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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 17 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A nyári rendkívüli ülésszak első, rendkívüli 
bizottsági ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes a 
helyettesítéseket is figyelembe véve. Ez azért is örömteli tény, mert jó két órával ezelőtt még 
nem tudtam, hogy most ülést fogunk tartani. De miután olyan hírek, kérések érkeztek magas 
helyekről, hogy hívjam össze a bizottság ülését, ezért összehívtam, mint látja mindenki.  

Vívódtam, megmondom férfiasan, bár nem az a feladatom, hogy itt a vívódásaimról 
beszéljek. Egyrészt a bizottsági elnök kötelessége az, hogy biztosítani igyekezzék a normális 
parlamenti működést, már ha ez normálisnak nevezhető persze, vegyen részt a maga módján 
ebben a gépezetben. Másrészt vívódtam mint ellenzéki képviselő, sőt, egyszerű képviselő, 
hogy szabad-e közreműködni egy ilyen hajszának nevezhető folyamatban, aminek részesei 
vagyunk, és most már az én jóvoltomból a bizottság tisztelt tagjai is részesei ennek a hajszolt 
folyamatnak. A hajsza vélhetően tovább fog tartani, mert megérkezett a miniszterelnök-
helyettes úr levele is hozzám, amiben azt indítványozza, hogy június 28-ig hosszabbítsa meg 
az Országgyűlés a rendkívüli ülésszakot. És nem folytatom tovább. Folyosói híreim is 
vannak, azokat talán nem mondanám el, mert nem hivatalosak. Ez viszont hivatalos, hogy 28-
áig fog tartani legalább a parlament rendkívüli ülésszaka. Ebből pedig az következik, hogy a 
bizottság is vélhetően még jó néhány ülést fog tartani ebben az időszakban. Például holnap 9-
kor, amikor a mai fejlemények ismeretében kell majd módosító javaslatokat tárgyalni. 

A napirend elfogadása 

Ezek előrebocsátásával kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e az ajánlott napirendi 
javaslatokat. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság többsége elfogadta. De azért kérek egy ellenpróbát, ki nem ért egyet? Öt 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság a napirendi javaslatomat elfogadta. 

Még egy technikai megjegyzést szeretnék tenni, hogy a 2. napirendi ponttal kezdjük a 
munkát, ezt kérték tőlem. Itt van Banai Péter Benő helyettes államtitkár úr, őt akartam 
megkérdezni, hogy melyik napirendi ponttal kezdjük, államtitkár úr. (Jelzésre.) A másodikkal, 
akkor tessék helyet foglalni az előadói széken. 

Az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása 

Akkor tehát a 2. napirendi ponttal kezdünk, az egyes közteherviselési kötelezettséget 
előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátása ügyében. 
Megadom a szót a kormány képviselőjének, Banai Péter helyettes államtitkár úrnak, hogy 
szíveskedjék nekünk információkat adni arról, hogy mi a háttere ennek a törvényjavaslatnak. 
Parancsoljon! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, nagyon röviden egy-két szót szólnék a 
napirendi pont kapcsán, hiszen két törvényjavaslatot terjesztett a kormány a tisztelt 
Országgyűlés elé. Az egyik az egyik egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények 
módosításáról szól, és néhány adótörvényt érint, ezért Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár úr 
ismertetné a törvényjavaslat tartalmát, én pedig a másik törvényjavaslatról szólnék 
részletesebben, ez pedig a 2013. évi központi költségvetési törvény módosítását tartalmazza. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Pankucsi államtitkár úr kíván most szólni, vagy majd 

inkább később? 
 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha szabad, akkor most. 
 
ELNÖK: Szabad igen. Tessék! Információhiányban szenvedünk. Tessék parancsolni! 
 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelettel köszöntöm én is önöket. Ahogy helyettes államtitkár kollégám mondtam, az egyes 
közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
tartalmát ismertetném röviden önökkel. Ez egy viszonylag rövid terjedelmű törvény, amely az 
alábbi fizetési kötelezettségváltozásokról szól. 

Módosítja a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényt olyan módon, hogy a 
készpénzfelvételhez kapcsolódó illeték mértékét megemeli a jelenlegi 0,3 százalékos 
mértékről 0,6 százalékos mértékre, azzal együtt, hogy a készpénzfelvételhez kapcsolódó felső 
illetékfizetési határt is javasoljuk ebben a törvényjavaslatban eltörölni. A másik, a pénzügyi 
tranzakciós illetéket érintő módosítás a számlák közötti utalásra vonatkozik. Ennek keretében 
a jelenlegi 0,2 százalékos mértéket 0,3 százalékra emelné. 

A következő módosítás, amit ez a törvénycsomag tartalmaz, az egészségügyi 
hozzájárulási adót módosítja. Ez arról szól, hogy hasonlóan más tőkejövedelmekhez, a 
kamatjövedelmekre is bevezetne egy enyhe mértékű, 6 százalékos egészségügyi hozzájárulási 
adót, tehát a jelenlegi 16 százalékos szja mellett egy 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás 
is kapcsolódna hozzá. Egyébként ez nem példa nélküli eset az adórendszerben, például az 
osztalékok esetében is jelentkezik az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség. 

Ami még kiemelt eleme ennek a törvénycsomagnak, a távközlésiadó-törvény javasolt 
módosítása. Ennek keretében a nem magánszemély előfizetőkhöz kapcsolódó előfizetői 
számról indított hívások, illetve kezdeményezett rövid szöveges üzenetek esetében a jelenlegi 
2 forintról 3 forintra javasoljuk megemelni az adó mértékét azzal együtt is, hogy a jelenlegi 
2500 forintos felső limitet 5 ezer forintra javasolja a kormány megemelni. 

Ezen túlmenően még egy intézkedést találhatnak ebben a törvényjavaslatban, ez a 
bányajáradék emelésére vonatkozik. A bányajáradék vonatkozásában a földgáz-, illetve 
kőolaj-kitermelésben érintett cégekre ma 12 százalékos adót ír elő a bányajáradékról szóló 
törvény. Ez gyakorlatilag kihirdetése óta változatlan mértéket jelent. Ezt a 12 százalékot 
javasolja a kormány 16 százalékra megemelni, és emellett egy úgynevezett Brent felárat is 
javaslunk bevezetni. Ennek a lényege tömören annyi, hogy amennyiben a Brent hordónkénti 
olajár világpiaci ára növekszik, akkor ennek az áremelkedésnek a fényében a kitermelők 
egyre nagyobb jövedelemre tesznek szert, és ennek a nagyobb jövedelemnek a magasabb 
állami részesedését írná elő a javasolt módosítás. Lényegében ez azt jelenti, hogy ha 
meghatározott 85-90 dolláros barrelenkénti olajárat elérne a jegyzési árfolyamok, akkor 
kétszer 3 százalékponttal növekedne ez a bizonyos 16 százalékos bányajáradék. 

Ezek a módosítás összhangban állnak az adórendszer korábbi módosításaival, azzal a 
szerkezettel, amit a kormányzat az elmúlt években követett. Jól látszik, hogy nem emeltük a 
munkát, illetve jövedelmeket terhelő adókat, ezzel szemben olyan módon került ez az 
adóváltozás kialakításra, hogy lehetőség szerint minél jobban terítse az adóterhelést, tehát az 
egyes adófizetőkre minél kevesebb egységnyi adófizetés jusson. Illetve a bányajáradék 
kapcsán a magasabb adóterhelést elviselni képes cégekre és ágazatokra igyekszik ilyen módon 
nagyobb terhelést hárítani a javaslat. 

Ennyi a közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat rövid tartalma. 
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése az államtitkár úrhoz? Veres képviselő 
úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az első kérdésem úgy 

szólna, hogy tudnák-e a kormány nevében tisztázni azt, hogy hány óra hány perckor lett 
benyújtva ez az indítvány. A második kérdésem. Úgy fogalmaznak ennek az indítványnak a 
végén, hogy lényegében augusztus 1-jén lépnek hatályba a javasolt adóemelési intézkedések, 
arra való hivatkozással, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt veszik 
figyelembe. Miután nekem nem volt időm megnézni, be tudná idézni, hogy mit mond ez a 
törvény, mennyi időnek kell eltelnie a hatálybalépés és az elfogadás között? 

A harmadik dolog. Mi az oka annak, hogy a számlák közötti utalás tranzakciós 
illetékét is emelik? Egészen érthetetlen számomra az, hogy egyébként más módon és más 
okból preferált fizetési mód esetében 50 százalékkal növeli az eddigi terhet. Nyilvánvalóan a 
készpénzfelvétel duplájára növelt terhe sem fogadható el, és teljesen extrém most már, ami 
ezen a területen zajlik, ezért azt gondolom, ez a tehernövelés semmilyen módon nincs 
összhangban az eddig követett logikával, miszerint az a jó, ha a számlák között mozog a pénz, 
és minél kisebbre szorul a készpénzforgalom Magyarországon. 

Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy itt olyan határt határoz meg az 
úgynevezett Brent felárnál, ami nyilvánvalóan mélyen alatta van a napjainkban érvényes 
árnak. Magyarul, amikor elfogadjuk, már közismert tény az, hogy nemcsak 16 százalékra 
növeli az adót, hanem a plusz 3 százalékpontokat is figyelembe kell venni, hiszen mind az 
első, mind a második 80, illetve 90 dolláros limit fölött van az ár, ebből következően teljesen 
nyilvánvaló, hogy egy lényegesen nagyobb emelése a javaslatba beillesztve, mint amit a 12-
16 százalék közötti mérték takar. Miért így fogalmazzák meg? Írják le, hogy nem 3 
százalékkal vagy nem 4 százalékkal, hanem 7, illetve 10 százalékkal növelik. Hiszen 
ismereteim szerint nincs olyan előrejelzés, ami 80 dollár alatti hordónkénti árat 
prognosztizálna belátható időn belülre. 

Idő hiányában nem volt módon megnézni a 3. § tartalmát. Miután nem szólt róla, és az 
indoklásban csak egy meglehetősen sablonos mondat szerepel, ezért szeretném tudni, hogy 
pontosan mi a hatályát vesztő törvényi szakasz tartalma. Miután nem volt idő az 
összefüggéseket megnézni, ezért kérdezem, hogy az egészségügyi hozzájárulási adó kapcsán 
a kamatjövedelemre is kivetendő 6 százalékos mérték esetében van-e bármifajta 
visszaigénylési joga az alanynak. Ugye, hivatkozott arra, hogy ez másfajta jövedelmeknél is 
biztosított. Akkor van-e lehetősége az adóalanynak arra, ha ezen levont összeg plusz az egyéb 
forrásból származó befizetései kapcsán túllépi a limitet, akkor a visszaigénylés 
érvényesíthető-e akár az éves bevallásban, akár más módon. Erre vonatkozóan itt nem 
találtam semmilyen fajta utalást, hogy ez hogyan valósulhat meg. Röviden ennyi lett volna a 
kérdéssorom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Font Sándor képviselő úr kíván kérdezni. Tessék! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy 

a 6 százalékos eho a magánszemélyek kamatjövedelme esetében augusztus 1-től érvényes, 
hogyan kezelik ezt a többéves államkincstárjegyeket vásárolók vagy hosszabb időszakra 
lekötött pénzek esetében. Tehát onnantól kezdve életbe lép? Mi lesz a technikai eljárás ebben 
az esetben a már lekötött betétekre vonatkoztatva? 
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ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nekem is ehhez kapcsolódna a kérdésem. Akik befektetési alap által 
kibocsátott befektetési jeggyel rendelkeznek, azokra is vonatkozik-e ez a 6 százalékos eho? 
Hiszen ott majd egyszer, valamikor realizálódhat a nettó eszközértéken keresztül a hozam. Itt 
nem egy klasszikus kamatjövedelemről van szó, mint egy betét esetében. Ezekre hogyan fog 
vonatkozni, ha vonatkozik ez a 6 százalékos eho-kötelezettség. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nekem három 

konkrét kérdésem van, államtitkár úr, tekintettel arra, hogy az általános indokolás rendkívül 
szűkszavú. Az az összeg, amit remélnek, hogy be fog folyni, vagy rendelkezésre áll, ahogy 
fogalmaz az általános indoklás, a többletközteher, ami majd rendelkezésre áll, mennyi? 
Konkrétan mennyi a bányajáradék után? Ugye, 95 milliárd forint szerepel a költségvetési 
törvényben, ezt meg tudtam nézni, mennyivel remélnek ennél többlet? Mennyi a távközlési 
adóból remélt többletbevétel? Az előirányzat 44 milliárd forint, ehhez képest mennyivel 
remélnek többet. Valamint, és nem utolsósorban a pénzügyi tranzakciós illeték, amiről olyan 
hírek keringenek, hogy igen szerényen csordogál, és 283 milliárd forint az előirányzat, ehhez 
képest ebből mennyit remél a pénzügyi kormányzat? 

Ezek az én konkrét kérdéseim. Vágó képviselő úr is kérdezni akar. 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Én csak egy dolgot szeretnék kérdezni. A költségvetés 

főösszege módosul-e ezen adóváltozások kapcsán? Köszönöm. 
 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm. Nincs több kérdés, akkor a válaszadás céljából megadom a szót 
Pankucsi államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Akkor megpróbálok sorrendben válaszolni. A benyújtás időpontja egészen pontosan ma 
reggel 9 óra 56 perc volt. A hatálybalépéssel kapcsolatban. Az általam ismert törvényjavaslat 
úgy szól, hogy augusztus 1-jén lép hatályba a törvényjavaslat egyik része, illetve az szja-
módosítás, ami a 65. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi, január 1-jével. Ennek az volt az 
oka, hogy a képviselő úr által említett stabilitási törvény előírja, hogy amennyiben többlet-
adófizetési, vagy közteher-fizetési kötelezettséget kíván egy törvény bevezetni, akkor a 
kihirdetés és a hatálybalépés között legalább 30 napnak kell eltelnie. Tehát ezzel a kormány 
szerint ezt a 30 napot biztonságosan tudjuk tartani. 

A számlák közötti illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatban értem képviselő úr 
aggályait. Természetesen mindenképpen van a tranzakciós illetéknek egy olyan szándéka, 
hogy próbáljuk meg a készpénzforgalmat átterelni az ellenőrzött és ilyen módon 
kontrollálható bankszámlaforgalom felé. Ennek jól látszik az irányultsága abból, hogy a 
készpénzfelvételre vonatkozó tranzakciós illeték mértékét jelentősen, duplájára javasoljuk 
emelni, illetve ott a felső korlátot is eltöröljük. Magyarul a készpénzfelvételt jobban terheli a 
javasolt emelés. Kétségtelen, ha úgy nézzük, hogy 0,2 százalékról 0,3 százalékra emeljük a 
számlaforgalomnál az illetéket, az 50 százalékos emelésnek minősül, de ha megnézzük, hogy 
ennek abszolút értékben mekkora a jelentősége és összege, akkor ez messze nem jelent akkora 
terhelést, mint a készpénzforgalomra vonatkozó javasolt emelés. A költségvetés 
szempontjából, illetve az adópolitika által követett irányokból az következik, hogy mind a két 
típusú forgalmat indokolt adóztatni, illetve ilyen esetben indokolt az adó mértékét emelni. De 
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jól látszik a javaslatból is, hogy sokkal inkább a készpénzforgalmat terheli a benyújtott 
javaslat. 

A Brent felárra vonatkozóan valóban most van egy jegyzési árfolyama a hordónkénti 
kőolajnak. Lehet, hogy ennek éppen olyan hatásai vannak, amelyek azt mutatják, hogy 
valójában a kitermelők kedvezőbb jövedelmi pozícióban vannak, ilyen értelemben az 
adófizetési, teherviselési képességük is nagyobb, tehát mindenképpen indokolt ezeket a 
világpiaci folyamatokat figyelembe venni az adó kivetésénél is. Amiért javasoltunk egyáltalán 
egy ilyenfajta adómérték-változást, annak oka az volt, hogy lehet, hogy a világpiaci 
tendenciák egyébként fordulnak, és ez a szektor sem lesz már akkora teherviselő képességű, 
de azt gondoljuk, hogy amíg adottak a lehetőségek ahhoz, hogy kivegye a részét, mondjuk, ez 
a szektor is közteherviselésből, most cégneveket szándékosan nem mondok, akkor indokolt 
őket jobban bevonni ebbe a rendszerbe. 

Az szja-törvény 65. §-ára vonatkozó kérdés. Született egy olyan döntés, hogy 
próbáljuk meg a kamatjövedelmeket is egy magasabb adómértékkel terhelni, összhangban 
egyébként minden más tőkejövedelemmel. Azt láttuk, hogy az szja-törvény jelenlegi 
rendszerében van egy olyan opcionális lehetőség, hogy a kamat vonatkozásában december 31-
ével, vagy legalábbis a bevallásban elméletileg eldöntheti az adózó, hogy 
kamatjövedelemként kívánja leadózni az adott jövedelmet, vagy pedig úgynevezett tőkepiaci 
ügyletként. Ez utóbbi eset azt jelenti, hogy össze tud vonni különböző ügyleteket, és ezeknek 
eredménye esik majd szja-fizetési kötelezettség alá. Annak érdekében, hogy azt a típusú 
adóelkerülést megpróbáljuk megakadályozni, amit az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek irányába 
való eltolódásból adódhatna, gondoltunk arra, és javasoltuk azt, hogy egységesen legyen 
adóztatva. Magyarul ez az opcionális lehetőség, ami a 65. §-ban szerepel, eltörlésre kerül, 
ilyen módon teljesen mindegy, hogy amikor kamatjövedelemnek minősülő jövedelme van az 
adózónak, akkor a 6 százalékos eho-fizetés alá fog tartozni mindenképpen. Ez egységesítést 
jelent az szja rendszerében, ezért kellett ezt a jogszabályhelyet az szja-törvényből hatályon 
kívül helyezni, ezért javasoljuk ezt megtenni. 

A túlvont egészségügyi hozzájárulás vonatkozásában azért nincs speciális szabály 
ebben a törvényjavaslatban, mert osztja ugyanazt a sorsot, mint minden más módon levont 
egészségügyi hozzájárulás. Tehát itt nem látunk indokot arra, hogy ettől eltérjünk. A 6 
százalékos eho augusztus 1-jével való bevezetése kapcsán mi is átgondoltuk azt, hogy vajon 
kell-e ehhez egy átmeneti szabályt írni vagy sem. A kormányzati döntés úgy szólt, hogy 
természetesen augusztus 1-jével hatályosul ez a szabály, viszont értelemszerűen nem 
vonatkozik azokra a korábbi időszakokban megszolgált kamatokra, amikor még ez a szabály 
nem élt. Magyarul, ha valakinek van most egy befektetése, ami adott esetben szeptemberben 
fog kamatot fizetni, akkor csak az augusztus és szeptember közötti kamatra fog vonatkozni ez 
a 6 százalékos eho, az az előtti időszakra természetesen nem. 

A befektetési jegyek vonatkozásában is azt kell mondanom, hogy ezekre is vonatkozik 
ez a kötelezettség. Kamatjövedelemnek minősül az szja rendszerében a klasszikus bankbetét 
utáni kamat, nyilván ez nem is nagyon volt kérdés, a megtakarítási jellegű biztosításokból 
származó jövedelem, illetve a befektetési jegyekből és állampapírokból származó 
árfolyamnyereség. Ilyen értelemben a befektetési jegyet is terheli ez a javasolt egészségügyi 
hozzájárulás. 

Mekkora összegekre számítunk ezekből a javasolt intézkedésekből? Elnök úr csak 
néhány elemet emelt ki, de ha megengedi, elmondom az összeset, mert talán az a legátfogóbb 
válasz erre a kérdésre. A pénzügyi tranzakciós illeték javasolt módosítása a készpénzfelvétel 
vonatkozásában számításaink szerint 17 és 20 milliárd forint közötti bevételt jelent 2013-ra 
vonatkozóan akkor, ha augusztus 1-jével ez bevezetésre kerül. Tehát ez a 17 és 20 milliárd 
közötti összeg az augusztus és december vége közötti időszakra vonatkozó bevétel. A számlák 
közötti utalás költségvetési hatására 12 és 14 milliárd forint közötti összeggel számoltunk. 
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Ebből is jól látszik, hogy alapvetően itt jóval kisebb bevételről beszélünk, mint a 
készpénzfelvételre vonatkozó tranzakciós illeték esetében. Az egészségügyi hozzájárulásnál 
nagyságrendileg 11 milliárd forint bevételre számítunk augusztus és december között. A 
távközlési adó javasolt módosítása 5 milliárd forint számításaink szerint a hátralévő 
időszakra, a bányajáradék vonatkozásában 8 milliárd forintra számítunk a javasolt 
módosítások alapján. 

Egy kérdés maradt fenn, a költségvetés főösszeg módosulása, és itt, ha megengedik, 
átadnám a szót a költségvetésért felelős helyettes államtitkár úrnak a válaszadásra. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

kormány már a konvergenciaprogramban is ismertette és nyilvánosságra hozta, hogy egyes 
adóbevételek tekintetében a költségvetési törvényben a tervezetthez képest elmaradások 
látszanak. Ilyen a pénzügyi tranzakciós illeték összege, de ilyen a bányajáradék összege is. A 
most benyújtott módosítások ezért nem a költségvetési törvényben tervezetthez képesti 
többletek elérését célozzák, hanem az volt az alapvető célja a kormány, hogy a költségvetési 
törvény számait alapozzák meg. Éppen ezért a főösszegek módosítását sem tartalmazza a 
benyújtott költségvetési törvényjavaslat. Köszönöm. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, a vitát megnyitom. Vágó képviselő úr kért 
szót. Tessék! 

 
VÁGÓ GÁBOR (független): Még további kérdéseim is vannak ezzel kapcsolatban. 

Egyrészt az infláció alultervezését miként kezeli a kormány, mert a számok azért mást 
mutatnak, és ebből elég magas költségvetési bevétel-elmaradások jöhetnek az év végére. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, az infláció itt most nincs napirenden. 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Elnézést! 
 
ELNÖK: Ez a napirend… 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Elnézést, elnök úr, van az a képviselői szabadságom, 

hogy hadd tegyek föl kérdéseket. 
 
ELNÖK: Természetesen. Nekem meg az a feladatom, hogy arra próbáljam terelni a 

vitát, ami napirenden van. Az infláció most nincs napirenden. Tessék folytatni a kérdést! 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Elnézést, elnök úr, az a feladatunk a bizottságban, hogy a 

költségvetés tervezésének szakmai biztonságát tudjuk garantálni. Ha van egy olyan eset, 
amire láthatólag nem reagál a kormányzat, ellenzéki képviselőként nekem az a felelősségem, 
hogy föltegyem ezt a kérdést. Köszönöm a türelmét. 

Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogy a miniszter úr a reklámadó kapcsán 
is tett bejelentést ma reggel, viszont ezekben a törvényjavaslatokban nem látjuk 
visszaköszönni a reklámadó bevezetését. Ezzel kapcsolatban mit tudnak mondani, majd 
valamiféle módosító javaslatban számíthatunk rá, vagy esetleg zárósz6avazás előtti módosító 
javaslatban, vagy csak ez egy törvényszerkesztési malőr volt? Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele, véleménye? Veres 

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

statáriális eljárást teszem szóvá, ami elfogadhatatlan számomra. Elnök úr jól érezte, amikor 
fölvezette a mai napirendet, hogy azért az nem normál eljárás, hogy kinek-kinek alig van 
lehetősége elolvasni a benyújtott indítványt, és már tárgyalni kell róla. Őszintén szólva meg is 
lepődtem rajta, hogy elnök úr összehívta a bizottsági ülést, hiszen erőszakolja ki ezt a 
kormányoldal, ha meg akarják ezt a bizottsági ülést tartanak. Tehetnek erre indítványt, erre 
csak ezt tudom mondani, mert nem normális menet, ami itt most zajlik. 

A második megjegyzésem. Gyönyörű szép, hogy megemelik ezeket az adókat, teljesen 
elfogadhatatlan módon, elfogadhatatlan határidővel, teljesen lehetetlen formában. Eközben 
szavazni fog a Ház a héten arról az indítványról, amelynél meg lehetővé teszik másoknak, 
hogy az 5 milliárd forintnál nagyobb befektetésük után semmit ne kelljen fizetni. Nem 
gondolják, hogy ez nonszensz? A múlt héten megszavazta a kormánytöbbség, felhívtuk a 
figyelmet rá, név szerinti szavazást kértünk ebben a kérdést, és ennek ellenére ez úgy ment át 
a kormányoldalon, mint, ahogy szokták mondani, kés a vajon. Nevezetesen le van írva, bele 
van téve, hogy semmifajta kötelezettséget nem kell utána fizetni, ha valakinek 5 millió 
forintot meghaladóan megnyílik a stabilitási megtakarítási számlája Magyarországon. Sőt, ha 
külföldi nyit ilyen számlát, azt is belföldinek kell tekinteni, ez is le van írva a javaslat, ami 
már zárószavazásra vár. Tehát ilyen értelemben ez már nem fog módosulni. Ezért teljes 
mértékben felháborítónak tartom azt, hogy most jönnek ilyen javaslattal elő, miközben a 
másik ágon olyan javaslatot fogadott el a kormánypárti többség, amely ordenáré nagykaput 
nyit a közteherviselés nem azonos feltételek közötti megvalósulásában. 

Miután látom, hogy itt bizonytalanság van, itt van az indítvány képviselő urak, ki 
tudom osztani, ha szükséges, Rogán képviselő úr aláírásával került a Ház elé, a gazdasági 
bizottság indítványaként múlt hét hétfőn, és mindenki, nem mondom, hogy dicsőségére, meg 
is szavazta a kormánytöbbségből ezt a bizonyos indítványt. Úgyhogy ezt is figyelembe véve, 
a dolog teljes mértékben elfogadhatatlan számunkra, hogy hogyan lehet ilyen módon a 
közteherviselésen belül egyenlőtlenséget teremteni. Még egyszer mondom, ez számomra 
semmifajta okkal nem magyarázható meg. 

Amit elmondott Pankucsi úr ezzel a 65. §-sal kapcsolatban, hogy az egységesítés 
jegyében hogyan változtattak, akkor mondjuk ki egyenesen, mi is történik itt. Most nem 
tudom, mert nincs itt nálam az idézet, amit akkor mondott, nem tudom fejből pontosan, de a 
tartalma az volt, hogy arra büszke a kormánytöbbség, illetve a kormány, hogy ez a paragrafus 
azért került bele az szja-törvénybe, mert ezzel megteremtették annak lehetőségét, hogy ha 
valaki az ellenőrzött tőzsdeügyleteknél veszteséget és nyereséget ér el, akkor annak egyenlege 
után kell szja-t fizetni. Amit most csinálnak, az azt jelenti, hogy ezt követően megszüntetik 
ezt a fajta összeszámítás lehetőséget, ha jól értem a 3. §-t, ami most elénk van terjesztve, és 
ennek eredményeképpen mindent meg fog adóztatni, ami bármifajta pozitívumot hoz, a 
veszteséget meg viselje, aki ilyen dologban bármilyen módon veszteséget szenvedett el. Ezt 
lehet annak nevezni, hogy az egységesítés szándékával hozták be ezt a 3. §-t, de bocsássanak 
meg, önök érveltek mellette, kormánypárti képviselőtársaink érveltek mellette a parlamenti 
vitában, hogy ez a javaslat milyen igazságos és milyen nagyszerű. Most pedig azt mondják, 
hogy mégsem lehet így elszámolni. Legalább egy pici következetesség lenne ezekben az 
ügyekben, akkor, azt gondolom, helyénvaló lenne. 

Nagyon szeretném megdicsérni és megköszönni azt, hogy ismertette a költségvetési 
számított hatásokat. De bocsássanak meg, az lenne a tisztességes, hogy a parlament elé 
beterjesztett javaslatba is be kellene ezeket írni. Szóval, ez már annyiszor hangzott el ennek a 
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bizottságnak az ülésén, kormánypárti képviselőktől is, ellenzékiektől is, hogy ha ilyen javaslat 
idejön. Nem azt mondom, amit a mi kormányunk időszakában számtalanszor elmondtak, 
hogy hol vannak a hatásvizsgálatok. (Közbeszólásra.) Parancsolsz? Ő is, de nemcsak ő. Misi 
is mondta rengetegszer. Nem azt mondom, hogy legyen komplex hatásvizsgálat, de legalább 
ezek az értékek szerepeljenek már, amikor a parlament elé beterjesztenek egy javaslatot. Mert 
akkor nagyjából fel tudja az ember mérni, hogy nagyságrendileg ez körülbelül mit jelent. 

Na, most mondom, számomra teljesen biztos, hogy rossz a két érték aránya a pénzügyi 
tranzakciós illeték készpénzes és a számlák közötti forgalomnál, hiszen teljesen bizonyos, 
hogy nem ez az aránya a pénzmozgásnak a számlák között és készpénzben. Mert ez azt 
feltételezné, ha a mértékben a készpénzes a kétszerese, és abból bejön 17-20 milliárd, a 
számlák közöttiből 12-14 milliárd, akkor azt feltételezné, hogy mindössze valahol 30 százalék 
körüli a készpénzes forgalom. Nekem sánta ez a szám itt, megmondom úgy, ahogy van. Az én 
eddigi ismereteim más arányokat takartak. Lehet, hogy az elmúlt fél évben ez érdemben 
változott, de az előző évi számok alapján nem ez volt az arány a készpénzes és a banki 
átutalási pénzmozgások között. 

Most azt tudom mondani, hogy amihez hozzányúlnak, azok módszeresen néhány 
tízmilliárdnyi összeg beszedését jelentik. Azt nem vitatom, hogy a költségvetési főösszeget 
nem módosítják azért, mert a jelenlegi bevételek megalapozottsága fog ezzel megnőni, és nem 
többletbevétel fog keletkezni, hanem a fél évvel ezelőtt megtervezett, megalapozatlanul 
elfogadott költségvetési számok megalapozottsága fog valamelyest javulni. De nézzék meg, 
hogy mi enne a következménye. Ezért nem tudom semmilyen módon azt elfogadni, amilyen 
módon történt az előkészítés, amire kiterjed az előkészítés, amilyen kárt okoz az elfogadandó 
majdani törvény és az egész statáriális jelleg meggyőződésem szerint súlyos hiba, helytelen, 
éppen ezért nem tudok semmilyen módon egyetérteni a benyújtott javaslattal. Köszönöm a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván még a vitában szólni? (Nincs jelentkező.) 

Én röviden annyit hadd mondjak, hogy azért nem tudom támogatni ezt a törvényjavaslatot, 
mert valóban sok információ hiányzik belőle. Képviselő úr utalt arra, hogy elegáns és célszerű 
lett volna, ha azokat a számokat, amiket volt szíves a kérdésemre fölsorolni, megjelenítik az 
általános indokolásban, hogy lássa az ember, költségvetésről van szó, bevételek, kiadások, 
mennyi pénz mozoghat itt még. 

De az alapvető problémám az, hogy ez az általános indoklás azt mondja, hogy előre 
nem látható események bekövetkezése miatt lehet szükséges ezekre a pótlólagos forrásokra. 
Viszont az előre nem látható eseményekre ott van a költségvetésben egy meglehetősen nagy 
tartalék, 300+100, emlékeim szerint 400 milliárd forint. Ezt azért tervezte meg a kormány, és 
azért fogadtatta el a parlamenttel a múlt év végén, hogy ha ne adj’ isten, valami nagy 
probléma van, akkor ez a nagy összegű tartalék garantálja a költségvetés fő számainak, köztük 
a legfontosabbnak, a 3 százalékos hiánycél alatt maradásnak az elérését. Nekem ezek a fő 
gondjaim, és nem kívánom az időt húzni, mert még egy napirendi pontunk hátra van, és 
nemsokára kezdődik a plenáris ülés. 

Viszont Veres képviselő úr utalt arra itt, hogy nem biztos, hogy jó volt összehívni ezt a 
bizottsági ülést. Én is utaltam arra, hogy hezitáltam, de van itt azért egy kapaszkodó. Azt 
mondja a Házszabállyal kapcsolatos ügyrendi bizottsági ajánlás, hogy a bizottság elnökének 
tekintettel kell lennie a bizottsági többségnek a napirenddel kapcsolatos előzetes 
állásfoglalására. Hát erre voltam tekintettel. Most, ha én nem hívom össze, akkor persze 
megindul itt egy eljárás, nyilván jobban tudja képviselő úr, és akkor is összehívják. Én 
megvallom őszintén, ezeket a technikákat nem szeretem. Ez már stílus kérdése. Azt, hogy 
ilyen módon vitatkozzunk ellenzékiek a kormányoldallal, kicsit most olyan óvodai 
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nagycsoportosnak tartom ezt a stílust, ezért adtam be a derekamat, ha úgy tetszik, és 
összehívtam a bizottságot. 

Ezek után van-e valakinek észrevétele? Vágó képviselő úrnak van. 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Köszönöm. Még mielőtt kikerültünk volna a túlzott 

deficit eljárásból, be volt ígérve a kormányzat részéről az is, hogy a stadionépítések leállnak, 
és így több tízmilliárd forintos kiadáscsökkentéssel lehetne javítani a költségvetés egyenlegén. 
Ezek nem realizálódnak, legalábbis úgy tűnik. Benne van a javaslatban? Mert akkor egy kicsit 
más a leányzó fekvése. 

Illetve az adóemelések kapcsán azért én is elmondanám a véleményünket. Vannak 
olyan adónememelések, így a bányajáradék, ami nem ördögtől való. A pénzügyi tranzakciós 
illeték emelése kapcsán, már amikor az ötlet fölmerült, elmondtuk azt, hogy jóval 
igazságosabb volna, ha már mindenáron ebben az adónemben akarnak sarcolni, akkor a 
plafont kell eltörölni. Hiszen most azok a nagyvállalatok, amelyek megtehetik azt, hogy 
összevonva végzik utalásaikat, a plafon miatt jóval kedvezőbb helyzetbe kerülnek, mint azok 
a kisvállalkozók vagy egyszerű magánemberek, akiknek több apró utalást kell megtenniük. És 
most, mivel a plafon marad továbbra is, csupán ennek az adónemnek az emelése azokat az 
embereket fogja sújtani, akik sok kicsi tranzakciót követnek el, nem azokat, akik több milliárd 
forintokat utalgatnak át egyik számláról a másikra, hanem akik pár tízezer forintokat fizetnek 
be. Elgondolkodott-e egyáltalán az NGM a plafon megemelésén vagy eltörlésén, vagy rögtön 
csak az egyszerű adóemelés az egyetlen módszer? 

Másrészről rengeteg olyan vélemény van, hogy ezek nem most, rendkívüli módon 
jöttek szembe, ezek a bevétel-kimaradások, amik miatt az adóemelésekre szükség van, 
várhatóak voltak hónapokkal ezelőtt. Jómagam is nyújtottam be írásbeli kérdést Varga Mihály 
miniszter úrnak, amikor látható volt, hogy mind a tranzakciós adó kapcsán elvárt bevételek, 
mind a pénztárgépek és az útdíj csúszása miatt bevételkiesés várható. Megkérdeztem, hogy 
milyen reakciója lesz az NGM-nek erre, akkor Matolcsy, elnézést, csak összekeverem a két 
minisztert, mert ugyanúgy viselkednek, akkor Varga miniszter úr azt mondta, hogy nem lesz 
semmiféle megszorítás, nincs szükség adóemelésre, tartható a költségvetés. Mindez egy május 
eleji válaszában volt. Tehát mikor kezdtek el önök a minisztériumban észbe kapni, hogy erre 
szükség van, és miért kell egy ilyen utolsó pillanatos módszerrel átverni megint a nyári szünet 
előtt, amikor már hónapokkal ezelőtt látszott, hogy valamiféle lépésre szükség lesz? 
Köszönöm. 

 

Az előterjesztő reflexiója 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem államtitkár urakat, kívánnak-e 
reagálni a vitára. (Jelzésre.) Tessék! 

 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon röviden, mert úgy 

érzem, sok esetben inkább vélemények hangzottak el, nem annyira kérdések. Egy kérdés volt 
a reklámadóval kapcsolatban, hogy az most véletlenül maradt ki vagy szándékosan. Ezzel 
kapcsolatban nincs még végleges kormánydöntés. Ahogy az megszületik, akkor fogunk majd 
az Országgyűlés felé megfelelő módon intézkedni. Ez tudatosan nincs benne, várjuk a 
kormány döntését. 

A többi ügyben pedig, ami a költségvetést érintette, átadnám a szót a költségvetésért 
felelős helyettes államtitkárnak. 

 
ELNÖK: Igen, köszönjük szépen. Tessék, Banai Péter államtitkár urat illeti a szó. 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Ha elnök úr 
megengedi, akkor a következő napirendi pontnál fejteném ki a kérdéseket, mert úgy érzem, 
igazából a költségvetési törvény módosításával vannak összefüggésben. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Rendben van, köszönöm szépen. Akkor most szavazás következik arról, 
hogy a 2. napirendi pontban jelzett törvényjavaslatot általános vitára bocsátja-e a bizottság. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő többség. Ki az, aki 
nem ért egyet? Öt. A bizottság öt ellenszavazattal, tartózkodás nélkül általános vitára 
javasolja. 

Kérdezem, hogy ki lesz a bizottsági előadó. Balázs József képviselő úr. A kisebbség 
akar-e? Veres képviselő úr és Vágó képviselő úr. Így érti Vágó képviselő úr? (Vágó Gábor: 
Igen, mert más a véleményünk.) Jó, ha ez elfogadható, akkor a bizottság kisebbségi 
véleményét Veres és Vágó képviselő urak megosztottan fogják ismertetni, 5 percben.  

Köszönöm szépen. Végeztünk a 2. napirendi pont tárgyalásával. Azt hiszem, Pankucsi 
államtitkár úr ezzel eleget tett kötelezettségének, de ha akar, maradhat, természetesen. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Áttérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, a Magyarország ez évi költségvetéséről 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. Banai Péter Benő helyettes államtitkár úr 
a téma előadója. Kérdezem, kíván-e felvezetőt mondani. (Jelzésre.) Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítője 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Egy rövid indoklást adnék a költségvetési törvény módosításának 
hátteréül, ami, azt gondolom, részben magyarázatot ad a helyettes államtitkár úr által 
részletesen ismertetett közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításához is. 

Májusban az Európai Bizottság még erre az évre 3 százalékos, jövőre pedig 3 százalék 
fölötti hiányt prognosztizált. A május 3-ai európai bizottsági prognózisra reakcióként a 
kormány egy három lépcsőből álló intézkedéssorozatot fogadott el. Az első lépcső az állami 
szerveknél a GDP 0,3 százalékának megfelelő kiadáscsökkentést tartalmazott, a második 
lépcső az úgynevezett beruházási alap létrehozását, a harmadik pedig adóintézkedések 
megtételét. Az első lépcső következetes végrehajtása után az Európai Bizottság revideálta 
prognózisát, és mint önök is tudják, javasolta a túlzott deficit eljárás lezárását. Ugyanakkor 
két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy az Európai Bizottság 2014. évi 
hiányprognózisa a GDP 2,9 százaléka, tehát rendkívül közel van a 3 százalékos limithez, és 
láthatjuk azt, hogy a Bizottság többször, több módon módosította ezeket a prognózisokat, 
tehát e tekintetben veszélyzónában van a Bizottság előrejelzése szerint a hiányszám. A 
második dolog pedig, Málta példáján láthatjuk azt, hogy rövid időn, akár fél éven belül is sor 
kerülhet az eljárás megindítására. 

A kormány ugyan azt gondolja, hogy mind az idén, mind jövőre biztonsággal 3 
százalék alatt maradhat a hiány, de a túlzott deficit eljárás várható 21-ei lezárását 
megvédendő, döntött arról, hogy a korábban ismertetett második és harmadik lépcső szerinti 
intézkedésekre konkrét javaslatot tesz. A második lépcső a beruházási alap létrehozása. Ezt 
tartalmazza a tisztelt Országgyűlés elé benyújtott költségvetési törvényjavaslat. A beruházási 
alap egy önálló törvényi mellékletként jönne létre. Ebben szerepelnek a Vágó képviselő úr 
által is említett stadionberuházások, illetőleg azon egyszeri, egyedi jellegű beruházási 



- 16 - 

kiadások, amelyek finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
kerülhet sor, a vagyongazdálkodásból, vagyonhasznosításból származó, előre nem tervezett 
bevételek realizálása esetén. Tehát a korábban ismertetett második lépcsőnek a költségvetési 
törvényjavaslat ezen a ponton megfelel. A harmadik lépcső elemeit az előző napirendi pontnál 
a tisztelt bizottság tárgyalta. 

A költségvetési törvény is tartalmaz egy lényeges elemet ezen harmadik elemből, 
nevezetesen az önkormányzati adósságátvállaláshoz kapcsolódóan a hitelező intézetek egy 
egyszeri, 7 százalékos befizetésre lesznek kötelezettek, amennyiben ezt a rendelkezést a 
tisztelt Országgyűlés elfogadja. A 7 százalék befizetésének alapja az az adósságelem, amit az 
állam az önkormányzattól átvállal. A banki mérlegekben az önkormányzati hitelek, azzal 
együtt, hogy az önkormányzatok döntően, jellemzően rendesen teljesítik, pontosan teljesítik 
fizetési kötelezettségüket, mégis kockázatosabb hitelnek minősülnek, mint az állam mint 
szuverén adóssága. A bankok kockázati szintje tehát csökken, ehhez a kockázatszint-
csökkenéshez kapcsolódik egy egyszeri befizetési kötelezettség, ami 2013 végéig kerül 
realizálásra, természetesen amennyiben ezt a rendelkezést az Országgyűlés elfogadja. 

És végül a költségvetési törvényjavaslat egy harmadik módosítást is tartalmaz, a 
beruházási alap, az átvállalandó adóssághoz kapcsolódó befizetés mellett a harmadik elem a 
fuvarozók e-útdíjfizetéséhez kapcsolódó állami kezességvállalás szabályainak pontosítása, 
módosítása. Itt önkritikusnak kell lennem, lennünk, hiszen ezen állami kezességvállalás 
szabályozására a korábbi költségvetési törvény módosításában tett javaslatot a kormány, és 
most ezt a korábbi javaslatot módosítja, meghatároz olyan kezességvállalási szabályokat, 
amelyek értelmében minél olcsóbban, a lehető legolcsóbban jut el az állami kamattámogatott 
hitel a fuvarozó kis- és középvállalkozásokhoz. Nevezetesen tehát ez a harmadik módosítás 
azt tartalmazza, hogy a hitelt közvetítő KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. banki 
hitelfelvétele mögött nem 80, hanem 100 százalékos állami kezesség lenne, valamint a 
KAVOSZ fuvarozók felé nyújtott kölcsönei mögött gyakorlatilag szintén 100 százalékos 
fedezet áll. Ezért gondoljuk azt, hogy a korábbi, alacsonyabb állalmi kezességvállaláshoz 
képest olcsóbb lesz a KAVOSZ hitelkihelyezése. 

Ahogy említettem, a költségvetési törvény módosításának egésze nem érinti a 
főösszeget, nem érinti a hiánycélt. Végül a korábbi kérdésekre válaszul fontosnak tartom 
kiemelni, hogy a költségvetés eredetileg 400 milliárd forintnyi extra tartalékot, úgynevezett 
Országvédelmi Alapot tartalmazott. A konvergenciaprogramban a kormány már jelezte, hogy 
bizonyos tételeknél bevétel-elmaradás várható, ez a bevétel-elmaradás a tartalék terhére 
kerülhet finanszírozásra. Úgy látjuk, hogy továbbra is fennállnak azok a kockázatok, 
amelyeket a konvergenciaprogramban már jeleztünk. Például a vállalkozások és a 
magánszféra számára egyértelműen kedvező alacsony infláció a költségvetés bevételeire 
negatív hatású, például az áfa tekintetében, és láthatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós 
illetéknél is, ahogy elhangzott, a korábban feltételezettekhez képest kevesebb bevétel jön. 
Ugyan a tartalék ezeket fedezné, de hangsúlyozom, nemcsak a magyarországi szereplők felé 
kell igazolni azt, hogy a hiány tartósan 3 százalék alatt lehet, hanem az Európai Bizottság felé 
is. És itt bizony, főleg 2014 tekintetében még továbbra is nézeteltérés volt a magyar kormány 
és a Bizottság között. Ez indokolta a törvényjavaslat módosítását. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése? Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Itt a fuvarozási díjjal kapcsolatos változásoknál ismét a 

selejt bosszúját láthatjuk, hiszen most már harmadszorra kell ehhez hozzányúlni. Ugyebár az 
előző körben volt egy olyan elképzelés, ami jelenleg még hatályos, hogy a fuvarozók az 
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iparűzési adójukból vonhatják majd le az e-útdíjat, ezt most ez a rendelkezés nem tartalmazza. 
Ha ebben a rendelkezésben is benne van, akkor miként kezeli a kormányzat azt, hogy az 
önkormányzatoknál lesz majd adókiesés? Valójában az egyik zsebéből a másikba, az egyik 
alrendszerből a másikba pakolja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Észrevételek, megjegyzések? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Egyrészt 

köszönöm államtitkár úr önkritikus szavait, amit elmondott a KAVOSZ-os történetről. 
Látható, hogy meglehetős rohammunkában készülhetett, és a múltkor azért csúszhatott bele 
az, ami belecsúszott. Úgy gondolom, hogy a jó cél érdekében meg kell teremteni a lehető 
legjobb törvényi megfogalmazást is. Ezzel túl is teszem magam ezen a ponton, ezzel nem 
sokat foglalkoznék. 

Ellenben úgy gondolom, hogy egy pontot nem említett indoklásában, amikor a 400 
milliárdos tartalék kapcsán az inflációt és a tranzakciós illeték elmaradását említette. Mert van 
egy harmadik tényező is, ami elég jelentős kockázattal bír a mai napig. Nevezetesen, nyilván 
nem fog megvalósulni a pénztárgépek bekötése július 1-jével, hiszen már hivatalos is, hogy 
lesz egy hosszabbítás, egy türelmi idő, inkább így fogalmazok, mert ez jelent meg a 
nyilvánosságban, és ebből következően az ebből származó tervezett áfa-többletbevétel nagy 
valószínűséggel szintén nem fog tudni teljesülni. Ezt csak azért teszem hozzá harmadikként, 
mert ezt a tételt mindvégig vitattuk a magunk részéről, ebből következőleg úgy gondolom, 
ennek vitatása valós volt, megvolt az alapja. Ráadásul ennek van egy olyan vonzata is, hogy 
az 50 ezer forintos úgymond segítség a vállalkozásoknak ezen árak mellett, ami kialakulni 
látszik a piacon az ilyen típusú pénztárgépeknél, csak jelképes összegnek tekinthető. 
Magyarul, ha valóban az 50 ezer forint marad, és 400 ezer forint a gépek beszerzési ára, mint 
amiről nekem jelen pillanatban tájékoztatásom van, akkor az elég furcsa helyzetet teremt. 
Javaslom még egyszer felülvizsgálni azt az álláspontot, amit ebben az ügyben a kormányzat 
jelenleg képvisel. 

De a benyújtott javaslat kapcsán azért mégis van három olyan pont, amiben elég 
érdekes helyzetet tapasztalunk. Az első ez a megoldás a stadionberuházások felfüggesztésére. 
Mert ugye, annak idején az indokolatlannak minősülő beruházások felfüggesztése hangzott el, 
és most az történik, hogy egy beruházási alapot hoznak létre a költségvetésben. Ezen 
beruházási alapba sorolt beruházások esetében a nemzetgazdasági miniszter engedélyezheti a 
kifizetéseket. Ha rövidített formában is, de ez a technikai megoldása az ügynek. Ezzel van itt 
néhány probléma. Az első. Ebben olyan beruházások is vannak, amelyek nagyon helyes, hogy 
itt vannak, már most föl kéne függeszteni, lásd Kossuth tér rekonstrukciója. Szóval, erre pénzt 
kifizetni ilyen módon abszolút fölösleges. (Közbeszólások a fideszes képviselők részéről.) A 
Ludovika Campus abszolút presztízsberuházás, teljesen fölösleges. Értelemszerűen erre pénzt 
kiadni a továbbiakban rendkívüli mértékben nagy kár, ország elleni vétek, nyugodtan 
mondhatom, mind a kettő. (Dr. Nagy István: Kormányzati negyed 11 milliárdért.) 

 
ELNÖK: Veres képviselő úrnál van a szó. Tessék parancsolni, képviselő úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak mert jogász szólt bele a dologba és nem 

közgazdász, mondom, hogy nem talált benne jogász hibát, akkor ne szövegeljünk erről. Azt 
tudom mondani, hogy jogász benne nem talált hibát, akkor ne szövegeljen róla senki, ha 
információja nincs. Ugyanakkor teljesen érthetetlen számomra, hogy miért kerül olyan ebbe a 
felsorolásba, mint az ivóvízbázis-védelmi program végrehajtása, ivóvízminőség-javító 
program. Amit én erről a két programról ismerek, nagyon-nagyon nehezen tudom azt 
elképzelni, hogy a stadionépítéssel párhuzamosan szabad lenne emlegetni egy mellékletben. 
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Arról meg vagyok győződve, hogy egy Európai Unió által preferált célt, hadd ne mondjam 
azt, hogy nekünk, magyar embereknek mennyire preferált cél, hogy egészséges ivóvízhez 
jusson mindenki, egy ilyen helyzetben azonos módon kezelni, mint egy ilyen Kossuth téri 
pénzszórást meg stadionfejlesztést, meg Debrecen nagyerdei stadion rekonstrukcióját?! 
Egészen más szerintem a valóság. 

Nagyon nagy hibának tartom, hogy ezt a két programot ezekkel egy platformra 
helyezve tették bele a mellékletbe. Semmilyen módon nem tudom azt elfogadni, hogy ennek 
itt lenne a helye. Meggyőződésem szerint ez nem azonos mércével való mérésből kerülhetett 
csak ide, vagy azért, mert esetleg annak a minisztériumnak is be kellett dobni valamit a 
közösbe, és a Vidékfejlesztési Minisztérium láthatóan csak vizes ügyet tudott bedobni a 
közösbe, ami felfüggesztésre, vagy megkurtításra kerülhet a későbbiek során. Én 
mindenképpen javaslom ezt a későbbiek során felülvizsgálni, mert nem gondolom, hogy ez 
lenne a helyes mérce, a helyes elgondolás. Ugyanakkor természetesen az általam említett 
stadionfejlesztést most meg kéne szavazni, hogy álljon le, fejezzék be, fölösleges erre pénzt 
kiszórni a köz pénzéből, teljes mértékben ebben a helyzetben ilyen dolgot folytatni. 

Na most, a benyújtott indítványhoz még, úgy mondom, hogy kötődően mindenképpen 
szükségesnek tartanám legalább itt megemlíteni, hogy valamilyen módon célszerű lenne a 
jelenlegi helyzetét ennek a bizonyos Országvédelmi Alapnak áttekinteni. Kifejezetten 
szeretném arra kérni a minisztériumot itt, a bizottság ülésén, hogy így június vége felé 
tekintsék át és adjanak tájékoztatást az országgyűlési képviselőknek arról, hogy hogyan is áll 
a jelenlegi információk birtokában az Országvédelmi Alap. Az abban lévő forrásokat milyen 
célra veszik figyelembe, milyen célra látják felhasználandónak a következő időszakban a már 
bekövetkezett események miatt, és milyen módon gondolják azt, hogy a későbbiek során 
ezeknek a kiadásoknak a teljesítése ilyen vagy olyan módon biztosítottá válik. 

Végül szeretnék szólni erről a bizonyos 7 százalékról. Ez egy nagyon népszerű 
intézkedés lesz Magyarországon értelemszerűen, meg vagyok arról győződve ugyanakkor, 
hogy egy eléggé sok gondot magában rejtő intézkedés. Ha mindenki figyelte azokat a 
számokat, amit a Fidesz félremagyarázva interpretált itt az elmúlt egy hónapban, nevezetesen, 
hogy mennyi működőtőke érkezett Magyarországra. Azt nem mondták, hogy ebből mennyi 
ment ki az országból. Azaz a nettó 300 millió eurós előző évi tőkebeáramlás kapcsán 
felmerült banki kényszerfeltőkésítések behozott összege automatikusan fogja azt hozni, hogy 
a külföldi anyákkal rendelkező bankok esetében ezt mint veszteséget majd el kell számolniuk, 
és erre is be kell hozniuk a következő összegeket. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a tétel 
nagyon sok vitát fog még a későbbiekben kiváltani. És meg vagyok arról győződve, hogy 
semmilyen módon nem segíti a magyar gazdaság növekedésének gyorsulását, semmilyen 
módon nem segíti azt, hogy a magyar vállalkozások tőkéhez jussanak Magyarországon, és 
semmilyen módon nem segíti azt, hogy Magyarországon végre elinduljon a növekedés, és a 
foglalkoztatásbővülés is bekövetkezzen. 

Éppen ezért szerintem ez egy teljesen helytelen, rossz módon végrehajtott döntés. Ha 
nem tudtak megállapodni a pénzintézetekkel, mert feltételezem, hogy ennek a mostani 
törvénybe foglalásnak az az oka, hogy nem tudtak megállapodni, akkor ennek rettenetesen 
negatív hatása lesz a magyar gazdaságra. Nem a magyar költségvetésre, hiszen a 
költségvetésbe be fog folyni ez a pénz. De a magyar gazdaság forráshoz jutási problémái ezen 
intézkedés hatására láthatóan jelentősen növekedni fognak. Szerintem nem erre lenne 
szüksége most Magyarországnak. Éppen ezért azt gondolom, hogy egy abszolút hibás 
elgondolás alapján hibás végrehajtási javaslat van most előttünk. Meg kéne ezt gondolni még 
kétszer szerintem, hiszen sok baj lesz még ebből a következő egy évben. Köszönöm 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még szólni? Vágó képviselő úr! 
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VÁGÓ GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy fölhívták a 

figyelmemet arra, hogy a beruházások között bent vannak a stadionok is. Egyrészt el 
szeretném mondani, hogy technikailag létrejön egy ilyen alap a költségvetésben, jó dolognak 
tartjuk. Tehát már a mi költségvetési javaslatainkban is költségvetési zöldberuházásról 
beszélünk, és hogy jó volna, ha az állami vagyonnal való gazdálkodásnál is a 
többletbevételeket az állami vagyon fejlesztésére is lehetne fordítani. 

De itt egyetlenegy nagy probléma van, hogy a megszorításoknál, mert arról van szó, 
nem látszik a prioritási sorrend, tehát nem látszik az, hogy melyik az, amelyik konkrétan az 
első lesz, amit leállítanak, melyek azok, amelyeket csak végső esetben. Itt nekem is vannak 
tartalmi közbevetéseim, főképpen a regionális víziközmű rendszerek állami 
kötelezettségvállalásánál, fejlesztéshez szükséges pályázati önerő megvonásánál, hiszen itt 
arról van szó, hogy ezekhez a nagyberuházásokhoz, amelyek az egyszerű embereknek 
öntözéshez, csatornázáshoz való jutását segítenék az uniós támogatásokkal, nem lesz meg az 
önerő. Másrészt az országos közúthálózat és gyorsforgalmiút-hálózat fejlesztése kapcsán, nem 
tudom, ki szokott közlekedni autóval harmadrendű utakon, az tisztában van vele, hogy 
tengelytörés nélkül eléggé nehéz megúszni. Harmadrészt van itt egy kitétel, azt hiszem, a 2. §-
ban, amikor a privatizációs bevételekről is beszél a törvényjavaslat. Milyen privatizációt 
tervez a kormányzat? A részletes indoklás tartalmazza a 3. §-ban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételt nem látok. Államtitkár úr, 

engedje meg, hogy két észrevételt tegyek. Az egyikről, az időhiányról már volt szó, nem 
akarom megismételni, de nem pusztán csak kekeckedés az időhiány, hiszen a költségvetési 
törvény mint jogszabály ki fog bővülni egy új melléklettel, 9. melléklet lesz a neve ennek a 
beruházási alapnak, úgy is fogalmazhatnék, hogy módosul a struktúrája a költségvetési 
törvénynek. Ez egy nagyon fontos szakmai probléma. Ahhoz kellett volna az idő, hogy az 
ember ezt át tudja tekinteni. Ugye, itt elhangzottak konkrét példák arra, hogy itt milyen új 
tételek vannak, milyen új címek kerülnek be a költségvetésbe, satöbbi. Erre nincs idő, mert 
most csak improvizál az ember, meg kérdez. 

A másik problémám pedig az, hogy rettentő kevés számot adnak nekünk. Annyira 
kevés számadattal látják el a képviselőket, itt szóba került az Országvédelmi Alap, szóba 
kerültek a beruházások, melyik mennyibe kerül, mennyi lesz a többlet esetleg. Szóval, nekem 
ilyen gondjaim vannak. 

Megkérdezem, hogy kíván-e reagálni államtitkár úr a vitára. (Jelzésre.) Tessék 
parancsolni! 

Az előterjesztő válasza 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Igyekszem nagyon röviden reagálni, elnök úr. Vágó Gábor képviselő úr első kérdése a 
KAVOSZ-szabályra vonatkozott. Az előző konstrukció is a saját formájában helyes volt, ott 
80 százalékos kezességvállalásról volt szó, itt 100 százalékosról, de ismétlem, elfogadom a 
kritikai észrevételeket, a konstrukciót akár elsőre is ebben a formában a tisztelt Országgyűlés 
elé lehetett volna terjeszteni. 

Veres miniszter úr kérdései kapcsán az online pénztárgép-összeköttetésre Pankucsi 
helyettes államtitkár úr fog választ adni. De ahogyan említettük, magában az infláció alacsony 
összege miatt látunk kockázatot az áfabevételek teljesülésében, ezért is született a tisztelt 
Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslat, azzal együtt, hogy a tartalékok véleményünk 
szerint fedezik a bevételkiesések összegét. 

A tartalékok tekintetében, és erre elnök úr is utalt, azt gondolom, hogy sokkal bővebb 
tájékoztatást fog adni a kormány. Ugyanis a féléves adatok alapján felül kell vizsgálni az 
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államadósság várható alakulását, és ennek alapján egy jelentést kell a kormánynak a stabilitási 
törvény értelmében az Országgyűlés, illetőleg a Költségvetési Tanács részére benyújtani. Ezt 
a beszámolót természetesen a kormányzat el fogja készíteni, és a tisztelt bizottság részére 
megküldi. Ebben értelemszerűen az államháztartás helyzetéről, a kiadások várható 
alakulásáról és a bevételek teljesüléséről is szó lesz. 

Ami az egyedi beruházásokat és az erre vonatkozó törvényi mellékletet illeti, azt 
gondolom, hogy arról hosszas szakmai vitát lehet folytatni, hogy melyek azok a beruházások, 
amelyek prioritást kell hogy élvezzenek. Új beruházások, környezetvédelmi beruházások, 
sportberuházások. A melléklet nem disztingvál, nem tesz különbséget a beruházások célja 
szerint, hanem közgazdasági megközelítésben mondja azt, hogy egyszeri nagy 
vagyongazdálkodásból, vagyonfelhasználásból származó bevételekkel állít szembe 
közgazdasági tartalmukat tekintve egyszeri jellegű beruházásokat. Ilyen szempontból egyszeri 
jellegű egy stadionépítés, a Kossuth tér rekonstrukciója és a további, a felsorolt tételek. Azt 
gondolom, ha átnézzük a költségvetési törvény 1. számú mellékletét, akkor nagyjából 
konszenzusra lehet jutni abban, hogy a mellékletben felsorolt tételek azok, amelyek 
közgazdasági tartalmukat tekintve egyszerinek minősíthetőek. A normaszöveg pedig arra tesz 
javaslatot, hogy az államháztartás helyzetének ismeretében, a vagyongazdálkodásból 
származó bevételek ismeretében szülessen meg a beruházás folytatására, a kifizetésre 
vonatkozó egyetértés. 

A hitelezői tevékenység tekintetében igazából nem válasz, csak egy-két gondolat 
Veres miniszter úr fölvetésére. A magyarországi bankszektor néhány évvel ezelőtt az Európai 
Unióban a legnyereségesebb bankszektorok közé tartozott. Azt gondolom, ha időtávlatban 
nézzük meg azt, hogy milyen terheket cipelnek a bankok, illetőleg a magyarországi 
bankrendszer mennyire nyereséges, akkor egy hosszabb távlatban igencsak kiegyenlítődik az 
a teher, amit a bankszektor visel. Ismétlem magam, ismereteim szerint volt olyan év, amikor a 
magyar bankszektor a legnyereségesebb volt. Részben köszönhetően az államilag támogatott 
lakásépítési programoknak. 

Ami pedig elnök úrnak a számokra vonatkozó kérdését illeti, ismét csak azt tudom 
mondani, hogy a költségvetés egészének helyzetéről egy átfogó tájékoztatást fog nyújtani a 
kormány az Országgyűlés részére, a féléves adatok alapján, azt gondolom, az őszi ülésszak 
kezdetén a tisztelt Országgyűlés meg fogja kapni ezt a beszámolót. 

Bocsánat, egy kérdésre nem adtam választ. A helyi iparűzési adó levonhatóságára 
vonatkozó kitételre. Ez a szabályozás nem a most benyújtott törvényjavaslatokban szerepel, 
hanem egy korábbi, az Országgyűlés által már elfogadott javaslatban. Valóban, az e-útdíj 7,5 
százalékának iparűzési adóból való levonhatósága a helyi önkormányzatoknál bevételkiesést 
eredményezhet. A kormánynak ugyanakkor megvan a mozgástere ahhoz, hogy például az 
önkormányzati fejezet tartalékainak felhasználásakor figyelembe vegye azt, hogy melyik 
önkormányzatnál milyen mértékű bevételkiesés keletkezett, és megvan a jogi lehetősége arra, 
hogy ezt részben vagy egészben kompenzálja. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik arról, hogy az ez évi központi 
költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot a bizottság általános 
vitára alkalmasnak ítéli-e. Aki alkalmasnak ítéli, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Ez látható nagy többség. Ki az, aki nem ért ezzel egyet. Öt ellenszavazat mellett, tartózkodás 
nélkül a bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja. 

Előadó szintén Balázs József képviselő úr. A kisebbségi véleményre van igény? Van. 
Akkor Veres képviselő úr és Vágó képviselő úr. (Dr. Veres János jelentkezik.) Még valami? 
(Dr. Veres János: Egy mondat.) Egyebekben, tessék! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ez abszolút ehhez kapcsolódik. Felhívnám a többség 

figyelmét arra, hogy a házbizottság érvényes állásfoglalása alapján az hangozhat el bizottsági 
véleményként, ami itt, az ülésen elhangzott. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, ezt mindenki tudja. Köszönöm szépen államtitkár uraknak a 

segítségét és közreműködését. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben annyit szeretnék közölni, hogy holnap 9-kor is bizottsági ülést fogunk 
tartani. Köszönöm. Bezárom az ülést. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 30 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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