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Napirend: 

 

1. A Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/12015. szám, újradolgozott változat a T/11545. szám helyett - 

általános vita) 

2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az 

alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/11548. szám - általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 

valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12018. szám - általános 

vita) 

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

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12100. szám - általános vita) 

5. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Köszöntöm képviselőtársaimat az őszi ülésszak első bizottsági ülésén. 
Köszöntöm a napirendi pontok kormány részéről megjelent előadóit. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, figyelembe véve a helyettesítéseket is. 

A napirend elfogadása 

Ezért nincs akadálya annak, hogy a bizottság jelen lévő tagjai szavazzanak arról, hogy 
a meghívóban jelzett napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek-e. Kérdezem ezért 
képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a meghívóban szereplő napirendi pontokat. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendi 
ajánlásomat. 

A Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Az 1. napirendi pont az alaptörvény módosítására vonatkozik. Köszöntöm a napirendi 
pont előadóját, Rétvári államtitkár urat, aki nem volt még ebben a bizottságban, ezért külön 
örülök, hogy megtisztelt minket jelenlétével, valamint Kisgergely Kornél helyettes államtitkár 
urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Ha jól értem, akkor ketten fogják képviselni 
ezt a törvényjavaslatot. Ehhez azért még annyit hadd tegyek hozzá bevezetésként, hogy a 
bizottság kompetenciakörébe végül is a törvényjavaslat 4. és 5. cikkel kapcsolatos módosítása 
tartozik. Ez természetesen, hogy bárki ne szólhatna hozzá olyan kérdésekhez, amelyek nem 
tartoznak a bizottság profiljába, de alapvetően a napirendre-vételt az indokolta, hogy az 
alaptörvény 4. és 5. cikke módosulni fog. 

Ezek után megkérdezem államtitkár urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést. (Jelzésre.) 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. RÉTVÁRI BENCE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Csak nagyon röviden szólnék pár szót. 

Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy itt lehetünk. Nyilvánvalóan a 
törvénymódosítás gazdasági tárgyú része érdekli jobban a bizottság tagjait. Az elején van 
valamelyes gazdasági összefüggés is, mivel a vallási közösségek elismerésével kapcsolatban 
az egyházi törvényben már kialakult egy jó rend, amely lényegében egy újterminológiát, a 
bevett egyházakat minősíti, és a vallási közösségeken belül ez egy szűkebb kör. Itt lép be, 
hogy minden a szabad vallásgyakorlás mellett a saját szűkebb közösségét akár egyháznak is 
nevezheti, ha nem is a parlament veszi őket nyilvántartásba, hanem a bíróságon kérik ezt. 
Ettől függetlenül a közösségi célok előmozdítására történt együttműködésről mint bevett 
egyházról továbbra is a parlament dönt. A vallásszabadság tehát továbbra is teljes mértékben 
biztosított, de akik emellé valamiféle gazdasági juttatást, másfajta elbánást is igényelnek, azok 
számára szigorúbbak a bekerülés feltételei, mint a korábbi 300-as, nagy részben visszaélőket 
is tartalmazó listán, amely 2010-ben volt. 

A 2. cikk a politikai hirdetésekkel foglalkozik, ez valóban nem annyira ennek a 
bizottságnak a hatásköre, de itt is az esélyegyenlőség jegyében a kereskedelmi média is 
leközölhet kampányhirdetést, de csak és kizárólag térítésmentesen. 
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A 3. cikk annyi újítást hoz be, hogy az Országos Bírói Tanács eddig nem volt 
nevesítve, csak az Országos Bírói Hivatal. Itt az elnök vagy a Kúria elnökének részvételével 
és a bírók általi összetétellel kapcsolatban tartalmaz rendelkezést. 

A 4. cikk kiveszi az alaptörvényből azt a passzust, amely szerint akkor, ha egy 
nemzetközi bírósági ítélet, vagy európai bizottsági döntés Magyarország számára fizetési 
kötelezettséget írna elő, és ez veszélyeztetné a költségvetés egyensúlyát, akkor erre különadót 
kell kivetni. Nyilván kétharmados törvény, feles törvény is rendelkezhet bármiféle adó 
kivetéséről, tehát nem szükséges az alaptörvényben ilyen mechanizmust szerepeltetnünk. 

Az 5. cikk tartalmazza azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank veszi át a korábban a 
PSZÁF által gyakorolt funkciókat. Ez már korábban is felmerült, ezt mindenki ismeri 
részleteiben is. Az erről szóló törvényjavaslatról a napokban fog lezajlani a szavazás. 

A 6. cikkből csak egy dolgot emelnék ki, hogy az Alkotmánybíróság kérésére abban 
az esetben, ha bírói kezdeményezésre indul normakontroll-eljárás az Alkotmánybíróság előtt, 
akkor az AB által kért időtartam lesz ezentúl az irányadó, tehát 90 és nem 30 nap. Annyit 
jegyeznék csak meg a mostani alaptörvény-módosítással kapcsolatban, amit elmondhattunk 
volna az előzőnél is, hogy nem Magyarország kezdeményezésére történik, hiszen ezek a 
rendelkezések a nemzetközi vitáink lezárását célozzák. Tehát azért kellett most újra 
megnyitnunk az alaptörvényt, mert erre akár európai uniós, akár más, külső, kormányon 
kívüli tárgyalások vagy ügyek lezárása miatt érdemes ezt megtennünk. Az MNB-vel 
kapcsolatos részt pedig már korábban is, többször is fölvetette a kormány, de időzítésben 
ekkorra fogadták ezt el. Ebből is látszik, hogy ennek valóban dogmatikai háttere volt, nem 
más indíték miatt javasolta a szakmai átalakítást. 

Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és ha bármilyen kérdésük van, akkor 
helyettes államtitkár kollégámmal szívesen válaszolunk ezekre. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, 
hogy egy mulasztásomat pótoljam. Nem mutattam be dr. Mátis Kornél urat, aki a jobbomon 
ül. Ő a bizottság titkárságának vezetője, tekintettel arra, hogy Feketéné Fazekas Mária 
nyugdíjba vonult, jóllehet, szakértőként segíteni fogja még a bizottság munkáját. Tehát 
hivatalosan a bizottság titkárságának vezetője dr. Mátis Kornél úr. Vele lehet alkotó módon 
együttműködni, amihez mindenkinek sok sikert kívánok. 

Ezek után megkérdezem, hogy kinek van kérdése az alkotmány módosításával 
kapcsolatban. Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Először is arra 

szeretnék kitérni, hogy ugyebár a költségvetési bizottság jogkörébe is tartozik a jogbiztonság, 
hiszen az a versenyképességi problémáink egyik fő forrása. Itt, a törvényjavaslat általános 
indokolásában az szerepel, hogy nyugvópontra jut ez a lázas alkotmányozási folyamat. 
Valóban várható-e az, hogy legalább a 2014-es választásokig nem lesz újabb alaptörvény-
módosítás? 

Ha megengedi elnök úr, akkor a véleményemet is elmondanám. 
 
ELNÖK: Hadd ne engedjem meg, mert kérdések és válaszok jönnek, utána lesz mód a 

vélemények kifejtésére. A kérdéseket tessék feltenni. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Jó, rendben. Akkor csupán annyit tennék hozzá ehhez, hogy 

az 5. és 7. cikk, ami a Magyar Nemzeti Bank és PSZÁF összevonásáról szól, mennyiben 
garantálja ennek az intézménynek a létrejötte a szigorú pénzügyi felügyeletet. Hiszen itt nem 
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csupán intézményi problémák voltak, hanem a működés miatt is harapózhatott el az, hogy a 
bankok továbbterhelték a bankadót. Tehát ezek a tevékenységek a pénzügyi szektor részéről 
mennyiben lehetnek megakadályozva egy ilyen intézmény által? Köszönöm. 

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

helyettes államtitkárhoz. A 4. cikk módosításával kapcsolatban egy terminológiai probléma 
van. Régi gondom ez nekem. A hatályos alaptörvényben szerepel a teljes hazai össztermék 
fogalma, ami szerencsétlen fogalom, szerencsétlen fordítás, nem tudom, micsoda. Nem 
gondolja-e államtitkár úr, hogy most jó alkalom lenne ezt a fogalmat kicserélni, mert erről 
nem tudni, milyen állatfajta, hogy így fejezzem ki magamat. Ilyen fogalmat nem ismer, sem a 
közgazdasági, sem a pénzügyi, sem a gazdaságstatisztikai terminológia. Ráadásul a magyar 
jogszabályok is mást használnak. Úgyhogy szeretném egyrészt megkérdezni, hogy mi ez, mi 
ennek a tartalma, mit takar ez a fogalom. Ha valaki az alkotmányt forgatja üres vagy 
szorgalmas óráiban, és találkozik ezzel, hol tudja megnézni, hogy ez micsoda? (Babák 
Mihály: Közgazdasági lexikon.) Sok sikert kívánok Babák képviselőtársamnak, hogy a 
közgazdasági lexikonban ilyet találjon! Nem folytatom. 

Tehát ez az én kérdésem. Kinek van még? (Nincs jelentkező.) Nincs több kérdés, akkor 
a válaszokra megadom a szót az államtitkár uraknak. Parancsoljanak! 

 

Az előterjesztő válasza 

DR. RÉTVÁRI BENCE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Én az első kérdésre válaszolnék, hogy nyugvópontra jut-e ezzel az alaptörvény 
módosítása. A végén is arra tértem ki, hogy igazából sem a negyedik, sem az ötödik 
alaptörvény-módosítást különösebben nem proponáltuk a magunk részéről. A negyedik 
módosítást elsősorban az Alkotmánybíróság ítélete és nemzetközi ügyeink, egyértelműen 
Magyarország nemzetközi vitái indítványozták. Szerintünk jobb lett volna a korábbi módon, 
de úgy látjuk, az ország érdeke, hogy a vitákat lezárjuk, még akkor is, ha egyik-másik 
szabályozás szerintünk a korábbi módon előnyösebb lett volna az ország számára. Tehát mi 
már a negyediket sem akartuk, nemhogy ezt. Úgyhogy mi különösebben hatodik 
módosításban sem gondolkodnánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 
 
KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha elnök úr megengedi, 

akkor én válaszolnék Vágó képviselő úr kérdésére. 
 
ELNÖK: Annál is inkább, mert önnek tette föl a kérdést. Tessék! 
 
KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. Hogy az MNB-

PSZÁF összevonása, amit ez az alaptörvény lehetővé tesz, mennyiben garantálja azt, hogy 
egy erősebb pénzügyi szabályozó testület jön létre? Ezt nem az alaptörvény garantálja, hanem 
az az MNB-törvényjavaslat, ami most a parlament előtt van. Ebben az MNB olyan 
felhatalmazást kap, hogy ő végezze a monetáris politika mellett a pénzügyi rendszer mikro- és 
makroszintű felügyeletét. Ezen túl eszközöket kap a kezébe, hogy ezekkel a jogkörökkel 
tudjon élni. Elmondható, hogy nemzetközi összehasonlításban talán példátlan ez a 
hatalomösszpontosítás, amit most az MNB-törvény a Nemzeti Bank számára megad azzal, 
hogy a makroprudenciális eszközök jelentős része felett ő rendelkezhet, és átveszi a PSZÁF-
nál korábban meglévő mikroprudenciális felügyeletet. Ez őt fel fogja vértezni minden olyan 
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eszközzel, ami akár egy ilyen devizahitelezési buborék megakadályozására a jövőben képessé 
teszi. 

Tehát röviden válaszolva az MNB-törvénytervezete garantálja azt, hogy a 
későbbiekben legyen egy olyan, akár október 1-től egy olyan pénzügyi felügyelet 
Magyarországon, amely minden eszközzel rendelkezni fog ahhoz, hogy a banki visszaéléseket 
megakadályozza. 

Az elnök úr kérdésére. A teljes hazai össztermék természetesen az angol GDP-re 
vonatkozik, lehet, hogy szerencsétlennek tűnik önnek ez a fordítás, de ez már, úgymond, 
bevett gyakorlat a törvényalkotásban. Köszönöm. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Ezek voltak a válaszok a kérdésekre. Megnyitom a vitát arról, 
hogy az alaptörvény ötödik módosítására vonatkozó törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásával kapcsolatban mi a véleménye a bizottságnak. Szekeres képviselő úr! 

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

Urak! Mivel a 2. és a 3. napirendi pont szorosan összefügg a bizottság 1. napirendi pontjával, 
hiszen a két törvény, ami majd az alkotmánymódosítást kibontja, szintén szerepel a bizottság 
mai ülésén, és mivel összefüggő dolgokról van szó, itt szeretném elmondani a Szocialista Párt 
álláspontját. 

Először azzal az alkotmányos rendelkezéssel és az ahhoz kapcsolódó gazdasági 
stabilitási törvénnyel kapcsolatban, amely változtat a korábbi, nagyon határozott, nagyon 
merev és nagyon hibás álláspontján a kormánynak és a kormánypárti többségnek. Ez 
eredetileg arról szólt, hogy ha bármilyen alkotmánybírósági vagy európai bírósági vagy 
bármilyen más bírósági döntésből eredő fizetési kötelezettség keletkezik, akkor azt a népre 
kivetjük, és különadóval beszedjük. Örvendetes tény, hogy ebből elmozdult a kormány, mert 
ez úgy volt hülyeség, ahogy le volt írva, hogy tiszteletlenül fejezzem ki magam. 

Azonban a mostani javaslat sem megfelelő, ugyanis nem teszi egyértelművé, sőt, 
csapdahelyzetet is teremt, mert ha és amennyiben jogalkotási hibából ered ez a bizonyos 
különadó-lehetőség vagy szükségszerűség, akkor is ugyanúgy lehetővé teszi a különadó 
kivetését, és ez alkotmányosan is teljesen elfogadhatatlan. Tehát azt gondolom, hogy az a 
javaslat, ami az alkotmánymódosításban szerepel, illetve a gazdasági stabilitásról szóló és a 
más törvények módosításában szerepel, alkotmányosan ugyanúgy nem elfogadható. Most a 
logikáját és célszerűségét tegyük félre, mert nyilvánvalóan önök rajta vannak már egy 
vágányon, és arról nehéz lejönni, csak szeretném világossá tenni, hogy ezt így szintén 
elfogadhatatlannak tartjuk. 

Ami az MMB és a PSZÁF összevonására vonatkozó alkotmánymódosítást, tehát a 
lehetőség megteremtését, illetve a benyújtott törvényt illeti, ezzel is több probléma van. Nem 
az irány az, amit kritizálunk, hiszen ez is egy lehetséges megoldás, hanem az előkészítés 
módja és gyorsasága kelt nagyon sok aggályt, és jelent nagyon sok ellenérvet. Így, ebben a 
formában, ilyen módon lebonyolítva rendkívül kockázatossá teszi egyébként, főleg a 
pénzügyi felügyelet ellátását Magyarországon. Most arról nem is beszélek, ez már 
természetesen a törvény kérdése, nem a törvénymódosításé, hogy az az irány, amit az 
InterChange-dzsel kapcsolatban a törvény javasol, szakmailag teljesen elhibázott irány. 
Hiszen nem ez az oka annak, hogy a kártyás fizetési mód nem terjed el Magyarországon, 
hanem egészen más szabályozási kérdések. Erre vonatkozóan egyébként az MNB a szakmai 
szervezetektől nagyon konkrét és nagyon világos javaslatokat kapott, hogy hogyan lehet a 
készpénzfizetést valamilyen módon csökkenteni. 
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Tehát sem az alkotmánymódosítással, sem a két törvénnyel kapcsolatban nem akarom 
megismételni a véleményünket, nem tartjuk általános vitára alkalmasnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemények? Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Itt azzal a ponttal kapcsolatban, azt 

hiszem, a 4. cikkel kapcsolatban csak nagyon nagy örömömet tudom kifejezni, hogy a 
kormányzat visszavonult ebből, hiszen a becenevén „elkúrtukadó”-nak nevezett adónem 
tényleg egy teljesen abszurd dolog volt. Ilyen bölcsességet tudok csak javasolni több egyéb, 
ehhez hasonló törvényjavaslatnál is. Hiszen itt egyszerűen nem az, hogy teljesíthetetlen volt, 
hanem már maga az adónem meghatározása is eléggé abszurd volt, hiszen kötelezte 
Magyarországot adó kivetésére bírság után. Itt a költségvetés kapcsán eléggé súlyos 
problémák vetődtek fel. 

Az MNB és a PSZÁF összevonásával kapcsolatban azért el kell azt mondani, hogy 
nem maga az intézményrendszer garantálja a szigorúbb felügyeletet, hanem az 
intézményrendszer működése. Sajnos az elmúlt időszakban eléggé súlyos problémák voltak, 
pontosabban folytatódtak azok a problémák, amelyek már előtte is megvoltak. Nem látom azt 
a garanciát, hogy majd jobban fog működni az összevonás után az új rendszer. Másrészről az, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatban igazából az Országgyűlés az 
egyetlen ellenőrző szerv, így a PSZÁF működésével kapcsolatban és az összevont 
intézményrendszernél is az Országgyűlés az ellenőrző szerv, akkor lehetséges, hogy nekünk, 
szakbizottságnak sűrűbben kellene tárgyalni ezeket a témákat, hiszen úgy tűnik, hogy azért 
elkanászodtak a pénzügyi szervezetek annyira, hogy az intézményrendszer nem garantálta a 
megfelelő felügyeletet. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még véleménye? Tessék parancsolni, 

Ékes képviselő úr! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Talán csak annyit mondanék Szekeres 

Imre képviselőtársamnak, hogy nem először szerepel az MNB és a PSZÁF összevonásának 
kérdése a bizottság és a parlament előtt. Már 2011-ben, amikor még más volt a Nemzeti Bank 
elnöke, akkor egy hatalmas támadást is intéztek az Európai Unión keresztül Magyarország 
ellen az esetleg összevonással kapcsolatban. És ha jól emlékszem rá, júniusban a bizottság 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, csak most bejött egy más aspektus, és az alkotmányba is be kell 
emelni. Amit itt képviselőtársam elmondott a gyorsasággal kapcsolatban, úgy érzem, nem 
helytálló. 

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

Három apró megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy államtitkár úr válaszában olyan kifejezést 
használt, amiben most kivételesen teljes egyetértésben vagyunk, hogy példátlan 
hatalomkoncentráció jön létre az MNB-nél ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása után. Az 
egy nagy kérdés, hogy vajon ez jó-e vagy kevésbé jó. Ha már Ékes úr szóba hozta a korábbi 
törvényjavaslatot, amely erre a témára vonatkozott, azért két ponton szerintem érdemes látni a 
különbséget is. Az egyik arról szól, hogy ma nem kérdés a benyújtott javaslat alapján az, hogy 
ki az új szervezet elnöke. Azaz, a benyújtott javaslat szerint az MNB elnöke továbbra is 
MNB-elnök marad. Az előző javaslatban pedig az szerepelt, hogy a korábbi MNB-elnök az új 
szervezet alelnökévé lép vissza. (Közbeszólásra.) Nem? Nem. A korábban benyújtott 
javaslatban úgy szerepelt, hogy alelnökké válik. 
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Ezt tisztázzuk egymás között, mert azt gondolom, ez egy fontos momentum. Ha 
valami miatt volt vitája az Európai Központi Banknak emlékezetem szerint, noha nincs itt 
nálam a szövet, akkor azt vitatta, hogy korábban határozott időre kinevezett vagy 
megválasztott személynél visszalépést nem lehet törvénnyel elérni vagy kikényszeríteni. 
Ebben ne legyen vita közöttünk, mert úgy gondolom, tényszerűen ez történt. Ebben a 
javaslatban ma pedig más van. Ma az van, hogy miután a jelenlegi kormánytöbbségnek tetsző 
az MNB-elnök, ezért az ő pozícióban maradása nem kérdés. És ha már kritika tárgya volt az, 
hogy az MSZP nevében Szekeres Imre miért mondta azt, hogy túlzottan gyors a folyamat, 
szerintem ő nem azt mondta, hogy a törvényhozásban túlzottan gyors a folyamat, hanem azt 
mondta, hogy nem látjuk annak okát, hogy egy szeptemberben tárgyalandó javaslatban miért 
októberi az időpont. Azaz egy hónap alatt kell végigcsinálni ezt a bizonyos egyesülést. 

Senki nem mondott még erre értelmes választ egyébként, sem a nyilvánosság előtt, 
sem a parlamenti vitákban, hiszen ez júniusban már téma volt, és senki nem mondott még 
olyan indoklást erre az októberi időpontra, ami szakmailag megállta volna a helyét. Én most 
nem akarok belemenni a költségvetési bizottság ülésén költségvetés-technikai okokba, hiszen 
ez egy érdekes helyzetet fog eredményezni, lévén, hogy egy olyan intézményt olvaszt be a 
Nemzeti Bankba, amelynek egyébként speciális a bevételi háttere. Majd meglátom, hogy 
fogják elrendezni a költségvetés módosításával, hiszen az a javaslat még nincs előttünk, ami 
erre a szervezeti módosításra, ami a 2013-as évre átvezetné az ebből következő költségvetési 
tételeket. 

Ezért csak azt tudom mondani, mi azt vitattuk, és azt vitatjuk most is, tudomásom 
szerint nemcsak mi vagyunk ezzel egyedül, hogy vajon miért kell nem január 1-jével, hanem 
már októberi időponttal ennek a közös szervezetnek a létrejöttéről a parlamentnek 
szeptemberben döntést hoznia, törvényt alkotnia. Ezért tehát csak annyit akarok erre mondani, 
hogy valóban június óta folyik ez a vita, illetve pontosan tudjuk, hogy azért nem volt a 
benyújtott javaslat végigvive a parlamentben, mert a megszavazott változatot kiküldte a 
kormány Frankfurtba. A frankfurti vélemény meghallgatására a tavaszi ülésszak végéig nem 
kerülhetett sor, hiszen ők nem úgy gondolkodnak, mint például itt, Magyarországon a 
Költségvetési Tanács, hogy ha ultimátumot kap, akkor két nap alatt véleményt alkot, hanem 
megfontoltan alakítják véleményüket, és betartják az erre vonatkozó határidőket. Ma már ez a 
vélemény rendelkezésre áll, ismert, nehogy félreértés legyen, természetesen, miután ilyen és 
olyan példa is van, ezért lehetővé teszi az egybevonás megvalósulását. Mi csak azt mondjuk, 
hogy nagy valószínűséggel valami olyan ok van a háttérben, amit még nem hallottunk a 
nyilvánosságban, és jó lenne, ha egyszer ezt valaki megosztaná velünk az októberi időpontra 
vonatkozóan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

A következőt szeretném elmondani. Csak a dolgok demonstrálása és megértése 
szempontjából, ami valószínűleg közkeletű. A pénzügyi rendszer valójában egységes, a 
szerkezet viszont változó, szervezete szerteágazó. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Most az MNB és a pénzügyi felügyelet 
szervezete egységessé válik, amitől én személy szerint és törvényalkotók kormánypárti 
többsége is azt várjuk, hogy nagyobb hatékonysággal, szakmai kompetenciával működik 
majd. A summát értem alatta, hiszen az MNB-nél és a PSZÁF-nál felhalmozódott szakmai 
kompetencia, tudományos munka és sok egyéb más egyesülhet. Ezáltal a szervezet 
hatékonnyá válik. Ami számomra fontos, az a rend e tekintetben, a pénzügyi szervezetek 
regulázása és szabályok között tartása. Ebben van feladat. Konkrétan, ha a szervezet így áll 
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fel, hogy az MNB és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyesül, a feltételekről pedig 
még gondoskodnunk kell. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A magam részéről támogatom a törvényjavaslat 
megalkotását az alkotmánymódosítás tekintetében. 

 
ELNÖK: Pősze képviselő úr! 
 
PŐSZE LAJOS (független): Nagyon röviden szeretnék két dolgot elmondani a 

Nemzeti Bank és a PSZÁF összevonása kapcsán, hogy miért kell ilyen gyorsan és éppen most 
meglépni. Az a véleményem, és ez nemcsak a saját véleményem, hanem országos tapasztalat 
is, hogy minél hamarabb rendet kell csinálni. Minden hét számít. Nem ez a fórum az, amikor 
bele kell mennem részletekbe, és nem is teszem, de tűrhetetlen volt az, ami a PSZÁF-nál volt. 
Nem tudok mást mondani. Majd eljön az ideje annak, hogy megfelelő vizsgálatok fényt 
derítsenek arra, hogy nyelte le, darálta le a bankok lobbiereje a PSZÁF-ot, hogy hol buktak el, 
véreztek el egyébként jó szándékú hivatalnokok is egy-egy vizsgált vagy fellépés kapcsán. Ez 
így nem mehetett tovább. Én nem tudom, hogy mi a legjobb megoldás, nem ezért beszélek, de 
tény, hogy ez egy megoldás, és a Nemzeti Bankkal együtt egy olyan lobbierő jöhet létre, 
amely képes szembeszállni a bankokkal. Nem vonták még le a bankok sem igazából a 
következtetést abból a válságból, ami 2008 óta elindult. Itt egy macska-egér játék folyik még 
most is, és ebben a játékban csak egy logikus lépés a magyar állam részéről, a magyar 
kormány részéről ez az intézkedés. Egy picit erősíti csak a pozíciónkat, és korántsem fogja 
egyébként teljesen megerősíteni. 

Az én problémám ezzel kapcsolatban inkább az, amit már egyszer elmondtam itt 
ennek kapcsán, hogy leginkább azt a funkciót nem látom, hogy a lakosságnak milyen 
intézményrendszeren keresztül, hogyan fog úgy javulni nagyon gyorsan és rövid távon a 
pénzügyi kultúrája, tájékoztatása, ami elengedhetetlen. Lehet, hogy ez az új, integrált PSZÁF 
tudja majd ezt, és ki fogják dolgozni, de ha nem, akkor kell egy másik szervezetet létrehozni, 
mert egyfajta „érdekvédelmi” szolgáltató intézmény, akár integrálva, akár külön, de szükség 
van. Továbbra is elég alacsony szinten van a lakosság pénzügyi kultúrája, továbbra is 
sebezhető a lakosság. 

Az összes többi problémát szerintem, hogy most a PSZÁF-nak milyen bevételi 
kötelezettségei, tervei vannak, ezt időarányos meg lehet oldani, leülnek egy asztalhoz, és egy 
óra alatt megbeszélik egymás között, kulturáltan, hogy ezzel mi legyen éves bontásban. De 
ezt meg kellett lépni. Azt is meg kell majd lépni, hogy a lakosság érdekeire, tájékoztatására 
figyeljünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Bizottság! Mivel több jelentkezőt nem 

látok, engedjék meg nekem, hogy röviden a Jobbik-frakció álláspontját ismertessem az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 

Örülök annak, hogy helyettes államtitkár úr kimondta, hogy a GDP-t jelzi ez az 
ominózus fogalom, a teljes hazai össztermék. Nos, kedves államtitkár úr, az az igazság, hogy 
ilyen fogalmat nem használ a szakirodalom, mint mondtam, sem a közgazdaság, sem a 
pénzügy, sem a gazdaságstatisztika. Önök kezdik ezt használni. Ráadásul nem is 
konzekvensen, mert a stabilitási törvényben bruttó hazai terméket írnak le, szíveskedjék majd 
megnézni, ha lesz ideje. De kérem szépen, egy tudományban, már amennyiben a közgazdaság 
tudománynak nevezhető, a terminológia egyezményesen alakul ki. Elfogad a szakma egy 
fogalmat, hogy ezt az állatfaját most így fogjuk nevezni. A GDP magyar neve bruttó hazai 
termék az elmúlt évtizedekben. Ha bármely lexikont fölüti, ezzel fog találkozni. Ezzel 
szemben itt beírják ezt a fogalmat. Megmondom őszintén, gondolhattam volna arra is, hogy 
ez a GNI magyar neve, a bruttó nemzeti jövedelem neve. Annál is inkább gondolhattam volna 
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erre, mert az Európai Unióba való befizetéseket a GNI alapján teljesítik a tagállamok, köztük 
Magyarország is. Honnan a csodából lehet azt kitalálni, ha ezt önök így elfogadják, és 
kinyitom az akkor talán már nem marhabőrbe kötött alkotmány új változatát, hogy a teljes 
hazai össztermék micsoda. Nem definiálja ezt a fogalmat semmi. Tehát egyszerűen ezt ki 
kéne cserélni. Most jó az alkalom, ezért tettem ezt szóvá. 

A másik dolog, ami miatt a Jobbik-frakció nem fogja támogatni ezt az előterjesztést, 
mert slamposnak tartjuk a megfogalmazásokat, túl ezen a fogalomzavaron, ezen a 
terminológiai zűrzavaron, amit a 4. cikk mutat. Az 5. cikkben is, kérem szépen, azt írják önök, 
hogy a Magyar Nemzeti Banknak ez a jogosítványa, hogy tudniillik rendeletet alkothat, 
törvénnyel nem lehet ellentétes. Persze, hogy nem. Ez, kérem, evidencia. Minek ezt leírni egy 
alkotmányban? A joghierarchiában a törvénynél alacsonyabb rendű jogszabály nem lehet a 
törvénnyel ellentétes. Örülök, hogy itt van Rétvári Bence államtitkár úr, talán megerősít 
engem abban, én így tanultam annak idején. Ilyet leírni, hogy törvénnyel nem lehet ellentétes, 
teljesen fölösleges. Leírhatnánk még egyébként, hogy a Föld gömb alakú, meg egy sor okos 
dolgot, de teljesen fölösleges ilyet leírni. (Babák Mihály: A butábbaknak írtuk le.) 

Tehát ilyen slampos megfogalmazások miatt sem tudjuk támogatni ezt az 
előterjesztést. 

Kiknek van még véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs több vélemény, akkor 
megadom az előterjesztő képviselőinek. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 

Az előterjesztő reflexiói 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Röviden reagálnék. Az első hozzászólások a nemzetközi bírósági, bizottsági ítélettel 
kapcsolatos szöveg kiemeléséről szóltak. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy továbbra is 
megvan a kormány lehetősége, hogy amennyiben úgy érzi, hogy bármilyen nemzetközi 
fizetési kötelezettség veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát, akkor valamilyen módon 
ennek fedezetet kell hogy teremtsen. Tehát nem zárta ki a kormány továbbra sem azt, hogy ha 
költségvetés egyensúlya megkívánja, hogy egy ilyesfajta, akár bírósági, akár bizottsági 
döntés, európai, tengerentúli születne, annak fedezetét így teremtse elő, és erre a mindenkori 
kormánynak a joga, lehetősége, szabadsága meg is van, mert minden kiadáshoz meg kell 
teremteni a bevételi oldalt. Az elmúlt 3 évben, ha megnézték tisztelt képviselőtársaim, nem 
azért került Magyarország nemzetközi fórumok előtt napirendre, mert jogalkotási hibákat 
követett volna el, hanem azért, mert más nemzetek vagy nemzetközi szervezetek érdekével 
olykor nem esett egybe, és ez a fajta került bírósági fórumok elé. De minden esetben ez a 
magyar állam, a magyar nemzet, 10 millió polgár érdekét szolgálta, például, hogy különböző 
nagy, profitábilis cégekre kivetett ágazati különadókból és ne, mondjuk, 
nyugdíjcsökkentésből fedezzük a költségvetés egyensúlyban tartásának költségeit. 

Elnök úr mondta, hogy zavaros, inkább terjengős egyik-másik része a szövegnek. 
Fontosnak tartom azért, hogy a Magyar Nemzeti Bank által kiadott rendeletnél rögzítve 
legyen, hogy törvénnyel nem lehet ellentétes, hiszen így mindenki számára pontosan elhelyezi 
a hierarchiában, hogy mitől különül el. Van a jogszabályi hierarchiában a Nemzeti Bank 
elnökének külön rendelete. Úgyhogy szerintem fontos, már csak azért is, hiszen a két 
szervezetnek a jogalkotási hierarchiában különböző szinteken elhelyezkedő normaalkotási 
lehetősége volt. Ezért itt ezt az alaptörvény ebben a pontban pontosítsa. És akkor államtitkár 
úrnak átadom a szót. Köszönöm. 

 
KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Az 

MNB és a PSZÁF összevonásának gyorsaságáról több kérdés is érkezett. Fontos azt kiemelni, 
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hogy a törvényben az átmeneti rendelkezések garantálják a pénzügyi felügyelet 
folytonosságát azáltal, hogy a munkavállalók átkerülnek a törvény erejénél fogva az MNB-
hez. Tehát ott lesz az a tudás, ott lesznek azok az emberek, amelynek, akik révén ez a 
folytonosság fennáll. 

Burány (Sic!) képviselő úr a bankközi jutalék szabályozásával kapcsolatban tett föl 
kérdést, ezt majd az MNB salátatörvény kapcsán kifejtem. ((Jelzésre.) Bocsánat, elnézést 
kérek, Szekeres képviselő úr. Ez majd ott is elő fog kerülni. Itt a szakmai szervezetek 
többsége, ha már szóba került, már régóta támogatja ezt a szabályozást. Egyedüli nagy 
ellenzője a MasterCard, amely monopolszereplője ennek a piacnak. Élvezte, hogy ez a 
szabályozás eddig nem született meg. 

Vágó képviselő úr felvetette, hogy az intézményrendszer fogja majd garantálni a 
pénzügyi felügyelet működésének minőségét. Itt azért fontos azt kiemelni, hogy az 
összevonás kapcsán egy teljesen új feladat is születik. Ez a pénzügyi intézményrendszer 
makroprudenciális felügyelete és szabályozása, ami eddig nem létezett. Szekeres képviselő úr, 
illetve Veres képviselő úr utalt a példátlan hatalomkoncentrációra. Itt az fontos, hogy ez a 
makroprudenciális felügyelet eddig nem létezett, tehát ezt senki nem érezte magáénak. 
Ugyanakkor a pénzügyi szabályozás annak idején a kormány és a PSZÁF feladata volt, 
ugyanakkor az MNB-nek is voltak pénzügyi stabilitási feladatai, de azt láttuk, hogy a 
gyakorlatban ez nem működött. Tehát a devizahitelezés elterjedését ezek az intézmények, az 
akkori vezetőik, úgymond, vakon végignézték, végigasszisztálták, és mind a három szereplő a 
másikra mutogatott, hogy neki van feladata, és neki van ahhoz eszközrendszere, hogy ezt a 
kérdést szabályozza. Most már ilyen probléma nem állhat fenn, ugyanis minden feladat és 
jogkör egyetlen szervezethez van telepítve, amelynek minden eszköze meg is van ahhoz, hogy 
ezt a szabályozást hatékonyan véghezvigye. 

Ennyit szerettem volna itt elmondani a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 
Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Az én véleményemre nem reagált, de nem 
probléma, majd elmondom a plenáris ülésen. Végül is annyit mond, amennyit akar vagy 
amennyit tud. El lehet dönteni, hogy ki mire gondol. 

Kérem szépen, akkor nincs más hátra, mint szavazni arról, hogy ezt az előterjesztést, 
az alaptörvény ötödik módosítására vonatkozó törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
tartja-e a költségvetési bizottság. Aki alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez elsöprő többség, de azért megkérdezem, ki az, aki nem tartja alkalmasnak. Ez 
viszont hat nem szavazat. Tartózkodás nem volt. A bizottság tehát alkalmasnak tartotta 
általános vitára. 

Szokásainkhoz híven előadót és kisebbségi előadót állítunk. Előadót kell, illik, 
kisebbségit meg lehet állítani. Kérdezem a tisztelt kormányoldalt. Ékes képviselő úr 
jelentkezett, ő el fogja mondani a bizottsági véleményt, hacsak kisebbségi vélemény nem lesz. 
Van igény? Veres képviselő urat javasolják. Elfogadjuk. Tehát két ismertetés lesz, egy 
többségi, amit Ékes képviselő úr és egy kisebbségi, amit Veres képviselő úr mond el. 
Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot letudtuk. Köszönöm Rétvári államtitkár úr 
jelenlétét. 
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A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvénynek az alaptörvény ötödik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, ami ezzel szorosan összefügg, hiszen a 
gazdasági stabilitásról szóló törvényről van szó. Ezzel az alaptörvény-módosítással 
kapcsolatban a stabilitási törvényt is módosítani kívánja a kormány. Kérdezem a tisztelt 
előterjesztő képviselőjét, hogy kívánja-e szóban kommentálni vagy kiegészíteni a 
törvényjavaslatot. Tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Berczik Ábel 
vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Csak nagyon röviden egészíteném ki az 
előterjesztést, hiszen az előző napirendi pont vitája kapcsán már ez a kérdéskör is meglehetős 
részletezettséggel érintésre került. A korábbi napirendi pontban tárgyalt törvényjavaslat 
szerint hatályát vesztené az alaptörvény 37. §-ának (6) bekezdése, amely kimondta, hogy az 
Európai Unió Bírósága által kiszabott vagy egyéb más fizetési kötelezettség belépése esetén a 
kormány köteles ezen fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó szükségletek 
fedezéséhez való hozzájárulást megállapítani, illetve az erre vonatkozó törvénymódosítást 
előterjeszteni. Az előttünk fekvő törvényjavaslat a hasonló típusú szabályozást a gazdasági 
stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvénybe javasolja áthelyezni azzal a jelentős 
különbséggel, hogy eztán ez nem kötelezettség lesz, hanem csak egy lehetőség a kormány 
számára, hogy az egyensúly érdekében szükséges lépéseket kezdeményezze, másrészről pedig 
az alaptörvényi rendelkezésekkel ellentétben ez az új rendelkezés, az új fizetési kötelezettség 
nevében nem kapcsolódhat például az európai uniós vagy más bíróság közvetlen döntéséhez. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy amikor ez a vita volt az Európai Bizottsággal ezen 
alaptörvényi rendelkezések értelmezéséről, akkor ott a tagállamok korlátozhatatlan döntési 
joga az egyes közteherviselési fizetési kötelezettségek között nem volt problémás, nem 
vetődött föl e körben véleménykülönbség, kizárólag a fizetési kötelezettség megállapításának 
módja. Az ezt követő, a bizottsági véleményt követő jogalkotási procedúra után ez a megoldás 
született, hogy az alaptörvényből kikerült és némileg módosított rendelkezés kerül a 
gazdasági stabilitásról szóló törvénybe. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése? (Nincs jelentkező.) Kérdés nincs. 
Vélemények? Babák képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy 

gondolom, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény némi kiegészítésre 
szorul az előbb elhangzottak szerint. Nagyon fontos dolog, hogy míg az államadósság a teljes 
hazai össztermék felét meghaladja, addig a kormánynak felhatalmazása van, lehetőséget kap 
számos esetben intézkedni, amikor előre nem látható és a költségvetésbe nem tervezett 
kiadásokra kerülne sor. A törvényjavaslat továbbá felhatalmazza a kormányt, hogy 
amennyiben a költségvetésről szóló törvény nem nyújt kellő pénzügyi fedezetet az államot 
terhelő egyes kiadások finanszírozására, akkor élhet az előirányzatok zárolásával, a fizetési 
kötelezettségek teljesítése érdekében adóval, illetékkel és más hasonló dolgokkal kapcsolatos 
kérdéseket terjeszthet a parlament elé. 

Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gazdasági stabilitásról szóló passzusok 
kijavítása, kiegészítése, ez része az alaptörvény ötödik módosításának is. Kérem, hogy a 
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Fidesz-KDNP-frakció által támogatott törvénymódosítást a tisztelt Ház és a bizottság tagjai is 
támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemények? (Nincs jelentkező.) Nincsenek. 

Akkor röviden az én véleményemet hadd mondjam el. Hasonló probléma ezzel a 
törvényjavaslattal is, mint amit elmondtam már az alkotmánymódosítás kapcsán, ezt nem 
ismétlem meg. Tehát továbbra is rossznak tartom a teljes hazai össztermék kifejezést, nem 
indokolom, mert megindokoltam az 1. napirendi pontnál. 

További probléma, hogy jogalkotási szempontból ilyen hosszú, hatsoros mondatokat 
leírnak. Tessék már megnézni egy angol vagy egy német törvényt, hogy abban milyen rövid, 
frappáns, szinte tőmondatos tömörségű kifejezések vannak. Itt mire az ember a mondat végére 
ér, nem tudja, hogy mi az eleje. Aztán itt is van egy ilyen túlterjeszkedés, amit már Rétvári 
Bence államtitkár úr megvédett úgymond, hogy javaslatot tehet a kormány ilyen kiadásokra. 
Kérem szépen, a kormány bármikor tehet javaslatot. Minek kell ezt ide elírni? Ez teljes 
evidencia. Persze, hogy tehet a kormány javaslatot, elementáris joga, alkotmányos joga, miért 
kell ezt külön törvényben leírni, hogy javaslatot tehet ilyen kiadások teljesítéséhez szükséges 
intézkedésekre? Fölösleges. 

Ennyi az én vélemény, ezért nem tudom támogatni a magam részéről és a frakciónk 
részéről ezt a javaslatot sem. Kinek van még véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
tessék reagálni, ha kíván. 

 

Az előterjesztő reflexiója 

BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnézést, 
ismét fölvetette elnök úr az előző napirendi pont vitáját. Álláspontunk szerint a teljes hazai 
össztermék az alkotmányban szereplő fogalmát nem szükséges definiálni, de úgy érezzük, 
hogy a gazdasági stabilitásról szóló törvény megadja ezt a definíciót, mégpedig a 2. § (1) 
bekezdésének b) pontjában, amely kimondja, hogy a mindenkori államadósság-mutató 
nevezőjében a közösségben, tehát az Európai Közösségben a nemzeti és regionális számlák 
európai rendszeréről szóló tanácsi rendeletben meghatározottak szerint számított bruttó hazai 
terméket kell érteni, azt kell szerepeltetni. Megítélésünk szerint ez bezárja a kört, amelynek 
alapján megállapítható, hogy a teljes hazai össztermék fogalmán a jogalkotó ezt a tanácsi 
rendelet alapján számított bruttó hazai terméket érti. 

Elnök úr másik fölvetése, hogy nem látja szükségesnek ezen törvényi rendelkezések 
megtételét. A kormány mégis úgy látja, hogy ez egy garanciális rendelkezés. A befektetői 
bizalom megteremtését szolgálja, hogy kifejezetten kap a kormány egy ilyen fölhatalmazást, 
hogy amennyiben olyan kiadás jelentkezik, amelyre nincs meg a központi költségvetésben a 
fedezet, akkor haladéktalanul intézkedjen annak megteremtéséről, az ezzel kapcsolatos 
jogosítványaival élve. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Szavazás következik arról, hogy a stabilitási törvény 
módosítására vonatkozó törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja-e a 
bizottság. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ez elsöprő többség. Ki 
az, aki nem támogatja? Hat. Tartózkodás nincs. A bizottság tehát alkalmasnak tartotta a 
törvényjavaslatot általános vitára. Ehhez is kell előadót állítani. Herman képviselő úr a 
többségi előadó, a kisebbségi vélemény előadására ki vállalkozik? (Dr. Veres János Nyikos 
Lászlót ajánlja.) Köszönöm, elfogadom. Ezt a napirendi pontot is befejeztük. Köszönöm 
szépen az előadók közreműködését. 
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Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint 
egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Következik a 3. napirendi pontban az egyes törvényeknek a Nemzeti Bankról szóló 
törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez egy 
klasszikus salátatörvénynek mondható, vagy 50 törvényt módosít ilyen-olyan okból 
kifolyólag. Ismét Kisgergely helyettes államtitkár úr az előadó. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, a 
szót. Tisztelt Bizottság! 2013. július 7-én benyújtotta a kormány az Országgyűlés elé az új 
MNB.-törvényjavaslatot, amelynek értelmében az MNB átveszi a PSZÁF feladatait, a PSZÁF 
pedig jogutód nélkül megszűnik. Mivel 57 törvény nevesíti a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletét, ezért értelemszerűen ezeket a törvényeket összhangba kellett hozni az MNB-
törvényjavaslattal. 

Ezen módosítások többsége technikai jellegű, hogy a PSZÁF helyébe az MNB kerül. 
Ezen kívül ebben a salátatörvényben rendeztük még a már említett bankközi jutalék kérdését. 
Ez a kártyás tranzakcióhoz kapcsolódó költség, ami a kártyatulajdonosok számára nem 
látható, tehát nem transzparens költségelem. Ugyanakkor ez a kereskedők, a kártyaelfogadók 
számára komoly költséget jelent. A kártyás fizetés esetén bizonyos kártyatípusok esetén 
árbevételük akár 1 százalékát vagy annál is nagyobb összeget kénytelenek így átutalni a bank 
számára. Ez igenis komoly akadálya annak, hogy minél több kereskedő létesítsen kártyás 
POS-terminált, ami kártyás fizetésre alkalmassá teszi őt. 

Külön pikantériája a történetnek, hogy a két kártyatársaság közül az egyik már önként 
korlátozta magát, a bankközi jutalékot nem emeli 0,2 százalék fölé, innentől kezdve pedig az 
összes bank egy másik kártyatársasággal szerződött le, tehát egy egyszereplős piac kezdett 
kialakulni. Ez egy olyan monopólium lett volna, ami az ország nemzetgazdasága 
szempontjából nyilvánvalóan nem kívánatos. Egyébként ebbe az irányba megy az Európai 
Unió is, és pontosan ugyanezt a szabályozást fogja lépcsőzetesen bevezetni két év alatt, amit 
mi január 1-től bevezetünk. Még annyit, hogy a szakmai szervezetek, amelyek anyagilag 
elfogulatlanok, az MNB és a GVH már évek óta sürgetnek egy ilyen típusú szabályozást. 
Ezek mellett lehetővé teszi a törvényjavaslat, hogy a giróban a Bankszövetség is vásároljon 
tulajdonosrészt. Erre azért van szükség, hogy biztosítva legyen az, hogy ez a szervezet 
magyar tulajdonban maradjon, mert ha a külföldi bankok többségbe kerülnének, akkor félő, 
hogy ezt a tevékenységet külföldre szervezik, ami nem kívánatos a nemzetgazdaság 
szempontjából. 

Javasoljuk módosítani a címertörvényt is, hogy az MNB is jogosult legyen annak a 
címernek a használatára, amihez ő visszanyúlt. Ez az 1924-ben megalakult Magyar Nemzeti 
Bank eredeti címere volt. Itt ahelyett, hogy kreatív csapatok dolgoztak volna hetekig, hogy 
milyen új logót találjanak ki, ők a hagyományokhoz visszanyúlva ezt a címert szeretnék újra 
bevezetni, ehhez pedig a törvény módosítása szükség. Kérem a tisztelt képviselő urakat, hogy 
támogassák az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm. 

 

Kérdések, vélemények, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést. Kinek van véleménye, kérdése, javaslata, 
észrevétele? Dancsó képviselő úr! 

 



- 18 - 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kérdésem lenne az InterChange díjakkal kapcsolatosan. Gondolom, 
államtitkár úr, végeztek számításokat. Azzal, hogy a szabályozás életbe lép, körülbelül 
mekkora jövedelmet érint, amely e tekintetben nem kártyakibocsátókhoz vagy 
pénzintézetekhez kerül, hanem a kereskedőknél marad, és ez adott esetben az árak 
csökkenésében is meg tud jelenni, vagy javíthatja a kereskedők helyzetét? Mekkora ez a 
jövedelemnagyság, amely más piaci szereplők működését tudja segíteni? 

Az elmúlt hónapok gazdasági sajtójában végigkövetve ezt a polémiát, hogy mekkora is 
a kívánatos InterChange díj, úgy gondolom, ez egy megnyugtató, jó irányba tett módosítás. 
Az Európai Unió is így gondolja. Tehát, ha mi csatlakozunk ehhez az elképzeléshez, azért 
van, mert nagyon fontos, hogy ne egyszereplőssé váljék a piac, hanem fönnmaradjon a 
verseny. E tekintetben mind az elfogadó helyek, mind a fogyasztók csak jól tudnak járni 
megítélésem szerint, és ez nagyon fontos az elkövetkező időszakban. Ha a kártyás fizetési 
rendszer, amit a kormány is szorgalmaz, hogy elterjedjen, nagyobb lökést, jobb lehetőséget 
fog kapni, és a gazdaság fehérítésében is szerepet játszhat. Úgy gondolom, ez egy igen jó 
irányba tett javaslat a kormány részéről, bízom benne, hogy mindenki tudja majd támogatni a 
parlamentben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Az már a korábbi 

napirendnél elmondott véleményből világos, hogy mi ezt a törvényjavaslatot sem fogjuk tudni 
támogatni, lévén, hogy nem látjuk megalapozottnak azt az időzítést, ami ebben a javaslatban 
szerepel. Azonban, ha már ilyen mélységben az InterChange-dzsel foglalkozunk, akkor vajon 
államtitkár úr tudja-e annak a kérdésnek a jó válaszát, amelyet az MNB nem tudott a 
sajtótájékoztatón a múlt héten. Nevezetesen azt a kérdést tették föl az MNB részéről jelen 
lévő ügyvezető igazgatónak, hogy a bankokra kivetett 0,3 százalékos illeték és a mostani 
törvényjavaslatban szereplő 0,2 százalékra csökkentendő InterChange eredőjeként 
megmaradó 0,1 százalékos veszteséget milyen módon kívánja a kormány rendezni. 

Ez a kérdés önmagában felhívja a figyelmet arra is, hogy az az érvelés, amit itt 
hallottunk, teljes mértékben nem állja meg a helyét, miszerint az Európai Unióban is ezt az 
irányt követik, csak Magyarország hamarabb lépi ezt meg, mert január 1-től Magyarország ezt 
már megteszi, de az Unió is meglépi ezt két éven belül. Így szólt az érvelés tartalmilag. Ugye, 
ez azért nem valós érvelés, mert az Európai Unió országaiban ez a bizonyos 0,3 százalékos 
pluszteher, amelyet a magyar kormány jóvoltából kell Magyarországon megfizetni az 
embereknek, nem létező teher. Ebből következően ne próbáljanak meg olyan dolgot 
összehasonlítani, ami nem hasonlítható össze! Tehát, ha nem létezik egy ilyen teher más 
országban, akkor ott lehet a 0,2 százalékról beszélni a 0-hoz képest. De ha már van egy 0,3 
százalékos teher Magyarországon, akkor ehhez képest a 0,2 százalékot ne próbálja valaki úgy 
beállítani, mint a semmihez képest a 0,2 százalékot. 

A másik része ennek a kérdésnek az, hogy szerintem nem gondolták jól végig, vagy 
nem kérdeztek meg elég szereplőt, vagy nem várták meg annak a kísérletnek az értékelését, 
ami talán elindul egy megyében a hírek szerint az országban, amit egy külső cég finanszíroz 
meg, hogy pontosan miért is olyan kevés Magyarországon a kártyaelfogadó helyek száma, 
hogy Magyarországon miért alakult ki pontosan az a gyakorlat, ami kialakult vállalkozói 
oldalról. Én tudom a választ erre a kérdésre elég világosan, csak nem látom azt, hogy ha a 
kormány ebbe bele akar nyúlni, akkor miért nem komplexe értékeli ezt a kérdést. Hiszen, ha 
egy vállalkozó elfogadóhelyet üzemeltet, akkor az elfogadóhely üzemeltetésének költsége 
teljes mértékben az ő költsége, továbbá áthárul rá az ezen az elfogadóhelyen történt 
elfogadásokkal kapcsolatos költség is. Viszonylag egyszerű kiszámolni, hogy alacsony árrésű 
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termékek esetében még az sem biztos, hogy az árrés önmagában fedezetet nyújt ennek a 
költségnek az ellentételezésére. 

Ezt csak azért mondom el, mert szerintem ezt a részét nem biztos, hogy kellő 
körültekintéssel, vagy nem biztos, hogy teljeskörűen megvizsgálták, áttekintették akkor, 
amikor benyújtották ezt a javaslathoz az Országgyűléshez a 0,2 százalékra. Na most, 
nyilvánvalóan a törvényjavaslat más részeivel is lehetne foglalkozni, de önmagában ez a 
kérdés olyan kérdés, amely láthatóan egy monopóliumellenes érvrendszert hoz a kormánytól, 
miközben nem erről szól a javaslat. Szeretném, ha a realitásról beszélnének. Arról a 
realitásról, hogy a jelenlegi magyarországi költségviszonyok mellett ennek bevezetése mit fog 
eredményezni. Nem azt fogja eredményezni, hogy a kártyás fizetések Magyarországon 
elterjedjenek, miközben ezzel szerintem kormányoldal és ellenzék egyetértene. Ez éppen 
ellentétes hatást fog kiváltani a más körülmények miatt, mint amelyek más országban vannak. 
Ezért azt gondolom, nem megfelelő körültekintéssel nyúltak ehhez hozzá, terjesztették be ezt 
a javaslatot, mert meg vagyok arról győződve, hogy ha körültekintőbben fogalmazzák meg az 
elgondolást, akkor nem ezt a fajta kontraproduktív eredményt vagy eredménytelenséget érték 
volna el, mint amit most így sikerül elérni. 

Egyébként pedig úgy gondolom, hogy amiket mi elmondtunk a szervezetek 
összeolvadásával kapcsolatban, amiket itt óvatosan érintettünk ennek kockázataként, azok 
mindenképpen legalább arra érdemesek kell legyenek, hogy végiggondolják ezt a folyamatot. 
Az látszik, hogy ennek a kérdésnek az ilyen módon történő asztalra tétele és ilyen módon 
történő kezelése, de ezt mondhatom jelen időben is, hogy ahogyan jelen pillanatban a 
munkaviszony fenntartása vagy meghosszabbítása, megőrzése törvényi garancia mellett az 
MNB jelenlegi vezetése azokkal foglalkozik, akik a PSZÁF-ból kerülnek át az MNB-be, az 
kifejezetten az elbizonytalanodást eredményez ezen a területen. Tehát kifejezetten ellentétes a 
valóságos hatás, mint amiről itt egyébként a kormányoldalról szóltak, illetve a kormányoldal 
reményt fogalmazott meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy miután ilyen módon történő 
szükségessége nem kellően megalapozott, és a kockázatokat valószínűleg nem mérték föl 
kellő mértékben, ráadásul, ahogyan belenyúl az InterChange kérdésébe, biztos, hogy nem 
vette figyelembe a magyarországi vállalkozók, szereplők érdekét, és nagy valószínűséggel a 
hatása nem az lesz, mint amit várnak tőle, ezért a magunk részéről támogatni nem tudjuk a 
benyújtott javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemények? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért vitatkoznék Veres 

képviselő úr elég sommás megállapításával (Babák Mihály: Fölösleges.), hogy ez nem 
szolgálja azon vállalkozásokat, amelyek kártyaelfogadó berendezéssel rendelkeznek. Nem 
értem, képviselő úr. Ha csökken az a díj, amit fizetni kell a vállalkozónak, az miért nem 
szolgálja a vállalkozás érdekét? Miért ne használna kártyaelfogadó berendezést? Hallottuk 
államtitkár úrtól is, hogy ha a 0,7-1 százalékos díjért nem tették, amit nyilván az árrésből kell 
kitermelni, és ez most 0,2 százalékra csökken, az miért nem jó a vállalkozónak, aki ilyen 
kártyaelfogadó berendezést üzemeltet, ha neki az árrésből több marad? Ezért is tettem föl a 
kérdést, hogy körülbelül mekkora az a jövedelemtömeg, amely azon vállalkozásoknál marad, 
amelyek használják ezt. 

Ráadásul, ha csökken ez a fizetendő díj a vállalkozások számára, feltételezem azt, 
hogy a forgalmat is generálni fogja, nagyobb kártyahasználat következik be, ami valahol a 
bankoknak is bevételi pluszt fog jelenteni. Hiszen nagyobb forgalom mellett nyilvánvalóan 
nagyobb lesz a pénzmennyiség vagy jövedelemmennyiség, amit a kártyahasználat után meg 
fognak kapni. Tehát megítélésem szerint képviselő úr gondolkodása e tekintetben nem volt 
konzekvens, nem volt világos számomra, és olyat próbált elvetni, ami a vállalkozók érdeke, az 
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InterChange díj csökkentése, ezáltal a kártyaelfogadás növekedése, ezáltal nagyobb forgalom 
generálódjon, ezáltal a gazdaság fehéredjen is. Tehát megítélésem szerint ez egy egyértelmű 
és világos javaslat a kormány részéről. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úr, tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor, képviselő úr kedvéért még egyszer elmondom. 

(Babák Mihály: Nem kell! Kímélj meg!) Miért gondolja, hogy növekszik a forgalom ott, ahol 
valaki biztosan az adott ügyletben 50 százalékos veszteséget kellene, hogy elviseljen? Ezzel 
az a probléma, képviselő úr, hogy képviselő úr megint azt veszi figyelembe, mintha nem 
lenne a Fidesz-kormány által kirótt 0,3 százalékos fizetési kötelezettség. Ha ez alá viszi az 
InterChange díjat, akkor nyilvánvalóan valakinek fizetnie kell a különbséget. Miért gondolják 
azt, hogy bármely szereplő az 50 százalékos veszteséget finanszírozni fogja bármilyen 
időpontig is? Az igazi probléma tehát az, hogy amit elmond, az igaz lenne akkor, ha nem 
vezették volna be a tranzakciós illetéket. Miután bevezették, ettől kezdve nem lehet úgy tenni, 
mintha ezen illeték nélküli piacon avatkozna be ezzel a tranzakcióval. 

Egyébként pedig, képviselő úr, ha csinált ilyet, én csináltam, mármint hogy POS 
terminál telepítését, működtetését, és ennek költségeit is számoltam, akkor nagyon-nagyon 
téves az a logika, amit most itt képviselő úr itt elmondott. Meg kell nézni pontosan, hogy 
ennek milyen költségei vannak, és akkor kell vagy szabad beavatkozni ebbe a folyamatba, 
hogy az összes többi szereplő költségét, amit a kormány ró rá, nem a piaci működésből 
felmerülő költségét, figyelembe kell venni. Ezért nem lehet úgy tenni, mintha nem rótták 
volna már ki a tranzakciós illetéket. Kirótták, most ehhez képest ez a benyújtott javaslat 
eléggé fura. Nem véletlen egyébként, hogy mások is felteszik ezt a kérdést, amire én 
hivatkoztam, az MNB sajtótájékoztatóján is elhangzott, és hát, bizony az lett a válasz rá, hogy 
most vége van a sajtótájékoztatónak, mert ez nem napirendje. 

De önmagában is racionális ezt a kérdést végiggondolni legalábbis, amikor valaki 
ilyen javaslatot el akar fogadtatni törvényi szinten Magyarországon. Bele lehet nyúlni ebbe a 
rendszerbe törvénnyel minden további nélkül, csak körbe kell járni azt, hogy pontosan milyen 
költségek érintik ugyanazt a tranzakciót még. És ne nézzük úgy, hogy semmi nem számít, így 
avatkozunk be. Éppen ezért mondom azt, hogy ez nem azt szolgálja, mint amivel egyébként 
egyetértenénk, hogy bővüljön a forgalom, hogy legyen nagyobb az ugyanazon terminálon 
lebonyolított forgalom, hogy legyen több a kereskedő bevétele. Hadd ne mondjam végig. 
Mert addig egyetértenénk. Csak itt, mivel egy olyan folyamatba nyúl bele, és olyan ponton 
nyúl bele, hogy más terhet nem vesz figyelembe, ezért meglátásom szerint ez egy rossz 
javaslat, amit benyújtottak az Országgyűléshez. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman képviselő úr, tessék! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Csak Veres képviselőtársamnak jelezni, hogy a 

pénztárgépek bevezetésének hatására már javult az adóbevallási morál, és meg vagyok 
győződve arról, hogy ez generálni fogja a betéti kártyák elterjesztését is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr ragaszkodik a polémia folytatásához? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Pusztán egy kérdést tennék föl. 
 
ELNÖK: Tessék! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hány adóbevallás zajlott le azóta, amióta ez a hír 
Magyarországon ismert?Mert, ha képviselő úr ez alapján tud mondani nekem statisztikai 
számot, akkor minden elismerésem és kalapemelésem az öné. Mert nekem meglehetősen 
csekély ismeretem van ezt illetően. 

 
ELNÖK: Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Nagyon egyszerűen tudok válaszolni erre a 

kérdésre. Gyakorlatilag ez a törvény nem újkeletű, ennek már híre volt, és a bevallás 
időszakában már szegmensekben és területeken tetten érhető és mérhető, hogy javult a 
bevallási morál. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Megadom a szót államtitkár úrnak 
reagálás céljából, ha kíván reagálni. Tessék! 

 
KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Dancsó képviselő úr kérdésére, hogy mekkora jövedelmet érint ez a szabályozás, úgy 
számoljuk, hogy körülbelül 6 milliárd forintos extraprofitra tettek szert eddig a bankok amiatt, 
hogy a piac egyszereplős volt. Ez a 6 milliárd forint innentől kezdve a kereskedőknél marad. 
Ezt részben átháríthatják akár az áraikba. Ami még ezen kívül fontos hatás, hogy másik 
szereplő is képes lesz versenyezni, emiatt a kártyák egyéb díjaik, és ez csak egy díj a sok 
közül, akár lejjebb szorulhatnak. Tehát ez mindenképpen az ügyfelek számára sokkal 
kedvezőbb helyzetet fog teremteni. 

Veres képviselő úr felvetésére. Én sem teljesen értettem, hogy ez az összehasonlítás a 
bankok által megfizetendő tranzakciós illeték, ami az egyik bevételük a kártyák kapcsán, de 
nem az egyetlen, és az InterChange díj között hová akar kifutni. Úgy gondolom, az, hogy 
jelentősen kisebb lesz az ehhez a tranzakcióhoz kapcsolódó költsége a kereskedőnek, 
mindenképpen a javát szolgálja. Amit ön érvként felhozott, hogy az árrésük már amúgy is 
kicsi, valós. Tehát az 1 százalékos InterChange díj akár a teljes árrést is elvihette eddig. 
Mostantól ez a probléma nem áll fenn, ezért többen lesznek, akik eddig hezitáltak, hogy 
bevezessék-e a POS terminált vagy sem, úgy fognak dönteni, hogy ezt megteszik. 

Herman képviselő úr kérdésére igen a válasz, összekötve azzal, hogy a pénztárgépeket 
be kell kötni a NAV-hoz, még jobban ráerősít arra, hogy ha úgysem tudja eltitkolni a 
jövedelmét, akkor nyújtson egy pluszszolgáltatást az ügyfeleknek, ami amúgy neki kevés 
járulékos költséget fog jelenteni. 

Szintén Veres képviselő úr beszélt a PSZÁF-alkalmazottak munkaviszonyának 
fenntartásáról. Ezt nem ez a törvény szabályozza, hanem az MNB-törvényjavaslat, úgyhogy 
majd annál lesz lehetőség erre is válaszolni. Köszönöm szépen a szót. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Szavazás következik arról, hogy a Nemzeti Bank-
törvénnyel összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságával egyetért-e a költségvetési bizottság. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Az elsöprő többség ezt támogatja. Ki az, aki nemmel 
szavazott? Három. Ki tartózkodás? Kettő. A bizottság tehát támogatja. 

Többségi előadó Herman képviselő úr... (Herman István Ervin közbeszól.) Köszönöm. 
Jelezték, hogy az előző napirendi pontnál a bizottsági előadó Ékes képviselő úr, és most 
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Herman képviselő úr. Kisebbségi előadó nincs. Akkor viszont az a kérésem, hogy Herman 
képviselő úr szíveskedjék a kisebbség részéről elhangzott észrevételt is tolmácsolni. 
Köszönöm szépen. Ezzel végeztünk. Köszönöm helyettes államtitkár úr segítségét. Szép 
napot, viszontlátásra! 

 
KISGERGELY KORNÉL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is köszönöm. 
 

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

ELNÖK: Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, az ez évi központi költségvetés 
módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalására. Köszöntöm Banai Péter Benő helyettes 
államtitkár urat, régi ismerősünket. Átadom neki a szót, miután megjegyeztem azt, hogy 
szombat délután 2-kor érkezett a törvényjavaslat a parlament honlapjára. Azért némi 
malíciával hadd jegyezzem meg, hogy remélem, mindenkinek volt ideje a hét végén 
tanulmányozni ezt a fontos törvényjavaslatot, de ha mégsem, majd államtitkár úr elmondja a 
lényegét. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Természetesen a benyújtás tekintetében említeni akartam azt, 
hogy a Költségvetési Tanács véleményezte a dokumentumot, a kormány a Költségvetési 
Tanács véleményének ismeretében nyújtotta be a javaslatot. Mivel a Költségvetési Tanács 
szombaton tudott ülésezni, ezért a tanács véleményét megvárva, a szombati napon nyújtotta 
be a kormány a javaslatot. 

Ami az a tartalmi kérdéseket illeti, röviden összefoglalnám a benyújtott módosítás 
lényegét, illetőleg a módosítása javasolt részeket. Az Országgyűlés és a kormány az elmúlt 
időszakban több olyan lényeges döntést hozott, amelyek kihatással bírnak a költségvetési 
törvény számaira, vagy igénylik a költségvetési törvény számainak módosítását. Ezeket a 
módosításokat, illetőleg a számszaki változásokat nem igénylő tételeket egy módosítási 
javaslatba fogalmazta bele a kormány, és tette le az Országgyűlés asztalára. 

Ezek a módosítások a következők. Az első a pedagógus életpályához kapcsolódó 
többletbér fedezetének megteremtése. Itt 160 ezer pedagógus jelentős béremeléséről van szó, 
ennek a béremelésnek a 2013. évi többletkiadása 32,5 milliárd forint. Ez tehát az első tétel, 
amit a benyújtott törvényjavaslat tartalmaz. 

A második pont kapcsolódik a pedagógusbér emeléséhez, nevezetesen a nem állami 
fenntartású köznevelési intézmények új finanszírozási rendszerét kell kialakítani. Erre a 
hatályos törvény is határidőt szab, október 01-től kell az új finanszírozási rendszert 
működtetni. A benyújtott javaslat tartalmazza tehát a nem állami fenntartású köznevelési 
intézmények új finanszírozási rendszerét, értelemszerűen már a pedagógusbér új szabályaihoz 
is igazodva. Ez az új rendszer egyébként egy átlagbér alapú, tehát a normatív rendszertől 
inkább a feladatfinanszírozás irányába elmozduló javaslatot fogalmaz meg, hasonlóan ahhoz, 
mint ahogy az önkormányzati feladatok ellátására is az idei évtől a korábbi normatív helyett 
feladat finanszírozású rendszer működik. 

A harmadik módosítás a nem állami fenntartású humán szolgáltatók, szociális és 
köznevelési humán szolgáltatók finanszírozásának növelését tartalmazza. Az eddigi 
tényadatok alapján, mind a közoktatási, mind a szociális területen pluszforrásokra van 
szükség, 5, illetőleg a szociális területen 4,6 milliárd forint összegben. Ezt a forrásnövelést 
tartalmazza a harmadik megfogalmazott javaslat. 
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A negyedik pont az E.ON hazai gázüzletágának megvásárlásához kapcsolódik. Ismert, 
hogy a kormány a stratégiailag kiemelt szereppel bíró ágazatok területén az állami 
szerepvállalás növelése mellett döntött, ennek része az E.ON hazai gázüzletágának 
megvásárlása. Ehhez 71 milliárd forintos összegben tőkeemeléssel járulna hozzá az állam a 
javaslat alapján. A Magyar Villamos Művek Zrt. tőkeemelése útján. 

A következő pont a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításához kapcsolódik. Egy 
kormányhatározat, nevezetesen az 1367/2013. kormányhatározat szól úgy, hogy 100 milliárd 
forint pluszforrást szükséges biztosítani a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításához. Ezt 
a 100 milliárd forint pluszkiadást ismét tőkeemelés útján tartalmazza a benyújtott 
törvénymódosítási javaslat. Nyilván ennek a tőkeemelésnek a célja a hitelezési aktivitás 
növelése a szövetkezeti hitelintézeti szektoron keresztül. 

A következő pont az önkormányzati adósságkonszolidációhoz kapcsolódik. Ugye, a 
legutóbbi törvénymódosításban egy olyan passzus került be a költségvetési törvénybe, amely 
lehetővé tette a hitelintézetek számára azt, hogy a náluk még meglévő önkormányzati 
adósságot felajánlják átvételre az államnak 7 százalékos, tehát az adósságállomány 7 
százalékával megegyező befizetési kötelezettség mellett. A kormány szándéka az volt ezzel a 
módosító javaslattal, hogy a rosszabb minősítésű önkormányzati adósságelemeket tudják 
átadni a bankok, ugyanakkor az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy nem 
feltétlenül ilyen jellegű adósságátadásra kerülne sor. Éppen ezért a kormány most azt 
javasolja a tisztelt Országgyűlésnek, hogy törölje ezt a rendelkezést a költségvetési 
törvényből, ne legyen lehetőség további adósságátadásra. Hiszen, ha ez megtörténne, akkor a 
mostani tapasztalatok alapján igen eltérő pénzügyi finanszírozási helyzetbe kerülnének az 
önkormányzat, és nem feltétlenül azok az önkormányzatok szabadulnának meg az adósságtól, 
amelyek talán a legnagyobb terheket viselik. 

A következő módosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap és az államháztartás központi 
bevételei közötti átcsoportosítási lehetőséget nyitja meg. Emlékeztetőül annyit mondanék, 
hogy a munkahelyvédelmi akcióterv lehetővé tette a kata-t és a kiva-t, tehát két új kisadózói 
adónemet választók számára, hogy jóval egyszerűbb adófizetést teljesítsenek. A kata-t és a 
kiva-t választók száma jóval kisebb az előzetesen feltételezettől, ezt azt eredményezi, hogy a 
régi adózási struktúrában teljesítik fizetési kötelezettségeiket, tehát a kata és a kiva helyett a 
régi adókat, például a szociális hozzájárulási adót fizetik. Ez a többlet, a szociális 
hozzájárulási adótöbblet a Nyugdíjbiztosítási Alapban jelenik meg, míg a kata és a kiva 
bevételi sorokon jelentős alulteljesülés látható. Az alulteljesülés és a többlet közötti 
átcsoportosítás technikai lehetőségét teremti meg a normaszöveg módosítása. 

A következő, nyolcadik téma, amit a módosítás tartalmaz, az e-útdíj rendszer 
működtetéséhez kapcsolódik. Ugye, július 1-től indult el az elektronikus útdíjfizetés 
rendszere. Az első tapasztalatok, már ami a bevételeket illeti, pozitívak, ugyanakkor a 
rendszer működtetése olyan többletkiadásokat tesz szükségessé, amelyek biztosítják azt, hogy 
az elkövetkező hónapokban, az év hátralévő részében is zavartalan legyen az e-útdíj rendszer 
működtetése. Ehhez javasol átcsoportosítást a módosítás, a rendőrséghez 1 milliárd forint 
összegben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál egy új fejezeti kezelésű előirányzaton belül 
pedig 3,9 milliárd forintos összeggel. Jelzem, hogy ezekre a tételekre a kormány már 
átcsoportosított forrásokat, most a törvénymódosítással biztosítja a még szükséges összegeket 
4,9 milliárd forint értékben. 

A kilencedik téma a kiállítási garanciavállalás keretének megemelése. A költségvetési 
törvény tartalmaz egy összeget, amely a Szépművészeti Múzeumok és más múzeumok 
kiállításain bemutatott képzőművészeti értékek biztosítását tartalmazza. Nevezetesen a 
külföldről bejövő képzőművészeti alkotásokat, ha valamilyen probléma, valamilyen sérülés 
érné, akkor ezt a kárt a költségvetésnek kellene megfizetni. Értelemszerűen ez a 
garanciarendszer szükséges ahhoz, hogy a legolcsóbban Magyarországra érkezzenek híres 
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képzőművészeti kiállítások, alkotások. A javaslat, konkrétan a Szépművészeti Múzeumban a 
„Caravaggiotól Canalettóig” című kiállítás zavartalan megrendezését biztosítaná. 

A tizedik téma, azt gondolom, egy jogtechnikai módosítás. A Magyar Nemzeti 
Filmalap Zrt. támogatásánál a normaszöveget módosítja a javaslat úgy, hogy az Országgyűlés 
által eredetileg jóváhagyott 5,1 milliárd forintos összeg a Filmalap filmgyártási támogatására 
kerüljön felhasználásra, és ettől függetlenül, ha a Filmalap más célokra pénzt kap, akkor az 
például a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításával 
biztosított pénz ne számítódjon bele az eredeti 5,1 milliárdos összegbe. 

Végül két területen többletforrás biztosítását javasolja a kormány. A felsőoktatás 
területén plusz 11 milliárdot, az EU önerő alap újbóli létrehozására, megnyitására 20 milliárd 
forintot a közszférába tartozó, döntően önkormányzati kedvezményezettek önerejének 
finanszírozására. 

Ez a javaslat tartalmi összegzése.  
Tisztelt Elnök Úr! Két mondatot mondanék még arról, hogy ezek a módosítások 

hogyan érintik az államháztartás egyenlegét. A benyújtott módosítások között két olyan tétel 
van, amely véleményünk, mostani információnk alapján nem érinti az európai uniós 
módszertan szerinti államháztartási hiányt. A hitelintézeti szektor feltőkésítésének 100 
milliárdos tétele és az E.ON megvásárlásához kapcsolódó 71 milliárdos tőkeemelés az 
európai uniós módszertan szerint részvényművelet, és mivel ezek úgymond piaci 
részvényműveletek, ezért nem minősül az európai uniós módszertan szerint kiadásnak, így 
nem rombolják a hiányt. Ezeket a tételeket pénzforgalmi hiány-növelő tételként javasolja a 
kormány elszámolni, illetőleg így megjeleníteni a költségvetésben. 

Az összes többi plusz kiadási tételt az európai uniós módszertan szerinti hiányt 
növelné, ezért a kormány azt javasolja, hogy ezek minden esetben legyenek ellentételezve. A 
pluszkiadásnak a meglévő Országvédelmi Alap tartalékcsökkentése lenne a fedezete. 
Mindösszesen az említett összkiadás 84 milliárd forintot tesz ki. Tehát azt javasolja a 
kormányzat, hogy ez a 84 milliárdos többletkiadás az Országvédelmi Alap csökkentése 
mellett valósuljon meg. Az Országvédelmi Alapnál meg kell említsem, hogy így is bőven 300 
milliárd forint feletti összeg áll rendelkezésre a hiánycél tartása és az előre nem látott 
folyamatok fedezete céljára. 

Az államadósságról egy utolsó mondat, bár már túlmentem a kétmondatos határon. 
Természetesen a kormány továbbra is fontosnak tartja, és fontosnak kell hogy tartsa az 
alaptörvényben lefektetett adósságcsökkentés teljesítését. Úgy látjuk, hogy a hiánycélt a 
benyújtott javaslat nem veszélyezteti, és természetesen az adósságcsökkentés is 
megvalósulhat, amelyről részletes dokumentumot az Országgyűlés részére a későbbiekben 
fog bocsátani a kormány. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a megszokott magas színvonalú és korrekt 
kiegészítését az előterjesztésnek. Ki az, akinek van véleménye, kérdése? Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Rövid véleményem lenne, hiszen ismét azt 

tapasztalhatjuk, ebben az esztendőben is, hogy állandó újravarrásra van kárhoztatva ez a 
költségvetés. Lehet-e még számítani újabb költségvetés-módosításra? Illetve annál a 
garanciaalapnál, ami a Szépművészeti Múzeum biztosításánál található, már másodszor jön be 
ilyesfajta módosítás, nem lehetne-e itt valamiféle rendszert alkotni, hogy ne kelljen minden 
egyes kiállításnál újabb költségvetés-módosítást végrehajtani? Mivel ennek több a tranzakciós 
költsége, mint amennyit megérne az egész. 
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Azonkívül az tapasztalható, hogy a kiadásnövelési összegeknél jó irányba mozdul el 
az ország, tehát az ország költségvetése, konkrétan a pedagógusbér-emelésnél és a 
felsőoktatási kiadások növelésénél. Az LMP-nek voltak ez irányú javaslatai, ezt örömmel 
látjuk. Viszont eléggé kockázatosnak tűnik a bevételi oldalnak a növekedése. A Költségvetési 
Tanács véleményében is benne van, hogy eléggé magas kockázati faktorral bír ez a 
költségvetés-módosítás, még ha nem is tudom, milyen oknál fogva támogatta is a 
Költségvetési Tanács. Túl nagy az a rizikó, amit itt bevállal szerintem a kormányzat. 
Véleményem szerint azt is látni kellene, hogy azok a bevételek, amelyek például az útdíjjal 
kapcsolatban is megjelentek, túlzott elvárások voltak a kormányzat részéről. A rendszer 
beágyazottsága és a rendszer jogbiztonsága sem garantált. Szeretnék itt utalni magának az 
Európai Bizottságnak arra az intelmére, hogy nagyobb díjat határozott meg a hatóság, mint 
amennyi az előzetes törvényjavaslatban szerepelt. Tehát ezeket a kockázatokat miként kívánja 
majd kezelni a Nemzetgazdasági Minisztérium, valóban ezek még ezen törvénymódosítás 
kapcsán kezelhetőek, vagy pedig ismételten kell még egyszer majd hozzányúlni ehhez a 
törvényhez? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! A benyújtott 

javaslatban van két olyan elem, ami szükséges, éppen ezért, ha ezek önállóak lennének, akkor 
akár támogatnánk is. Úgy gondolom, hogy szükséges a pedagógus életpályamodellhez az ez 
évi költségvetés módosítása, és szükséges a nem állami köznevelés finanszírozásával 
kapcsolatos költségvetés módosítása, hiszen nekik tudniuk kellene azt, hogy pontosan mire 
számíthatnak. Itt egy pici késedelmet érzek. Úgy érzem, összevonta a költségvetés 
módosításának benyújtása okán a kormányzat. Azt tapasztalom, ha beszélek érintettekkel, 
hogy ők azért azt szerették volna, ha hónapokkal hamarabb válik számukra ismertté az, hogy 
pontosan hogyan is lesz az ő finanszírozásuk módosítása. 

Szerintünk két kérdésben teljesen szükségtelen módon költ pénzt az állami 
költségvetés, éppen a két hiánynövelő tételről van szó, nevezetesen a 100 milliárd arra, hogy 
átvezessék azt az embert, aki nem akar átmenni a zebrán az út másik oldalára, vagyis a lenyúlt 
takarékszövetkezeteknek akarnak adni 100 milliárdot. És a 71 milliárd forintos tétel sem 
fogadható el számunkra. Kezdettől fogva vitattuk ennek a szükségességét. Ezért azt 
gondoljuk, hogy olyannal növelik a hiányt, amire nincs racionális és jó magyarázata a 
kormánynak, legalábbis eddig még nem hangzott el. 

Az összes többi olyan tétel, amiről óvatosan még vitát is lehetne folytatni. Magam is 
úgy gondolom, hogy a kiállítási garanciával kapcsolatos ügyben, ha csak egy kiállításról van 
szó, ha jól értettem, itt szerintem minden további nélkül lehetne mozgásteret is biztosítani, 
hogy ha bejön még egy kiállítás, akkor ne kelljen az Országgyűléshez fordulni. Ebben nem 
szokott közöttünk véleménykülönbség lenni. Ez egy meglehetősen széles körben, a világon 
mindenütt alkalmazott gyakorlat, ennek keretét szerintem nem fontos egy kiállításhoz 
méretezni, hiszen ezt követően nyilvánvalóan a nemzetgazdasági miniszter megnézi azt, hogy 
pontosan milyen kiállításhoz milyen garanciát vállalnak. Ezért ott nem látnám indokoltnak 
azt, hogy annyira kiszámított legyen a garanciavállalás kerete, mint ahogy most itt elhangzott, 
éppen azért, hogy a későbbiekben ehhez hozzá lehessen nyúlni. 

Összességében tehát, miután olyan tételek szerepelnek az indítványban, amelyekkel 
már az alapgondolat időszakában is vitánk volt, és nem támogattuk, ezért a benyújtott 
javaslatot szintén nem tudjuk támogatni. Egyébként nagyon elgondolkodtatónak tartanám a 
kormány részéről a Költségvetési Tanács indokló véleményét. Nem azt, hogy végül 
egyetértett, és ebben Vágó képviselő úrral teljes egyetértésben vagyunk, hanem itt az az 
érdekes, hogy úgy értett egyet a benyújtott javaslattal, hogy közben az indoklás teljes egyet 
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nem értést tartalmaz, aggályokat, problémákat, ugyanakkor megszavazták. De ez is mutatja, 
hogy egy eléggé sajátságos döntéshozatal zajlik a Költségvetési Tanácsban, ha ilyen indokok 
mellett végül is igen a szavazati végeredménye. Összességében az indítványt nem tudjuk 
támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen, pár mondatban Veres képviselőtársam vélekedésére 

reagálnék. Úgy gondolom, hogy van egy diszkrét bája a mondandójának, hiszen a 
költségvetési törvény módosítása örök problémákon alapszik elsősorban. Ez pedig 
Magyarország eladósodottsága és túlzott hitelei. Azon kívül a rizikó másik faktora a 
világgazdaság és a pénzügyi rendszer egyéb problémái. Tehát rizikója van a költségvetés 
módosításának, a kormány kormányoz, a parlament pedig igenis asszisztálni kíván ahhoz, 
hogy a kormány különböző szándékait, a biztonságot és stabilitást igyekezzen kiszolgálni a 
törvényalkotó munkával. Azt meg külön köszönöm, Veres képviselő úr, bár az az igazság, 
hogy a baloldali blokk teljes vélekedését nem ismerem, hogy a közneveléssel, a béremeléssel 
kapcsolatos módosítást nem támogatták, most pedig a költségvetés módosításánál támogatják. 
Ez igen szimpatikus számomra. 

A takarékszövetkezetekkel kapcsolatosan, hogy nem akar átmenni a zebrán. Én 
elhiszem, tisztelt képviselő úr, hogy több kérdést fölvet a költségvetési törvény 
módosításának ez a része és ez az összege. De, tudja, amikor önt hallgatom, az megint elég 
mókás és furcsa. Talán nem kellett volna eladni a Postabankot, és lett volna magyar bankunk. 
Az önök kormányai adták el, úgyhogy kérem önt is, hogy a költségvetési törvény jelenlegi 
módosítását szakemberként szíveskedjék támogatni, mindamellett, hogy rizikója van, amely 
nyilvánvalóan sok tekintetben a múltban gyökerezik. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Veres képviselő úr a kérést meghallotta, értette, a baloldali 

blokkról ne nyissunk vitát, mert az messzire vezetne. A témával kapcsolatban Dancsó 
képviselő úr! 

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

Képviselőtársaim! Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatban kérdezném 
államtitkár úrtól, hogy mi van azokkal a megállapodásokkal, amelyek a törvénymódosítás 
előtt köttettek meg. Azok most érvényesek e tekintetben, vagy ezzel a módosítással azok is 
érvényüket veszítik. 

 
ELNÖK: Ki kíván még szólni? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem arra, amire elnök úr felhívta a figyelmet, viszont 

szeretném egyértelművé tenni Babák képviselő úr hozzászólása kapcsán, hogy én most 
megnéztem azt a 12 módosítási pontot, amiről államtitkár úr itt beszélt. Képviselő úr, nincs 
közte olyan, amely ne e kormány tevékenységéhez köthető lenne. Vagy elszólta magát, vagy 
az őszinteség most kibuggyant. Azt mondja, asszisztálni kívánnak ahhoz, hogy a kormány 
tevékenységének megfelelően alakuljon a költségvetés. A parlamentnek nem ez a dolga. Ez a 
kormány hozott különböző döntéseket, ez a kormánytöbbség szavazott meg különböző 
törvényeket, ennek a következményét vezeti át ebben a költségvetésben. 

Én vitathatnám, de nem vitattam egyébként a hozzászólásomban (Babák Mihály 
közbeszól.), hogy vajon ezek a mostani módosítások a költségvetés elfogadásakor ismertek 
lehettek volna. Még ezt sem mondom, mert döntő része olyan, ami nem volt ismert 9 
hónappal ezelőtt, amikor a költségvetés elfogadásra került, hanem menet közben a kormány 
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ilyen-olyan amolyan okból hozott különböző döntéseket, ezek egy részét az Országgyűlés 
törvénnyel szentesítette, de az a baj, hogy nem így kell működni a rendszernek. (Babák 
Mihály: Úgy, mint önöknél.) Tehát az Országgyűlés nem arra való, hogy utólag szentesítse a 
kormány döntéseit. Képviselő úr, ez az Országgyűlés több kéne hogy legyen annál. Ezért azt 
tudom csak mondani, hogy a vonatkozó döntések közül volt olyan, amit támogattunk, azzal 
nem lenne gond, de miután többségében olyanok szerepelnek ebben a 12 pontban, amelyek 
nem támogatottak a részünkről, ezért úgy gondolom, hogy a benyújtott javaslat sem 
támogatható. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt lezárnám a vitát, és átadnám a szót 

államtitkár úrnak reagálás céljából, annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy véleményem szerint 
az egy normális dolog minden gazdaságban, hogy egy költségvetési törvényt időnként 
módosítani kell, tehát abban, hogy itt egy módosító javaslat szerepeljen, szakmai szempontból 
semmi rendkívülit nem látok. Különösképpen azért nem, mert ez szakmailag egy nagyon 
korrekt törvényjavaslat, az indokolás is nagyon érthető és világos volt. És őszinte volt, ez a 
benyomásom. Tehát ez egy nagyon korrekt és valóban alkalmas általános vitára. 

Viszont azzal kapcsolatban mégis van egy megjegyzésem, hogy azzal indítja az 
intézkedések sorát az előterjesztés, hogy a pedagógus bérek emelésére szükséges összeget is 
ilyen módon kell előteremteni. Ez nekem azért nem tetszik, mert 2011 végén fogadta el a 
parlament azt a törvényt, amiben ennél jóval nagyobb összeg szerepelt. Ahhoz képest egy 
kisebb összeget juttatnak most a pedagógusoknak, és a nagyobb összegre is elkötelezte magát 
a kormány anno. És még hozzá is tette az ön kollégája az előterjesztésében akkor, hogy 
minden következményét vállalja a kormány annak, hogy a pedagógusok bérrendezését 
elvégezze. Tehát itt egy logika bukfencet érzek abban, hogy a 2012-es költségvetésben már 
úgy kellett volna szerepelni ennek a fedezetnek, hogy most erre itt ne kerüljön külön sor. De 
végül is ember tervez, isten végez, ezzel mit lehet kezdeni? Ezt csak úgy elmondtam, hogy ez 
nekem itt egy logikai problémát okoz. 

Viszont van egy fölvetésem, lehet, hogy költői kérdés, és lehet, hogy nem önnek kell 
föltennem, államtitkár úr, de azért fölteszem, mert hátha ön is majd továbbítja politikai 
főnökeinek azt, hogy az Országvédelmi Alap ügyében lehetne valami információt az év vége 
felé kapni arról, hogy mire kívánja ezt a kormány elkölteni. Most belecsípett ebbe a 400 
milliárdba, de még így is egy horribilis összeg van ott a kormány rendelkezési körében. És ha 
hozzáveszem még a rendkívüli kormányzati intézkedésekre előirányzott 100 milliárd forintot, 
horribilis összeg van még a költségvetésben. Egyrészt kaphatna-e erről tájékoztatást a 
költségvetési bizottság, hogy ezt mire óhajtja elkölteni a kormány, illetve azt is hozzátehetem 
a másik oldalról, hogy miért nem ebből finanszírozzák az egész kiadást, ami most itt 
fölmerült? Nemcsak azt, amit el tetszett mondani, hanem az egészet en bloc, hiszen ott van a 
forrás az Országvédelmi Alapban. Gondolom, nem az ön kompetenciája ezt eldönteni, de 
megvan a pénz az Országvédelmi Alapban, meg egyéb tartalékokban, és akkor 
tulajdonképpen törvénymódosítás nélkül is a kormány saját hatáskörében oldhatta volna meg 
ezt a kérdést. 

Hozzáteszem, elvileg nem értek azzal egyet, hogy ilyen hatalmas tartalékkal engedi a 
parlament a kormányt gazdálkodni, de ez egy másik történet. Rendelkezésére áll egy hatalmas 
összeg, és úgy is dönthetett volna, hogy hála istennek, itt van közel 500 milliárd forint, abból 
megoldjuk az összes problémát, amit fölsorolt. Nem szükséges, mégis örülnék, ha erre 
válaszolna, de ha nem válaszol, azt is megértem, mert ez inkább politikai természetű 
kérdéseket vet föl. 

Tessék parancsolni! 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Bocsánatot kérek, elnök úr, de nem tudtam korábban 
jelentkezni, lévén az ön reakcióját csak most hallottam meg. Én tényleg szeretem, ha egy 
vitában tartjuk magunkat a tényekhez. Ha valamiről teljesen világosan beszéltünk, az 
pontosan a pedagógus életpályamodell és az ahhoz kapcsolódó bérrendezés. A költségvetés 
elfogadásakor is egyértelművé tettük, hogy nincs benne a költségvetésben, szeretnénk 
szeptember 1-től bevezetni, de még nem látjuk. Meg kell várni az évközi gazdasági és 
költségvetési folyamatokat, hogy lesz-e mód szeptember 1-től a pedagógusok bérrendezésére. 
Zárójelben jegyzem meg, egy átlagosan 34 százalékos béremelés azért nem kevés, tehát ne 
becsüljük le. Ez azt jelenti, hogy ellentétben a szocialistákkal, akik 1 hónapnyi bért elvettek a 
pedagógusoktól, mi 4 hónapnyi bért adunk. Ez csak ennyit jelent. Ezt most megtesszük. Ezt 
sehogy máshogy nem lehet rendezni. Az évközi folyamatoktól és a költségvetés állapotától 
teszünk függővé valamit, hogy bevezetésre kerül-e szeptember 1-jén, akkor ez nem működik 
máshogy, csak úgy, ha év közben a költségvetést módosítjuk ezért. Erről van szó, nagyon 
kérem elnök urat, legalább ebbe ne kössön bele. 

 
ELNÖK: Én nem kötök bele, elmondom a véleményemet. Nem kötözködök, ez a 

dolgom, azért ülök itt, nem mint levezető elnök, hanem mint képviselő. Tessék, Babák 
képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Engedjen meg egy megjegyzést az 

állami költségvetés vonatkozásában, mert azt tudjuk, hogy elsősorban két fejezete van, az 
egyik a bevétel, a másik a kiadás. Aztán lehet még tartalék is, amit a kiadások között lehet 
megtervezni. Azt tisztán kell látni az állami költségvetésnél, hogy a bevételi oldal mindig 
gazdaságfüggő és instabil. Ugyanis a piaci folyamatok, az adófizetés, az adómorál és sok 
egyéb más is, nagyon befolyásolják a gazdaság teljesítőképességét. Tehát instabil, ezt 
szeretném elmondani. 

Tisztelt Elnök Úr! Arra a bevételre, amely nem úgy realizálódik, vagy később 
realizálódik, csak később lehet kötelezettséget vállalni. Ezt teszi most a kormány a 
pedagógusbérrel. A gazdaság várhatóan év végére biztosítja ezt a forrást. De ez még nem volt 
biztos, még most sem biztos. A kiadás pedig általában a költségvetésben stabil, míg a bevétel 
instabil. Ezt ön is tudja nagyon jól a szakmából, hiszen az Állami Számvevőszéknél 
dolgozott. Úgy gondolom, hogy a kiadások általában inkább emelkedőek, hacsak valamilyen 
intézkedéssel vissza nem fogjuk. Azok standard-ek, vagy tervezetten nőhetnek, például az 
inflációval nőhetnek. 

Úgyhogy kérem, bocsássa meg, de szakmai alapvetés, hogy az állami költségvetés 
több tekintetben, különösen a bevétel tekintetében eléggé instabil, hiszen a gazdaságtól, a 
pénzügyi rendszertől, az adóbevételektől és egyéb más dolgoktól függ. Azt azért ma 
mindenkinek érteni kell, hogy amit a kormány betervez a költségvetésbe, nem a bankban áll. 
Ugyanis ön azt mondta, hogy a pedagógusbér korábban is rendelkezésre állt. Nem igaz, elnök 
úr! Ön nagyon téved ebben a kérdésben. Kérem, bocsásson meg, hogy ezt elmondtam. 

 
ELNÖK: Nem kell megbocsátani, azért vagyunk itt, hogy véleményt cseréljünk. Kinek 

van még véleménye? Tessék, Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Egy rövid kérdésem lenne inkább. A nem állami 

fenntartók esetében, az oktatási intézmények kapcsán nemcsak a pedagógus béremelés miatt, 
hanem a feladatfinanszírozásra való áttérés miatt is módosítani kellett a költségvetést, hiszen 
csak az első 8 vagy 9 hónapra van kiszámítva ez a rendszer. Megnézve a számokat, az 
egyházi intézmények fenntartása tekintetében, ha jól értem, egy bizonyos gyereklétszámra 
van a pedagóguslétszám vetítve, illetve az oktatási munkát segítő személyzet tekintetében. 
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Úgy látom, hogy 1 hónapra nagyjában-egészében havi 10 ezer forintos működési költség van 
gyermekenként. Csak kérdezem, nem tudom, milyen modellszámítások alapján történt ennek 
kalkulálása, de a 10 ezer forint havonta, gyermekenként takarításra, mert gondolom, a 
takarítók bére van ebben benne, nem oktatást segítő bérként szerepel, a gondnoki teendők 
ellátására, a fűtésre, a rezsire, egyéb dologi költségekre elegendő lesz-e? Köszönöm. 

 

Az előterjesztő reflexiója 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További kérdést nem látok, akkor megadom a szót 
államtitkár úrnak. Kérdések is voltak, amire válaszokat tessék adni, egyébként meg a 
véleményét szíveskedjék összefoglalni. Tessék! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Igyekszem röviden reflektálni az észrevételekre, kérdésekre. Vágó Gábor képviselő úr azon 
kérdésére, hogy van-e további költségvetési módosítási javaslat kilátásban, azt tudom 
mondani, hogy a jelenleg általunk ismert minden tételt tartalmaz ez a módosítás, tehát nem 
tervez a kormány további módosításokat. Az újravarrások kapcsán annyit engedjen meg, hogy 
azzal maximálisan egyetértek, hogy a gazdaság szereplői számára a kiszámíthatóság, stabilitás 
fontos dolog. Azt gondolom, nincs olyan módosítás a beterjesztett javaslatban, ami negatívan 
érintené a szereplőket. Sőt, azt is mondhatom, hogy pozitív, hogy most a pedagógus bérek 
miatt a törvénymódosítás szükségességéről beszélhetünk. 

A kiállítási garancia kapcsán azt tudom elmondani, hogy több olyan kiállításra kerül 
sor, ami az előzetes tervekben nem szerepelt. Hál’ istennek, hogy olyan képzőművészeti 
alkotásokat is sikerült Magyarországra hozni, amelyeket előzetesen nem vettünk figyelembe. 
Ezzel együtt elfogadom azt a kritikai észrevételt, amit képviselő úr, illetőleg Veres János 
miniszter úr megfogalmazott. A 2014-es költségvetési javaslat beterjesztése előttünk van, de 
egy olyan megemelt számot fog javasolni a Nemzetgazdasági Minisztérium, ami az előre nem 
látott esetleges kiállítások fedezetét is jelentené, és akkor nem lesz szükség várhatóan 
módosításra. 

A nem látott kockázatok tekintetében egy nagyon friss hírt hadd idézzek. A pénteki 
napon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bejelentette, hogy frekvenciahasznosítási 
díjból több mint 100 milliárd forint bevétel várható. A 2013. évi költségvetés 44 milliárd 
forintot tartalmazott erre a célra, ugye, az államháztartási törvény úgy rendelkezik, hogy a 
bevételek magasabb összegben is teljesülhetnek, lám, itt egy olyan tételről van szó, ami 
biztosan javítja az egyenleget, és amikor a tanács megfogalmaz kockázatokat, akkor mind a 
pozitív, mind a negatív kockázatokat figyelembe kell vegye. Végül ez a több mint 300 
milliárdos Országvédelmi Alap, azt gondolom, a pozitív-negatív kockázatok egyenlegét, az 
esetleges negatív kockázatokat is le tudja fedni. 

Dancsó József képviselő úr az önkormányzati adósságátvállalás kapcsán kérdezett. A 
hatályos költségvetési törvény úgy szól, hogy a pénzintézeteknek szeptember végéig kell 
kezdeményezni az önkormányzatok írásos beleegyezésével az adósság átvállalását. Ilyen 
kérelem a kormányzathoz, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz nem érkezett. Amennyiben 
ez a módosítás elfogadásra kerül, és szeptember vége előtt kihirdetik, akkor gyakorlatilag nem 
lesz jogi lehetőség ilyen javaslat benyújtására. Természetesen, erről a javaslatról, ezen 
kormányzati szándékról a Bankszövetség értesült. 

Nyikos László elnök úr fölvetésére válaszul azt meg tudom erősíteni, amit Babák 
Mihály képviselő úr mondott, a 2013. évi költségvetésben a kormány egyértelművé tette, 
hogy pedagógusbér-emelésre akkor kerül sor, ha az ország gazdasági, költségvetési helyzete 
ezt megengedi. Emlékezhetünk arra, hogy az Európai Bizottsággal igen hosszú vitában 
voltunk a tekintetben, hogy 3 százalék alatt vagy fölött lesz a hiány. Ez a tétel, a 



- 30 - 

pedagógusbér biztosítása, a költségvetési mozgástér függvényében, csak egy tétel volt az 
Európai Bizottsággal folytatott vitában. A kormány szándéka egyértelmű volt, de azt 
biztosítanunk kellett, hogy a túlzott deficit eljárás lezáruljon, és látnunk kellett, hogy a 
pedagógusbér-emelés fedezete rendelkezésre áll. 

Az Országvédelmi Alap felhasználásáról azt kell mondjam, hogy a hatályos 
költségvetési törvény értelmében szeptember 30-ig egyáltalán nem lehetséges a felhasználás, 
ezt követően pedig csak akkor, ha a felhasználással együtt is tartható a 2,7 százalékos 
hiánycél. Ezért jogilag nem lehetséges, nem volt lehetséges pénzköltés, a későbbiekről 
értelemszerűen a bizottság kérésére be tudok számolni, illetőleg a Nemzetgazdasági 
Minisztérium ilyen tájékoztatót fog tudni adni. 

Azt gondolom, a Költségvetési Tanácsot mint a kormánytól független szervet e 
tekintetben is idézhetjük. A tanács úgy látja, hogy az összes módosítás nem veszélyezteti a 
hiánycélt és az adósság csökkentését, ezzel együtt a kormány is úgy gondolja, hogy ez a 
javaslat alapvető célokat nem befolyásol, ezért javasolta a tisztelt Országgyűlésnek 
elfogadását. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. Szavazás következik tehát arról, hogy a központi 
költségvetési törvény módosítására irányuló törvényjavaslat általános vitára bocsátásával 
egyetért-e a bizottság. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez elsöprő 
többség. Ki az, aki nem ért egyet? Három. Ki tartózkodott? Egy. A bizottság tehát egyetért 
azzal, hogy általános vitára bocsássa a törvényjavaslatot. 

Előadókat kell állítani. Ki lesz a többségi előadó? Ismét Ékes képviselő úr. Kisebbségi 
Vágó képviselő úr. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Egyebekben, azt hiszem, nincs semmi. Akkor befejeztük. Köszönöm szépen. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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