, ez 
teljesen természetes, nálunk, az ÁSZ-nál folyamatos a megújulás, de a pénzügyi 
összehasonlíthatóság az eredményszemléletű számvitellel megteremhető. Köszönöm szépen. 

Bocsánat, még egyet. Az OECD-ben, képviselő úr, be van építve az amortizáció, 
eltérően tőlünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
BÖRÖCZ IMRE (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Néhány rövid gondolat. 

A kórházak egy részében van költségszámítás, kontrolling, üzemgazdasági szemléletű 
megközelítés. De pont ez a lényeg, eddigi ellenőrzési tapasztalataink is azt mutatták, hogy 
nem egységes, hanem nagyon különböző. Az OEP által történő finanszírozás egy 
átlagszámmal, egy átlagköltséggel számol. Ezeket a költségeket kalkulálja, és bizonyos 
mintavétellel a kórházak egy körében gyűjt adatokat, és próbálja ezt naprakésszé tenni több-
kevesebb sikerrel. Mi azt gondoljuk, az mindenképpen fontos, hogy szintén lássunk tisztán, az 
intézményeknél mi mennyibe kerül. 

A kockázatokkal kapcsolatban hadd emeljem ki, hogy jelentésünk túllép azon, amiket 
elmondtam. De ezen kockázatok hangsúlyosan szerepelnek a jelentésben. Szeretném 
kiemelni, hogy megállapítottuk, hogy ebből a 20 kórházból 1800 fő hiányzott. Ez azt jelenti, 
hogy 8,6 százalékban hiányzott az engedélyezett létszám. Hogy aztán az engedélyezett 
létszámnak mi a tartalma, abba nem mennék bele. Említettük a jelentésben a fejlesztések 
elmaradását, az eszközpótlások kockázatát. Azt mondtuk, hogy ez a későbbiekben a működést 
veszélyeztető kockázat. 

Ami itt fölmerült igényként, hadd utaljak arra, hogy Burn és Stanton úrral én is 
sokszor találkoztam, nekem is szívügyem a teljesítményellenőrzés. Ebben az ellenőrzésben 
most erre kevés lehetőségünk nyílt, mert a pénzügyi egyensúlyi helyzetre koncentráltunk, de 
ilyen típusú ellenőrzések vannak és lesznek is a Számvevőszéknél. Némi 
teljesítményellenőrzésszerű elemeket a jelen ellenőrzésben is láthatunk, bár mi 
szabályszerűségi ellenőrzésnek tekintettük. A könyvvizsgáló kérdésére. Az én tudásom szerint 
ebben a kategóriában, amit ellenőriztünk, a költségvetési szervként dolgozó kórházaknak is 
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van könyvvizsgálójuk. Tehát ott is jogszabályi kötelezettség van a könyvvizsgáló 
alkalmazására. Köszönöm szépen. 

 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Elnézést, egy picit később jöttem, csak az Akadémia 
közgyűlésén beszorultam, és nem tudtam időben átjönni, de úgy gondoltam, fontos, hogy 
legalább a kérdéseknél legyek jelen. 

Az egyik fontos kérdés, hogy miért pont ezt ellenőriztük, ez rögtön fölmerült, hogy 
hogyan kerültek éppen a kórházak a látókörbe. Először is szeretném leszögezni, hogy 
megpróbáljuk a makrogazdasági kockázatokat körbejárni, amelyek a magyar költségvetési 
hiányhoz, illetve az adóssághoz kötődik. Ugye, ennek keretében a múlt évben már 
áttekintettük az önkormányzati nagy rendszert, a Nemzeti Banknál, az adósságkezelés 
intézményrendszerét vizsgáltuk. Láthatóan az egyik ilyen kilógó intézményrendszer, amire 
jellemző, hogy szeret túlkölteni ahhoz képest, amit a költségvetés biztosít, az az egészségügy. 
Ezeknél az intézményeknél látjuk, hogy ez nem is közvetlenül adósságban jelenik meg az 
utóbbi időben, de kockázatot hordoz a szállítói tartozásállomány állandó és hatalmas mértéke. 
Ismereteink szerint ma is 70 milliárdról beszélnek, de 30 milliárd még a konszolidált 
időszakban is fennállt. Tehát egy hatalmas hegyet görget maga előtt a rendszer. Persze, pont 
az önkormányzati ellenőrzés kapcsán látjuk például, hogy nyilvántartják-e és a lejárt szállítói 
tartozást tartják-e nyilván, vagy pedig a szállítói állományt. Ez nem mindig egyértelmű. 
Tudjuk, hogy más fogalomrendszerről van szó. Az egészségügyben nem meglepő, ha 15 
napnál hosszabb szállítói szokások alakultak ki. Azt nyugodtan állíthatjuk, hogy ez egy 
egészségtelen folyamat, ami kockázatot jelent. Az ellenőrzés is ezt mutatja. 

Ezrét szeretnék arra reagálni, amit Veres János fölvetett és más is, hogy a 
konszolidáció faramuci dolog, mert ott év végén jelenik meg ez a pénz, viszont egész évben, a 
szállítói állományt tekintve, hiánnyal működő rendszerről van szó. Mi afelé próbáltuk a 
jelentés tapasztalatait bemutatni, hogy ez fontos, mert ha még ez sem lett volna, akkor 
nagyobb baj van. Nagyon fontos, amit az ellenőrzésvezető is leszögezett, hogy nem hozott 
alapvető változást, nem hozott alapvetően gyógyulást, nem hozott egy visszafordíthatatlan 
folyamatot, hanem felszínen tartotta, most egy picit jobb állapotban, mint korábban. De 
igazából a gazdálkodás ethosza, az, hogy ami az államháztartási törvényben is egész 
világosan le van írva, hogy annyi pénzből kell kijönni, amennyit egy költségvetési szerv kap, 
és az intézmény ezért felel is, hogy ez megtörténjen, elvárható lenne, hogy olyan működési 
rendek alakuljanak ki, amelyek külön-külön is egyensúlyt tudnak teremteni. 

Föl szeretném hívni a figyelmet, hogy nem is annyira makroszempontból próbáltuk 
csak megközelíteni, hanem hogy mikroszinten, az egyes intézménymenedzseri szinten hogy 
néz ki a helyzet. Ebből a szempontból rendkívül fontos, hogy rávilágítsunk arra, hogy a mérés 
nélkül, amit Babák Mihály és Dancsó József képviselő úr is felvetett, elvárható-e az 
intézményi vezetéstől, hogy menedzsmentszinten helyes döntéseket hoznak. Tudjuk nagyon 
jól, hogy van egy veszteségtiltás, olyan vállalkozói tevékenységet nem folytathat, olyan 
árbevételes tevékenységet nem folytathat harmadik személy felé állami szervezet, amelyre 
egyébként más kötelező feladatból csoportosít át forrást. Ezt ma nem is tudjuk igazából 
megítélni, ezért önmagában ez egy tisztánlátási kategóriaként jelenne meg. Másrészről pedig 
azért azt is hozzá kell tenni, messze nem állíthatjuk, hogy a magyar egészségügy, de ha 
idevesszük az étkeztetést vagy más, kórházakra jellemző külső szolgáltatásnyújtási eseteket, 
nem biztos, hogy önköltség alapú árképzés folyik. A piacon sem. Egyáltalán, azokon a piaci 
helyeken megvan-e a feltétel, hogy amortizációt elszámoljon? Most az egészségügyre 
visszamennék, ott sem látszik az, hogy az egészségügy eszközpótlásának, az amortizációnak 
megvannak a forrásai. Ott is jellemző az eseti, ilyen-olyan módon való eszközpótlás. 



- 40 - 

Tehát messze vagyunk attól, és itt a felhalmozási oldalról szeretnék még szólni, hogy 
automatikusan kiszámítható módon beépüljön a rendszerbe. Egyelőre úgy látszik, hogy 
esetenként beavatkozások vannak. Mi ezt önmagában nem kifogásolnánk, ha lenne egy 
egészségpolitikai szintű eszközallokációs stratégia. Amikor világos, hogy egyik helyen 
egyiket előre akarják vinni a tudomány állása szerint, máshol pedig egy visszafogottabb, akár 
kivonuló egészségügyi ellátást akarnak. Hiszen ez egy tulajdonosi logikus politika lenne. 
Látjuk, amikor úgy vonul ki az állam vagy önkormányzat egy egészségügyi ellátó területről, 
hogy előtte még műszereket vett, akár európai uniós támogatással évekre kötelezettséget 
vállal, az pénzügyileg legalább annyira rossz döntés, mint amennyire jó. Tehát hogy tudatos, 
hosszabb távú egészségpolitikai szerkezetű helyszínek legyenek, annak ez feltétele. Ezért is 
javasoljuk azt, hogy az egészségügy középtávon, ami az egészségügyi műszerek 
amortizációját figyelembe véve 4-8 év, mert már van olyan műszer, ami 4 év alatt 
leamortizálódik, de a 8 év elég jellemző méretű, döntse el, hogy mit pótol. Ez egy sokkal 
tudatosabb és, mondjuk így, egészségpolitikai stratégiát is feltételez. Nyilván ebből adódik a 
probléma. Ezért is mondom Veres János képviselő úrnak, nem az a lényeges tulajdonképpen, 
hogy melyik formában működik az intézmény, sokkal inkább az, hogy milyen 
méretgazdaságossági elveket tud érvényesíteni. Vagy nem tud. Nyilván a helyi politika, a 
helyi önkormányzat mindig sokkal szeretetteljesebb, az állami szféra egységes ellátása viszont 
lehetőséget teremt egy közgazdasági, méretgazdaságossági szempontok érvényesítésére. Hogy 
ennek kibontakoznak-e a feltételei, most nem tudunk állást foglalni, mert jelenleg még az 
átalakítás olyan állapotban van, amiben a lehetőség van benne, messze nem a tények igazolják 
ezt vissza. Illetve mi nem tudtuk ezt igazából ellenőrizni. 

Tehát összegezve, az önköltségszámítással kapcsolatos álláspontunk az, hogy egyrészt 
legyen, ha még nem egységes, akkor is jobb, mintha egyáltalán nincs. Sőt, szabályossági 
szempontból ugyan föl lehet menteni, de nem szerencsés. Viszont, ha már csinálják, akkor 
azonos elveken kell alapulnia. Ez viszont legalább, mi azt mondjuk, ne okozzon kockázatot, 
ne legyen harmadik fél felé való átfinanszírozás, illetve a menedzsmentnek valós információk 
alapján elvárható felelőssége legyen, egy fokozott bevételteremtő képesség igénye rontja a 
kötelező állami feladatok pénzügyi helyzetét. Ma ennek a kockázata is benne van a 
rendszerben, ezért tartjuk ezt fontosnak. Ma 3-tól 15 százalékig terjedhet az ilyen típusú 
árbevételes tevékenység, van, ahol nem annyira meghatározó, van, ahol egyre jelentősebb, 
ahová a harmadik országok képviselői, EU-n kívüli országok képviselői vagy biztosításon 
kívüli személyek ellátása tartozik. De még egyszer mondom, ez nemcsak az egészségügyben 
kérdés. 

Az egyes mikrokockázatokról szólt az ellenőrzésvezető, hogy hol jelenik ez meg az 
intézményeknél. Ezért talán fontos kiemelnem, hogy az öt, év végére sem egyensúlyba jövő 
kórházvezetés számára egy világos egyensúlyteremtési kötelmet írtunk elő.  Ennek érdekében 
intézkedési terveket már beküldték. Ezek elbírálása részben megtörtént, részben most zajlik. 
Az a tapasztalatunk, hogy a vezetés szintjén a szándék megvan, a törekvés megvan. Ezt 
mutatják be a mellékletekben is, amikor reagálnak a mi ellenőrzésünkre, hogy már mi 
mindent tettek, illetve mi mindent szándékoznak tenni. Alá tudom támasztani, hogy a 
hivatalos válaszok is ebbe az irányba mutatnak. 

Nyikos elnök úr egyik kérdésére a kollégám adott választ. A másik a 
teljesítménymutatók kérdése. Nagyon sok esetben azt kell mondanunk, inkább óhajunk, hogy 
törvényi, jogszabályi keretek írják elő a mérést, nemcsak az önköltség esetében, hanem az 
egészségügyi teljesítmények mérését, hogy maradjunk ennél a témánál. Azt kell látni, hogy 
korábban a Számvevőszéknek több elemző módon való teljesítményellenőrzésre volt módja, 
mert az intézkedési kötelmeit nem kellett, ha úgy tetszik, jogilag megvédeni. Ma pedig 
azáltal, hogy kötelező intézkedési tervet készíteni az ellenőrzöttnek, abból az következik, 
hogy olyat nem írhatunk elő, amit utána egy vita esetén, nem tudunk megvédeni, mert nem 
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tudjuk megmutatni, hogy melyik jogszabály írta elő. Ezért mi ezt általában figyelemfelhívó 
levélben oldjuk meg, ahogy egyébként a könyvvizsgálói szakma is, ami nem kötelező, de 
mégis célszerű, ésszerű gazdálkodást jelenít meg. 

Ez sok mindenben, módszertanban és egyebekben megváltoztatta a lehetőségeinket. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy minden szabályossági ellenőrzésnél egyúttal ki kell térni arra, 
hogy milyen jogszabályi feltételei vannak a teljesítményellenőrzés számon kérésére. Tehát 
nem mondtunk le a teljesítményellenőrzés további folytatásáról, erről szólt a kollégám, de 
azzal az árnyalattal tudunk ehhez a kérdéshez hozzányúlni, hogy erőteljesen kérjük akár 
önöket, törvényhozókat, hogy amikor a költségvetés sorait elfogadják, tessenek 
mérőszámokat hozzárendelni. Illetve kérjék vagy rendeljék el ennek kormányrendeleti, 
ágazati jogszabályi előírását. Tudniillik ennek hiányában, már csak az ellenőrzés általános 
elvei alapján is, ha nincs előre meghatározva, hogy miszerint kell jól gazdálkodnia egy 
intézménynek, akkor az ÁSZ sincs abban a helyzetben, hogy számon kérjen olyasmit, amit 
korábban nem hirdetett meg senki sem, hogy ilyen irányelvek legyenek. Tehát az 
ellenőrzéseink kitérnek rá, viszont nem megállapításokban, javaslatokban, hanem elnöki 
figyelemfelhívó levélben. Ere az új jogszabályi környezetben van mód. Egyébként ugyanaz az 
állapot áll be, mint 2011. július 1. előtt, hiszen ott bele lehetett tenni a javaslatok közé is, csak 
éppen semmilyen következménye nem volt, ha nem intézkedtek. Ezzel a megkötéssel tudunk 
erről gondolkodni. 

Utolsó gondolatként a 20 kórházról. Most úgy látom, hogy miután átszervezés 
nagyjából nyugvópontra kerül ebben az évben, ez lehet valószínűleg az első év, amikor egy 
befejezett évet tudunk ellenőrizni. Ezért most úgy tűnik, hogy ebben az évben nem fogjuk 
folytatni a kórházellenőrzést, meg fogjuk újítani a programot. Amikor már legalább van egy 
jobban befogható évünk, amikor az új szervezeti keretekhez képest is mérhetővé válik, 
különösen, még egyszer mondom, fókuszában az ország pénzügyi-gazdasági kockázataival, 
amivel jó eséllyel erre még mindig számolni kell, folytatnunk kell a kockázatos területek, akár 
az egészségügyi intézmények ellenőrzését is. Ez most a fekvőbeteg-ellátáshoz tartozott, de azt 
mondtam el az egészségügyi bizottságban is, hogy méretüknél fogva kimaradtak a nagy 
klinikák. Azt viszont nem szeretném kihagyni az ellenőrzésből, mert önmagában a pénzügyi 
kockázatok szempontjából egy-egy nagy egészségügyi, orvosi klinikával bíró egyetem hordoz 
kockázatokat, hasonlóan, mint az egészségügyi ágazat. Ezért várhatóan a következő 
hónapokban egyetemi, ezen belül egészségügyi klinikai ellenőrzésekkel egybekötött 
intézményellenőrzéssel szeretnénk tovább haladni. Utána, később térnénk vissza arra, hogy 
ágazati teljesítménymérések történjenek. Úgy gondoljuk egyébként, hogy szükség van rá. Sőt, 
egészen határozottan azt mondjuk, ahhoz, hogy ne analitikus, elemi szintről kelljen adatokat 
az ÁSZ-nak összegyűjteni, mert az hatalmas munka, az eredményszemléletű számvitel és a 
költséghelyes elszámolás teremthet olyan alapot, amiből később teljesítményellenőrzésre föl 
tud készülni egy intézmény is. Tehát most úgy tekintenék erre az ellenőrzésünkre, hogy 
szeretnénk fölkészíteni az ágazatot egy erőteljesebb teljesítménymérésre és ehhez kapcsolódó 
ellenőrzésre. 

És még az angliai tapasztalatokról. Látjuk, az úgynevezett jó gyakorlatokra szükség 
van. Nem véletlenül szervezzük mi magunk ezeken a területeken a fórumait. Az 
egészségügynél még nem született ebben döntés. Nem tartom kizártnak, amikor eldől, hogy 
ennél a 20 intézménynél befejezzük az ellenőrzéseket, akkor még ebben az évben lenne 
értelme akár a 20 intézményvezetőt, akár további intézmények vezetőit is meghívni. 
Megmondom őszintén, az egészségügyi bizottságban viszont azt éreztem, hogy az ágazat 
alapvetően mindig abból indul ki, hogy nincs elég pénz. Most megkérdezhetnék volt meg 
jövőbeli pénzügyminisztereket is, valaha lesz-e elég pénz. Mert azt kell mondanom, azzal, 
hogy az ország az alkotmányában megfogalmazta azt, hogy hiányt nem termel, hitelből nem 
bővül, nem bővíti a közkiadásait, csak a növekedés arányában, beláthatóan nem lesz ilyen 
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jellegű forrás, ami valószínűleg egy paradicsomi állapotot, vagy ideális állapotot teremt. Az 
ÁSZ nagyon fontosnak tartja, gondolom, a vezetésem alatt ez előtérbe került, hogy ne 
egyszerűen csak egy ágazat gondjainak bemutatására koncentráljon, hanem arra az 
alapvetésre, a számvevőszéki bizottságban nem véletlenül mondhatom bátran, hogy annyi 
pénzből kell kijönni, amennyit önök megszavaztak nekik. Ha ezt az Állami Számvevőszék 
sem tartja etalonnak, és a bizottság sem így látja, akkor Magyarországon nagyon nehéz 
elvárni, hogy ne alakuljanak ki tömegesen állandó túlköltési hajlamok. Így is benne van a 
rendszerben, hiába vannak meg esetlegesen a jogszabályi feltételei. Tehát mi azt tudjuk 
mondani, hogy jelenleg azt biztosan állíthatjuk, hogy még mindig van lehetőség abban, hogy 
a meglévő állami pénzeket hatékonyabban költsék el az egész magyar költségvetésben. Ezt 
nemcsak az egészségügyre állítjuk. Viszont nem véletlenül hívtuk föl az amortizáció 
kérdésére a figyelmet, mert annak viszont nincs rendezett viszonya a mai pénzügyi 
rendszerben. Ez egy összetettebb kérdéskör. 

Még egy dolog eszembe jutott, amit Veres János mondott, arra kell reagálnom, a 
létszám kérdésére. A létszám esetében mi nem az optimális létszámról mondtunk véleményt, 
hanem az úgynevezett engedélyezett létszámról. Hogy ennek mennyi köze van a 
közgazdasági viszonyokhoz? Nagyjából annyi elképzelésünk lehet, hogy nem sok. Egyet 
tudok talán mondani hozzá, hogy az ellenőrzött intézmények egyikében sem járt azzal, hogy 
ezért fölfüggesztették volna az adott osztály működését ismereteim szerint. Ez azt jelenti, 
hogy a működés minimumfeltételein belül ugyan, de még nem a hatósági engedélyezés 
határain túli minimumra vitték le az egészségügyi ellátás szintjét. Viszont benne van az 
anyagban, nem mondta el Böröcz Imre, hogy ha ez az 1800 ember dolgozott volna, akkor 
pénzügyileg bajt okozott volna. Illetve fordítva, nagyban hozzájárult ez a létszámhiány ahhoz, 
hogy nem volt kritikus pénzügyi gond a rendszerben. Tehát pénzügyi szempontból kicsit 
mások a hatásmechanizmusok, amellett is, hogy mi nem vizsgáltuk azt, amit kérdezett, hogy 
orvosszakmailag mi történik. Nekünk abból kell kiindulnunk, hogy a hatóság még a 
szükséges, kellő mértékig engedélyezte minden betegellátó hely működését, amit mi 
ellenőriztünk. Így tehát ezen feltételezésből állíthatjuk azt, hogy kritikus határra nem juthatott 
egészségügyi szolgáltatás egyik helyen sem létszámhiány miatt. Feszültség igen, 
ellehetetlenülés nem. Tudjuk, hogy volt az országban olyan kórház, ahol ilyen történt, de 
ezekben ismereteim szerint nem volt ilyen. Talán ennyi még, hogy egzaktul pontos legyen a 
válasz. Köszönöm. 

 

Javaslat bizottsági határozat elfogadására 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úrnak és munkatársainak a reagálásokat. Egyetlen 
megjegyzést hadd tegyek még, mielőtt befejezzük ülésünket. Szóba került itt elnök úr 
reagálásában az eredményszemléletű számvitel. Nem akarom ezt itt ragozni, mert tudjuk, 
hogy mit jelent, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ne keltsünk egymásban illúziókat. A 
magyar pénzügyi kormányzat elkötelezte magát, mondom én zárójelben, sajnos, a 
pénzforgalmi szemléletű államszámvitel mellett. A Számvevőszék évek óta mondogatta 
korábban is, hogy ebből a körből ki kéne lépni, és miután ebből nem tudunk kilépni, vagy 
nem lép ki sem a törvényalkotó, sem a kormány, ezért ezek a problémák tovább kísérnek 
minket, amiket itt jeleznek, hogy mesterségesen állítják elő az eredményszemléletű 
számvitelt, és nem nyerhetők ki a szükséges információk a pénzforgalmi szemléletű 
beszámolókból. Ez közös felelősség. És ha szabad javasolni, a Számvevőszék is hangosabban 
mondhatná, hogy ebből a körből ki kéne lépni, ha ez a meggyőződése, hogy az 
eredményszemléletű számvitelre át kellene lépni. Nekem ez a szakmai álláspontom, de ez 
nyilván kevés ahhoz, hogy ebből legyen valamilyen konkrét előrelépés. Köszönöm szépen. 
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A napirendi pont tárgyalását lezárom. Készítettem egy nyúlfarknyi határozati 
javaslatot, ezt mindenki közben megkapta. Ennek az a lényege, hogy az Országgyűlés 
Számvevőszéki és költségvetési bizottsága megismerte és országgyűlési képviselői 
jelenlétében megvitatta a Számvevőszéknek a kórházi ellátás működtetésére fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentését, és azt tudomásul veszi. Hogy a 
szálakat elvarrjuk, és legyen formai befejezése ennek a tanácskozásnak, ha ezt a bizottság 
elfogadja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen a Számvevőszék elnökének, munkatársainak a megjelenést és az 
aktív közreműködést. Az ülést bezárom. 
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