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Napirend: 

 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11564. szám - zárószavazás előkészítése) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) dr. Nyitrai Zsoltnak (Fidesz), 

 Balázs József (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Nagy István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz), 

 Hoffman Pál (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz). 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

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

reggelt kívánok, képviselőtársaim. A bizottság mai ülését megnyitom. 
Egy napirendi pont megvitatását javasoltam, és miután határozatképes a bizottság, a 

helyettesítéseket is figyelembe véve, ezért megkérdezem, hogy elfogadják-e ezt a napirendet. 
Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság elfogadta a javaslatomat. 

Tisztelettel köszöntöm Banai Péter Benő helyettes államtitkár urat, a napirendi javaslat 
előadóját. Megkérem, hogy szíveskedjék kommentárt fűzni ehhez, különös tekintettel arra, 
hogy erre a javaslatra miért itt, a fináléban kerül sor, miért nem előbb tették bele ezt a 
módosítást. És ha már itt tartok, még egy kérdésem volna, és nem fogok többet szólni ilyen 
értelemben. Miért pont 7 százalék ez a 7 százalék, miért nem 10 vagy 5? Ezek az én 
kérdéseim, aztán átadom a szót államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetem a benyújtott zárószavazás előtti módosító 
javaslatot, ezt követően pedig igyekszem elnök úr kérdésére választ adni. 

A benyújtott javaslat két érdemi és egy jogtechnikai módosítást fogalmaz meg. A két 
érdemi változtatás közül az első az önkormányzati adósságátvállaláshoz kapcsolódó egyszeri 
hitelezői, banki befizetésről szól. A korábbi javaslat az 5 ezer főnél kisebb és az 5 ezer főnél 
nagyobb települések esetén a már lezárult, illetőleg június 28-ával lezáruló adósságátvállalás 
után határozott meg egy 7 százalékos befizetést. Ehelyett a most benyújtott javaslat csak a 
jövőt illetően az önkormányzatoknál maradó adósság átvállalása esetén fogalmaz meg egy 7 
százalékos befizetést az esetben, ha ezt az érintett bank és az önkormányzat együtt írásban 
kezdeményezi. Tehát egy, a jövőre vonatkozó lehetőség lenne az adósság átvállalása 7 
százalékos befizetés mellett. 

A kikerülő, a múltbeli, illetve a június 28-ával záruló adósságátvállaláshoz kapcsolódó 
7 százalékos befizetés helyett az egyes közteher-viselési módosításokat megfogalmazó 
törvénybe került be egy olyan rendelkezés, amelynek értelmében a bankoknak a pénzügyi 
tranzakciós illeték eddigi teljesítésének arányában kell pluszbefizetést teljesíteni. Magyarul, 
ami kikerül a költségvetésből, annak hatása más törvény módosításával tud érvényesülni. 

Miért éppen 7 százalék? Ugye, az önkormányzati hitelezésen a banki szektornak az 
állami adóssághoz képest két ágon is nyeresége képződik. Az egyik nyereség az, hogy az 
önkormányzatok az államhoz képest nagyobb kamatra kapnak hitelt. Tehát, ha megnézzük, 
hogy az állampapíroknak mekkora a hozamszintje és mekkora az önkormányzati adósság 
hozamszintje, tudom, hogy nehéz átlagot számolni, de mégis, az államhoz képest drágább az 
önkormányzati adósság finanszírozása. Itt keletkezett tehát nyereségük a bankoknak az 
önkormányzati hitelezés ágán. 

A másik nyereség pedig a kötelező tartalékolás. Az önkormányzati hitelek után a 
bankoknak valamekkora vesztességgel számolni kellett, erre tartalékot képeztek. Ez a tartalék 
most felszabadul, hiszen a némileg kockázatosabb önkormányzatok helyett a teljesen fix, 
stabil adós állam lép be az önkormányzati adósság egy részére. Ezért a tartalékképzésre már 
nincs szükség, a tartalék felszabadul, tehát banki nyereség képződik ezen az ágon. Ezért az 
előzetes számítások alapján a kamatfelár és a tartalékolási kötelezettség megszűnése alapján, 
az eddigi tényadatok alapján került meghatározásra az említett 7 százalékos mérték, mint 
olyan banki befizetés, ami az átvállaláshoz kapcsolódó banki nyereség egy részének 
elvonását, befizettetését jelenti. 

A módosítás másik érdemi pontja a beruházási alap felhasználására vonatkozó 
szabályok korrekciója. A beruházási alap azon fejlesztési beruházási jellegű kiadási tételeket 
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tartalmazza, amelyek esetén az eredeti javaslat szerint kötelezettségvállalásra és kifizetésre 
csak az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kerülhetett sor. A benyújtott 
módosítás három ponton tér el az eredeti javaslattól. Az egyik, hogy az engedélyezés csak a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozik, a kifizetésekre nem. A másik módosítás az, hogy a 
kormány irányításától független szervezetek esetén nem egyetértésre van szükség, csak 
előzetes véleményre. A harmadik módosítás az, hogy a normaszöveg egyértelművé teszi, az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésének, véleményének meghatározásakor nem 
tételesen, minden egyes kötelezettségvállalásnál, hanem keretjelleggel is megadhatja 
véleményét, engedélyét. 

Végül, mint említettem, hogy egy jogtechnikai pontosítást is tartalmaz a módosító 
javaslat, amelyben az időközben elfogadott más törvényjavaslatok rendelkezéseivel teremti 
meg a hatályba léptető paragrafus módosítása az összhangot. 

Elnök úr azon kérdésére, hogy miért most került sor a módosításokra: a benyújtott 
javaslat óta a kormányhoz, a minisztériumhoz érkezett észrevételek alapján látta úgy a 
minisztérium, a kormány, hogy célszerű módosítani az eredeti javaslaton, ezért tette meg 
most, a zárószavazás előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a korrekt indokolást. Kinek van kérdése, véleménye, 

javaslata? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. 
Szavazás következik arról, hogy a bizottság az ez évi központi költségvetésről szóló 

törvény zárószavazás előtti módosító indítványát támogatja-e. Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja. Köszönöm szépen, államtitkár úr, a segítségét. 

Megkérdezem, az egyebekben van-e valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelentkező.) 
Úgy tűnik, nincs. Nem tudom, hogy a jövő héten lesz-e még bizottsági ülés, nem tartom 
valószínűnek, de sose lehet tudni. Elképzelhető, hogy ez az ülésszak utolsó bizottsági ülése. 
Mindenkinek jó nyaralást kívánok, én nem leszek itt már a jövő héten. Bezárom az ülést, 
köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 41 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


