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Napirendi javaslat: 

 

1. a) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/12415. szám - általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

b) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről (T/12415/1. szám - első helyen 

kijelölt bizottságként) 

c) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/12415/2. szám - általános vita első helyen 

kijelölt bizottságként) 

2. A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám - általános vita első helyen 

kijelölt bizottságként) 

3. Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12792. szám - általános vita) 

4. A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 

minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának 

tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY 

határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/12380. szám - 

módosító javaslatok megvitatása) 

5. Egyebek 

 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl:     dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Bodó Sándor (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 

Vágó Gábor (LMP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

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

 Balla György (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

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

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Puch László (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP), 

 Pősze Lajos (független) Herman István Ervinnek (Fidesz). 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, 

 Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke, 

 Dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 

 Szakál Ferenc Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetője. 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a sajtó érdeklődő 
munkatársait. Bizottságunk mai ülését megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívóhoz érkezett egy hivatalos kérés, ezt is megküldtem 
képviselőtársaimnak, miszerint a múlt évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási 
törvényhez benyújtott zárszavazás előtti módosító indítványokat vegye napirendjére a 
bizottság. Azonban közben változott a helyzet, és olyan kérés érkezett hozzám, hogy mégse 
foglalkozzék ezzel a bizottság. De miután formailag ez bekerült a titkársági gépezetbe, meg 
kell kérdeznem képviselőtársaimat, egyetértenek-e azzal, hogy ezzel a két indítvánnyal is 
foglalkozzék-e a bizottság, tehát, hogy egészítse-e ki, úgymond, ezzel a napirendjét. Aki 
egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni. 

Marad tehát az eredetileg kiküldött meghívóban szereplő napirendi ajánlássor. Most 
ezt kérdezem meg, hogy ezzel a 4+1 pontból álló napirenddel egyetért-e a bizottság. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
többsége egyetért vele. Ki nem ért vele egyet? Nemleges szavazat nem volt. Tartózkodás? 
Egy. Tehát egy tartózkodás mellett a bizottság egyértelműen támogatja a meghívóban 
szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a 
törvényjavaslat tervezetéről szóló költségvetési tanácsi vélemény, továbbá a 
törvényjavaslatról kialakított állami számvevőszéki vélemény megtárgyalása 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ami három pontból áll, az ország jövő évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból, az ehhez kapcsolódó költségvetési tanácsi 
véleményből, valamint az ehhez kapcsolódó számvevőszéki véleményből. Mindhárom kérdés 
előadói itt vannak. Tisztelettel köszöntöm Kovács Árpád urat, a Költségvetési Tanács elnökét, 
köszöntöm Warvasovszky Tihamér urat, az Számvevőszék alelnökét, és köszöntöm Banai 
Péter Benőt, bizottságunk régi ismerősét, aki a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviseli. 
Azt gondolom, az a helyénvaló, és ezt elnök és elnökhelyettes úr megérti, hogy jóllehet, 
rangban nem az első helyen áll Banai Péter Benő úr, mégis csak neki adok először szót, ha 
kíván szóban is ismertetést adni a jövő évi költségvetési törvényjavaslatról. 

De mielőtt még megadom a szót, elnézést kérek, egy technikai bejelentést hadd 
tegyek. Az én hibámból, akaratomon kívül megküldtem a bizottság tagjainak azt a felkészítő 
tanulmányomat, amit nem ebben a minőségemben készítettem, hanem a frakció 
témafelelőseként. Ez nem kiszivárogtatás, nem tudatos kiszivárogtatás, ez egy véletlen baki. 
Nincs benne államtitok, nem ennek a grémiumnak szól. Aki tudja, hasznosítsa, majd eldől a 
vallatásnál, hogy mire használható. Tehát ez egy technikai hiba volt. Elnézést, hogy ezzel is 
terheltem a bizottság tagjainak memóriáját vagy kapacitását. 

Ezek után megadom a szót Banai Péter Benő úrnak. Tessék parancsolni! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt költségvetési tanácsi Elnök Úr! Számvevőszéki Alelnök 
Úr! A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat sok tekintetben követi az előző évek 
költségvetését. A kormány 2010 második felében, illetőleg a 2011. évi költségvetési 
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törvényjavaslat benyújtásával lefektette azokat a gazdaságpolitikai elveket, amelyeket 
konzekvensen képviselt az előző években, és amely elveket a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat is tartalmaz. Emlékezhetünk arra, hogy hosszú idő után 2011 volt az az év, 
amikor egyszeri tételek nélkül 3 százalék alatt volt a hiány, az egyszeri tételekkel együtt pedig 
szufficitbe fordult a költségvetés. Azóta az elmúlt években, az idén, illetve jövőre is 3 
százalék alatt várható a hiány. A főbb gazdaságpolitikai elvekben, a hiány csökkentése 
mellett, nincs változtatás, tehát a jövő évi költségvetési törvényjavaslat az államadósság 
csökkentésével, a foglalkoztatás bővülésével, érdemi, komoly folyó fizetésimérleg-többlettel 
számol. 

Emellett ugyanakkor a kormány, az Országgyűlés eddigi lépései az első eredményeket 
egyértelműen mutatja. Azon túl, hogy az ország kikerülhetett a túlzott deficit eljárásból, a 
növekedési fordulat reményeink szerint és a KSH eddig számai szerint az idén megvalósul, 
jövőre pedig már egy érdemi, magasabb növekedéssel számolhatunk. Ebből a növekedésből, 
illetőleg az eddig lépések megtakarításaiból számos területen többletjuttatásra, illetőleg 
adócsökkentésre kerülhet sor. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy e szerint a kettős vizsgálat szerint értékeljem a 
jövő évi költségvetési törvényjavaslatot. Az egyik értékelés a makroközgazdász szemével 
történik, a másik pedig a mindennapok embere, a lakosság, a vállalkozások szemével. Ami 
tehát a makrogazdasági megközelítést tartalmazza, ismétlem, a jövő évi költségvetés 
csökkenő államadóssággal számol. 2008-ban a magyar államadósság 10 százalékponttal volt 
magasabb, mint az európai uniós átlag, maga az Európai Bizottság is azt feltételezi, hogy 
2014 végére ez a különbség fordított lesz, a magyar államadósság várhatóan 12 
százalékponttal lesz kisebb, min az Unió egészének államadóssága. Míg az Unióban tehát az 
államadósság növekszik, addig Magyarországon csökken. A jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat szerint a stabilitási törvény szerinti adósságráta 77,4 százalékos idei év végi 
szintről 76,9 százalékra mérséklődik. Ahogy említettem, a hiány 3 százalék alatti, 2,9 
százalékkal számolunk. A makropálya számait tekintve, ahogy említettem, jövőre 2 
százalékos növekedést feltételez a jövő évi törvényjavaslat. 

Azt gondolom, legalább három olyan tételt kiemelhetünk, ami megalapozza ezt az 
érdemi gazdasági bővülést. Az egyik tétel a belső fogyasztás, a háztartások fogyasztásának 
növekedése. Azzal számolunk, hogy 1,5 százalékos fogyasztásnövekedés valósul meg. Ez 
több tényezőből áll össze. Ezekre a későbbiekben kitérek. Említésszerűen ugyanakkor a 
rezsicsökkentést, a pedagógusbér-emelést vagy a családi kedvezmények kiterjesztését kell 
szóba hoznom, hiszen ezek a lakosság elkölthető jövedelmét érdemben bővítik. A bruttó 
állóeszköz-felhalmozások, beruházások területén is érdemi bővüléssel számolunk. A jövő évi 
prognózis 5,9 százalékos bővülést foglal magába, ez is több tényezőből tevődik össze. 
Gondolok itt az európai uniós források felhasználására, a külső környezet bővülésére vagy a 
jegybank növekedési programjára. A folyó fizetési mérleg az elmúlt években komoly 
aktívummal zárt, reményeink szerint nem lesz ez másként 2014-ben sem, a folyó fizetési 
mérleg tervezett aktívuma 3,4 milliárd eurót tesz ki. Ez a GDP 3 százaléka fölötti összeg. 

A reálbérek jövőre 2 százalékkal bővülnek, és a foglalkoztatás is bővül 2014-ben. Az 
összes foglalkoztatott száma számításunk szerint 0,8 százalékkal emelkedhet, ezen belül is a 
verseny- és nonprofit szféra tekintetében 1,1 százalékos bővüléssel számolunk. Ha 
megengedik, a foglalkoztatás területéről egy-két fontos számot ismét megemlítenék. 
Hasonlóan az államadóssághoz, a foglalkoztatás területén az Unió átlagos foglalkoztatása 
csökkent, addig Magyarországon az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A KSH 
legutolsó statisztikái alapján a június-augusztusi foglalkoztatási szint az 1992-es értéket érte 
el. A rögzített szám 3 millió 981 ezer fő. Ismétlem tehát, ekkora foglalkoztatási szám utoljára 
1992-ben volt. Az elmúlt bő három évben a foglalkoztatás bővülése nemcsak a 
közfoglalkoztatottak, hanem érdemben a hazai versenyszférában foglalkoztatottak számának 
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növekedését jelenti. A közfoglalkoztatottak száma 89 ezerrel, a hazai versenyszektorban 
dolgozók száma 88 ezer fővel növekedett. És az elmúlt években 145 ezer munkavállaló lépett 
be a munkaerőpiacra. Tehát azt gondolom, a foglalkoztatás bővülése egyrészről az 
úgynevezett keresleti és kínálati intézkedéseknek is köszönhető azzal, hogy egyre több ember 
válik érdekeltté a hosszabb foglalkoztatásban. A rokkantnyugdíj rendszer átalakításával vagy 
az előrehozott nyugdíjrendszer átalakításával, a „segély helyett munkát” elv érvényesítésével 
többen jelennek meg a munkaerőpiacon. És a kormányzat, az Országgyűlés intézkedéseinek 
köszönhetően, azt gondolom, a foglalkoztatás is bővülhetett, hogy csak egy példát említsek, a 
munkahelyvédelmi akcióterv keretében is. Az idei legújabb statisztikai számok alapján 740 
ezer fő foglalkoztatása valósulhatott meg a munkahelyvédelmi akcióterv keretében. 

Visszatérve a jövő évi makrogazdasági pálya számaira, ki kell még emeljem a 
fogyasztói árszínvonal változását. Az idei évben 2 százalék alatti, egész pontosan 1,9 
százalékos inflációváltozással számolunk, jövő évben 2,4 százalék az a szám, amivel 
kalkulálunk. Ez mélyen alatta van a jegybank inflációs céljának, a 3 százalékos célnak. A 
forint/euró árfolyam esetén a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetőleg a kormány 
prognózissal nem rendelkezik, úgynevezett technikai kivetítést használ, ami az elmúlt időszak 
átlagos forintárfolyamának kivetítését tartalmazza. Ez a technikai árfolyam 296,9 forint/euró, 
amivel tehát a jövő évi költségvetési törvényjavaslat készült. 

A makrogazdasági számok, főképp a növekedés és a hiány kapcsolata tekintetében, 
engedjék meg, hogy még két dolgot emeljek ki. Sokan mondják, hogy a 2,9 százalékos 
hiánycél épp csak a 3 százalékos limit alatt van, ezért veszélyben lehet a 3 százalékos 
hiánycél. El kell mondjam, hogy a 2 százalékos bővülés nem a piacon látott legkedvezőbb, 
legpozitívabb prognózis, hiszen számos elemző intézet érdemben 2 százalék fölötti bővüléssel 
számol. Talán sokszor említett a londoni Bank of America Merrill Lynch elemző ház, amelyik 
2,6 százalékos növekedéssel számol a jövő év tekintetében, de hazai elemzőket is találunk, 
akik 2 százaléknál nagyobb bővüléssel számolnak. Azt gondolom tehát, hogy a növekedés 
tekintetében inkább pozitív kockázatokat fogalmazhatunk meg, és ha ezek a pozitív 
kockázatok megvalósulnak, akkor az az államháztartás egyenlegére is kedvező hatással 
bírnak. 

A másik tétel, amit ki kell emeljek a 3 százalék alatti hiánycél elérhetősége 
tekintetében, az a két tartalék, amit a jövő évi költségvetési törvényjavaslat tartalmaz. A 
normál, az államháztartási törvény szerint megképzendő tartalék összege 120 milliárd forint, 
és szintén az államháztartási törvény értelmében ennek csak a 40 százalékát lehet az első 
félévben felhasználni, de ezen tartalék mellett a jövő évi javaslat egy 100 milliárdos összeget 
is magába foglal az Országvédelmi Alapban. A két tartalék együtt tehát 220 milliárd forintot, 
a GDP 0,7 százalékának megfelelő összeget teszi ki. Az Országvédelmi Alap 
felhasználásának szabálya ráadásul rendkívül szigorú. A törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy 
csak októbertől lehet felhasználni és csak abban az esetben, ha az alap forrásainak 
felhasználása mellett is tartható a 2,9 százalékos hiánycél. 

Azt gondolom, ezek a makrogazdasági paraméterek minden makroelemző számára azt 
jelentik, hogy az eddigi, már ismertetett kedvező folyamatok tovább folytatódhatnak, és 
makrogazdasági szempontból biztonságban van a jövő évi költségvetési törvényjavaslat. 

Engedjék meg, hogy a másik szempontra is felhívjam a figyelmet, nevezetesen arra, 
hogy mit jelent ez a költségvetési törvényjavaslat a lakosságnak és a vállalkozásoknak. Épp a 
gazdasági bővülés és az eddigi lépések, például az adósság csökkentése miatti, nominálisan az 
idei évre tervezettnél 80 milliárddal kisebb adósságszolgálati kiadások miatt számos területen 
többletjuttatások lehetősége nyílik meg, illetőleg, ahogy említettem, adókedvezmény-
bővítésre is sor kerülhet. A jövő költségvetési törvényjavaslat így magába foglalja a családi 
adókedvezmény kiterjesztésének lehetőségét, illetve ennek számait. A kormány a múlt héten 
beterjesztette azt az adójavaslatot, ami lehetővé teszi, hogy a személyi jövedelemadó mellett 
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azok a családok, akik nem tudták teljes mértékben érvényesíteni a kedvezményt, 2014-től az 
egyéni járulékokból is levonhassák ezt a kedvezményt. Államháztartási szinten ez mintegy 50 
milliárd forint közvetlen bevételkiesést jelent, ennyivel több forrás marad tehát a családoknál. 

A jövő évi költségvetési törvényjavaslatot a rezsicsökkentés javaslatának is 
említhetjük, hiszen a javaslat számol a rezsicsökkentés összes hatásával, a rezsicsökkentés 
hatásai a makrogazdasági prognózisban, illetőleg a költségvetési számokban megjelennek. Az 
említett 1,5 százalékos fogyasztásbővülés jelentős részben a rezsicsökkentés hatásának, a 
lakosságnál maradó többletjövedelem elköltésének köszönhető. Természetesen a 
rezsicsökkentés közvetlen adóhatásaival, társaságiadó-hatásaival, más egyéb adóbevételi 
hatásaival is számoltunk. 

A harmadik elem, amit kiemelnék a lakosság szempontjából, a pedagógusbér. Igen 
széles réteget érint a pedagógusbér-emelés, amely idén szeptemberben elindult, 160 ezer 
pedagógus részesül nagyobb fizetésben szeptembertől, és a jövő évi költségvetési 
törvényjavaslat alapján 2014 szeptemberétől a második béremelési lépcsővel is számolhat. Az 
idén szeptemberben a korábban tervezetthez képest 60 százalékos béremelés valósult meg, 
további 10 százalékos emeléssel számol a javaslat 2014 szeptemberétől, majd fokozatosan 
évente újabb 10 százalékos emelések valósulnak meg úgy, hogy 2017-től a korábban 
számított 100 százalékos béremelés megvalósuljon. A 160 ezer pedagógus számára tehát ez 
több mint 150 milliárd forint többletjövedelmet jelent, ezzel szintén számolunk a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslatban. 

A munkahelyvédelmi akcióterv, azt gondolom, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
Ahogyan említettem, a szociális hozzájárulási adó kedvezményéből 740 ezer körüli 
munkavállaló, illetőleg a munkáltatójuk részesült, közvetlenül a munkáltató, közvetetten a 
munkavállaló, aki ezáltal megőrizhette munkahelyét, illetőleg új munkahelyet szerzett. A 
munkahelyvédelmi akcióterv 2013-tól tette lehetővé a kisadózók tételes adójának, vagyis a 
KATA-nak, valamint a kisvállalati adónak, a KIVA-nak a választását. A jövő évi 
törvényjavaslat azzal számol, hogy ezen két új adónem esetében növekszik az ezt választó 
vállalkozások száma mindkét adónem tekintetében. Ez, azt gondolom, sajátos módon szintén 
pozitív kockázat, ha szabad így fogalmaznom, a költségvetés tekintetében. Hiszen azok a 
vállalkozások, amelyek a két említett adónemet választják, összességében kevesebb adót kell 
hogy fizessenek ahhoz képest, mintha nem léptek volna be ezekbe. Tehát itt is számolunk 
azzal, hogy a vállalkozások élnek azzal a lehetőséggel, amit a két új adónem jelent. 

A foglalkoztatás bővülése, a „segély helyett munkát” elv érvényesítése a 
közfoglalkoztatási program, a Start munkaprogram érdemi bővülését teszi lehetővé, és tette az 
elmúlt években. A jövő évi költségvetési törvényjavaslat az idei évhez képest 30 milliárd 
forintos bővüléssel számol, ez döntő részben a téli közmunkaprogramok felfutásának, 
illetőleg a téli közmunkaprogramok 2013. november 1-jei elindulásának köszönhető. Azt 
gondolom, ez számos embernek 2014-ben is érdemi jövedelmet fog jelenteni. 

Az infláció kapcsán ki kell emeljen a nyugdíjak reálértékének megőrzését. Az első 
fontos dolog, amit látnunk kell, hogy az idei költségvetésben 5,2 százalékos inflációval 
számoltunk, de a rezsicsökkentési lépések, a jegybank politikája, illetőleg a külső környezet 
egyöntetűen abba az irányba hatott, hogy ez az infláció alacsonyabb legyen. Ahogy 
említettem az idei infláció 5,2 százalék helyett 2 százalék környékén alakulhat, viszont a 
nyugdíjak 5,2 százalékkal emelkedtek, vagyis idén érdemi reálnyugdíj-növekedés valósult 
meg. Ezt az érdemi reálnyugdíj-növekedést őrzi meg a jövő évi költségvetési törvényjavaslat 
azzal, hogy a 2,4 százalékos tervezett infláció szerint emelkedik a nyugdíjak összege. 
Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a nyugdíjak tekintetében csak pozitív kockázat érheti a 
nyugdíjasokat, vagyis, ha az infláció az év során ténylegesen magasabb értékben alakul, mint 
az említett 2,4 százalék, akkor novemberben egy kiegészítő nyugdíjemelés valósul meg, 
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viszont, ha az infláció alacsonyabb lenne a tervezett mértéknél, akkor nem csökken a 
nyugdíjak értéke. 

A következő pontban megemlíteném a gyed-extra lehetőségét. A népesedéspolitikai 
akcióterv részeként a kormány eddig is számos lépést tett a gyermekvállalás ösztönzése 
érdekében. Ha megengedik, azt megemlítem itt, hogy Magyarországon a magyar fiatalok, a 
gyermekvállalási korban lévő korosztályok abban különböznek a nyugat-európai hasonló 
korosztályoktól, hogy több gyermeket szeretnének. Tehát Magyarországon jellemzően a 
fiatalok három gyermeket szeretnének, de ezek a gyermekek nem születnek meg. Ezt segíti a 
személyi jövedelemadóból levonható családi kedvezmény rendszere, ami kibővítésre kerül, és 
ezen túl a gyed-extra lehetősége szintén abba az irányba ösztönzi a gyermeket vállalni 
szándékozó csoportokat, hogy szülessenek meg a kívánt harmadik gyermekek. A gyed-extra 
többletkiadása, illetőleg az egyenlegre gyakorolt hatása összességében mintegy 15 milliárd 
forint, és magába foglalja a diákhitel visszafizetésének kedvezményét is. Vagyis azok az 
anyák, akik gyermeket vállalnak, levonhatják a diákhitelre fizetendő összeg egy részét. Ennek 
az elvi lehetőségét szintén magába foglalja a jövő évi költségvetési törvényjavaslat, a 
részletek kidolgozása még folyamatban van, vagyis a teljes konstrukció a következő hónapok 
döntésén múlik. 

Van több olyan terület, ahol szintén érdemi forrásbővüléssel számol a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslat. Ezeket a teljesség igénye nélkül említeném. Kiemelem az 
európai uniós források felhasználásának segítését, azt, hogy a jövő évi javaslat 30 milliárd 
forintos összegben EU önerő alapot hoz létre. Ez az önerő alap először 2012-ben jelent meg, 
majd az idei költségvetési törvény módosításával beépült az idei törvénybe is, most a 
kormány már eleve alultervezte a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, ahol 30 milliárd 
forintos összegben megjelenik ez az előirányzat. De ezen túl az önkormányzati önerő alap 3 
milliárd forinttal bővül, valamint az uniós fejlesztések fejezetben is bővül az önerő 
előirányzatok összege. Ez az önerőbővítés azt a célt szolgálja, hogy a 2007-2013-as 
időszakban rendelkezésre álló forrásokat maximális mértékben használja fel Magyarország. 
Emlékeznünk kell arra, hogy 2015 végéig van lehetőség a 2007-2013-as időszak forrásainak 
felhasználására, de 2014-ben már elindul az új időszak forrásainak kifizetése is. Ezt is 
tartalmazza a jövő évi versenyképességi törvényjavaslat. Természetesen az eddigi 
gyakorlathoz hasonlóan az uniós forrásokat tartalmazó előirányzatok felülről nyitottak, és 
azok között átcsoportosítást lehet végrehajtani. Tehát nem lehet költségvetési akadálya az 
uniós források maximális felhasználásának. 

Az egészségügy területén szintén érdemi forrásbővüléssel számolhatunk, meghaladja 
az 50 milliárd forintot az egészségügyi intézmények jövő évi többletfinanszírozása. 

Végül az önkormányzatok területét emelném még ki, ahol nagyon jelentős 
átalakulásokra került sor az elmúlt években. Az önkormányzati finanszírozási rendszer 2013-
tól megújult, ezt a megújult finanszírozási rendszert foglalja magába a 2014. évi költségvetési 
törvényjavaslat is. Viszont az idei évhez képest többletforrásokat biztosít. A pedagógusbér 
önkormányzatokat megillető részén túl három területet emelnék ki, ahol pluszforrásokat látok. 
Az egyik az adósságkonszolidációban nem részesült, vagyis rendkívül fegyelmezetten 
gazdálkodó önkormányzatok többlete. Erre a célra 10 milliárd forintot különít el a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslat azzal, hogy egy hosszabb program megvalósításával számolunk, 
és a hosszabb program első érdemi összege ez a 10 milliárdos tétel, amellett, hogy már az 
idén is kisebb mértékben előnyben részesülnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek nem 
halmoztak föl adósságot. 

A második elem, amit kiemelnék, az e-útdíj rendszer kompenzációja. Ugye, a hazai 
kis- és középvállalkozások az elektronikus útdíj fizetése tekintetében könnyítést vehetnek 
igénybe az adójukból. Ezt a könnyítést részben a helyi önkormányzatok felé fizetendő adóból 
tehetik meg, a központi költségvetés pedig kompenzálni kívánja a helyi önkormányzatokat. A 
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jövő évi javaslat 10 milliárd forintot fogalmaz meg erre a célra. További 10 milliárd forinttal 
bővül a helyi önkormányzatok fejezeti tartaléka a jövő évi javaslat szerint. 

Tisztelt Bizottság! Bízom abban, hogy a beterjesztett javaslat az említettek szerint a 
makrogazdasági elemzőket kielégíti, és olyan többletjuttatásokat fogalmaz meg, amelyek az 
ország egésze szempontjából, az ország polgárainak szempontjából számos területen 
előrelépést jelenthet. Ezért javasolja a kormány a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. Végezetül el kell mondjam, hogy a törvényjavaslatot az államháztartási 
törvény és a stabilitási törvény szabályai szerint a kormány előzetesen megküldte a 
Költségvetési Tanácsnak, a Költségvetési Tanács véleményét, javaslatait megvizsgálta, 
mérlegelte, és természetesen az Állami Számvevőszéknek a szükséges dokumentumokat, 
információkat rendelkezésre bocsátotta. A javaslat tehát úgy került benyújtásra, hogy mind a 
Költségvetési Tanács véleménye ismert volt, mind az Állami Számvevőszékkel szoros 
kapcsolatban, konzultációban voltunk. Ezúton is köszönöm elnök úrnak, alelnök úrnak a 
Költségvetési Tanács, illetőleg a Számvevőszék segítségét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, köszönjük szépen szóbeli kiegészítését, összefoglalóját. Most 

megadom a szót Kovács Árpád úrnak, a Költségvetési Tanács elnökének. Tessék parancsolni! 

A Költségvetési Tanács elnökének szóbeli kiegészítése 

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolatot magam is hozzátehetek szóbeli 
kiegészítésként ahhoz a véleményhez, ami az önök rendelkezésére áll. Mindenekelőtt azt 
szeretném rögzíteni, hogy 2013-ban, amikor a költségvetés véleményezését elvégeztük, 
igyekeztünk eleget tenni, és eleget is tettünk annak a kívánságnak, hogy a költségvetéssel 
kapcsolatos makrogazdasági számítások, prognózisok vonatkozásában a Költségvetési 
Tanácsnak sokoldalún álljon rendelkezésére olyan gazdasági elemzés, ami a megfelelő 
modellszámításokat, érzékenységi vizsgálatokat tartalmazza. 

Így összegesen hat elemzést vettünk figyelembe. Ha szabad ezt mondani, a politikai 
paletta két oldalához közelebb álló két intézményt kértünk föl, a Gazdaságkutató Intézetet, 
illetve a Századvéget. Ezek egy rendkívül részletes tanulmányt biztosítottak a Költségvetési 
Tanács részére, és amit frissíteni is fognak a novemberi időszakban, figyelemmel arra, hogy a 
novemberi időszakban számos olyan változás lehet még a 2013-as bázis vonatkozásában, 
konjunktúra-összefüggéseiben 2014-re, amelyek ezt indokolják, és a költségvetés 
zárószavazásakor ezek ismeretében mondjuk el majd véleményünket. Hozzá kell tenni, hogy 
üzleti és nemzetközi értékelő szervezetek véleményét is figyelembe vettük, természetesen a 
Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék is elkészítette a maga számításait. 

Mindezt azért mondtam el, hogy a gazdasági növekedést tartalmazó főbb számsorok, 
ahogy államtitkár úr is utalt rá, lényegileg 2014-ben egy kiegyensúlyozottabb gazdasági 
pályát és egy jobb ígéretet tartalmaznak, mint 2011-ben vagy 2012-ben a Költségvetési 
Tanács véleményének kialakításakor ez egyáltalán lehetséges volt. És kialakult egy olyan sáv, 
ami a várható tendenciákat tekintve, beleértve még a foglalkoztatást is, a növekedés, az 
eladósodottság egy pályáját bizonyos biztonsággal tudja a számokat mondani. Ez a sáv 
tulajdonképpen valahol a 1,5 százalékos gazdasági növekedés és 2,1-2,2 százalék közötti 
sávban valószínűsíti 2014-et azzal, hogy a 2013. évi gazdasági folyamatok egy nyugodt bázist 
adnak a 2014-es évhez. Várhatóan a teljesítés, köszönhetően az évközi beavatkozásoknak is 
és azon kockázatok kompenzálásának, amelyeket a Költségvetési Tanács 2012-ben jelzett a 
tisztelt Országgyűlésnek. Ezeknek figyelembevételével tehát összességében azt lehet 
mondani, hogy az a makrogazdasági pálya, ami a költségvetés alapját képezi, teljesíthetőnek 
látszik. Hozzá kell tenni, hogy a Költségvetési Tanács véleményében hangsúlyozta, hogy ez a 
magyar gazdasági növekedés potenciális szélső határának közelében van. Tehát ez azt jelenti, 
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hogy kiugró számokra nem lehet számítani, inkább egy lassabban növekvő, mérsékelten 
növekvő pálya számítható. 

A 2014-es költségvetési törvényjavaslatra azt szeretném mondani, hogy amit az 
Országgyűlés megkapott, és amit a Költségvetési Tanács előzetesen véleményezhetett, 
lényegi eltérések nem voltak. Néhány milliárd forintnyi összességében az az eltérés, ami 
számszerűen látható. Ez azt is jelenti, hogy a Költségvetési Tanácsnak nincs indoka arra, hogy 
alapvetően a véleményét a 2014-es költségvetésről az általa látott tervezethez képest most az 
önök előtt lévő, benyújtásra váró törvényjavaslattal összevetve, változtassa. Az a tanács 
véleménye, hogy a makrogazdasági pálya tartható, tehát az is állásfoglalása, hogy ez a pálya 
ugyanakkor rendkívül feszes. Feszes gazdálkodás szükséges. Az egyes előirányzatok 
teljesülésének kockázataira való figyelemfelhívások indokoltak, ezt néhány mondattal később, 
ha megengedik, majd részletezném. 

Jelentősnek tartjuk azt, hogy a 2014-re eső kockázatok abba a tartományba esnek, 
amelyek ugyan fokozott óvatosságra intenek, de nem indokolják azokat a tartalékképzési 
nagyságrendeket, mint korábban. Nevezetesen, azok a viszonylag szerény változtatások, 
amiket az államtitkár úr ismertetett az adószabályokban, a különböző ellátási ügyekben, nem 
teszik szükségessé azoknak a technikai tartalékoknak a bevezetését, amiket a pénztárgép-
bekötés vonatkozásában vagy akár az autópálya-díjak beszedése vonatkozásában, vagy a 
gazdaság fehéredésének vonatkozásában, megkockáztatom, igencsak indokoltan, 2013-ra 
nézve a pénzügyi tárca, a nemzetgazdasági tárca szerepeltetett. 

Azokkal a megközelítésekkel is egyet tudunk érteni, hogy a lakossági fogyasztás, az 
uniós forrásokra épülő állami beruházások a 2 százalékos növekedés megalapozottságában 
jelentős szerepet játszhatnak. Reményre okot adó az is, hogy a gazdaság, a beruházások 
élénkítésében pozitív fordulatot jelenthet a Nemzeti Bank 2 ezer milliárdos hitelprogramja, 
ami kimondva vagy kimondatlanul tartalékot jelent a költségvetés számára is, hiszen ennek 
azért jelentős része pénzügyi bevételként meg fog jelenni a költségvetésben előbb-utóbb. 
Tehát a tartalékok, mondjuk így, a publikus 200 milliárdos tartalékon, nagyságrendileg 200 
milliárdos tartalékon túl a beruházási hitelprogram költségvetési hatásaival együtt azért egy 
jelentősebb nagyságrendet tesznek ki. Egyet tudunk érteni összességében azzal, hogy ezek a 
gazdasági növekedésre vonatkozó pozitív hatásokkal, illetve az államtitkár úr által is említett 
0,7 százalékos GDP-aránnyal arra utalnak, hogy kisebb-nagyobb malőröket, váratlanságokat 
is még képesek egyeztetni. 

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az utóbbi időszakban is Magyarországon a 
beruházások aránya szerény, és nem elhanyagolható mértékű a lemaradás az Európai Unió 
országainak átlagához mérten is. A beruházási teljesítmény, a fogyasztás élénkülése, a 
közepes vállalkozások lehetőséghez juttatása, ezek mind feltételként is jelen vannak, de ezek 
bizonyos időkésleltetéssel következnek be, és a következő év folyamatában ennek a 
késleltetésnek jelentős szerepe van, hogy milyen ütemben tud a trendforduló, a gazdasági 
felpörgés valamilyen eredményt fölmutatni. Megítélésünk szerint így a hiánycél bár 
teljesíthető, de közel van a plafonhoz, és az adósságmutató tervezett javulása is csekélynek 
számít. Ezeket a tanács kockázatosnak tartja változatlanul. Egy 0,4 százalékos csökkenés 
tulajdonképpen a hibahatáron belüli nagyságrendet jelent, és bármilyen nem várt folyamat 
ebben billenést tud előidézni. Itt a bevételi oldalon is vannak olyan kockázatok, amelyeket 
indokoltnak tartunk figyelembe venni. Ez különösen az áfabevételek vonatkozásában, a 
frekvenciaértékesítések vonatkozásában áll fönn. A Költségvetési Tanács a következő 
szóhasználattal élt, hogy megítélése szerint mindez túlzottan optimista. 

Tehát a kiadási oldal tekintetében is vannak tételek, amelyek, ha úgy tetszik, 
feszítettek, és a felülről való nyitottsággal együtt ezek igénybevétele összességében olyan 
hatásokat okozhatnak, amelyek bizonyos elcsúszásokat jelentenek. Ezek mértéke kezelhető 
sávban van megítélésünk szerint. Ebbe a körbe tartoznak a felsőoktatási kiadások, a 
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közútkezelés előirányzatai és az államtitkár úr által említett európai uniós forrásokhoz 
kapcsolódó előirányzatok is. A kormányzat ezeket a kockázatelemzéseket, amelyeket ezekkel 
kapcsolatban indokoltnak tartottunk, elvégezte. Mi arra tettünk javaslatot, hogy gondolja 
végig, hogy ezeknek a tartalékolása vagy pedig egyéb intézkedésekkel való segítése hozza a 
kormány részéről azt a mértéket, ami a nyugodt és biztonságos teljesítést segítette volna. Ilyen 
volt többek között a beruházási alap korlátozási szabályainak köre is. És hát a kormányzat 
ezeket a vizsgálatokat elvégezte. Jelezte, mint ahogy itt is hallottuk, hogy a várható 
makrogazdasági folyamatok alapján a maga részéről ezt a pályát megbízhatónak, 
fönntarthatónak tartja, a tartalékok elegendő mértékűek az esetleges negatív hatások 
kezelésére. Egyértelműen deklarálták a Költségvetési Tanács felé, hogy a kormány szerint 
még jelentősebb elmaradás, bevételelmaradás vagy a kiadás túlteljesülése esetén is tartható a 
2014-es hiánycél. 

A tanács ezek után fenntartja a véleményét, hogy a növekedés lehetséges felső határán 
mozgó teljesítményekre építő 2014. évi költségvetési javaslat feszített gazdasági fordulatra 
épít, erősen kitett a nemzetközi gazdaságban bekövetkező nem várt eseményeknek, amit 
ellensúlyozhat a növekedési ütem teljes kihasználása, hangsúlyozom, teljes kihasználása 
révén keletkező pótlólagos költségvetési hatás, ami hosszabb távra kihatva a költségvetésnek 
ezt a 2-2,5 százalékot meghaladó érdemi növekedését is segítheti. Azt is hozzá kell tenni, 
hogy elfogadható az a kormányzati álláspont, ami a kisebb tartalékot indokolja, hogy a 
törvényjavaslat a bevételek tervezésénél nem vesz figyelembe olyan, hatásaiban nehezen 
számszerűsíthető intézkedéseket, mint amilyeneket 2013-ban, és amelyek be is következtek, 
és amelyek a jelentős tartalékképzést indokolták. Mindez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 
2014-es költségvetést a magunk részéről abban a tekintetben konzervatív, fegyelmezett 
költségvetésnek tartottuk, ami a lehetséges megvalósulás tartományában van. 

Itt ismételten ki kell térnünk, és ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy a 2015-ben 
életbe lépő új államadósság-szabály ellentmondásos hatású. A 2015-ben hatályba lépő szabály 
szerint ugyanis a központi költségvetésről szóló törvényben a költségvetés egyenlegét 
figyelembe véve oly módon kell meghatározni, hogy annak alapján az államadósság 
megelőző évhez viszonyított növekedési üteme ne haladja meg a központi költségvetésről 
szóló törvényben meghatározott költségvetési évre várható inflációs és a bruttó hazai termék 
reálnövekedési üteme felének a különbségét. Hát ez nem egy egyszerű képlet, aminek a 
betartása bonyolult. A probléma az, hogy a költségvetési egyenleg meghatározásának 2015-
től érvényes módja alacsony inflációs, esetleg csak kisebb mértékű gazdasági növekedés 
mellett olyan költségvetési kiigazítást tenne szükségessé, ami rendkívül kedvezőtlenül hatna a 
gazdasági fejlődésre. 

Ez egy modellezett körülmények között született szabály, a módosítását a magunk 
részről szükségesnek tartottuk. A közelmúlt a Költségvetési Tanács erre egy külön ülést 
szentelt, és megfelelő kezdeményezésekkel élünk. A felülvizsgálatot és a kiigazítást 
szükségesnek tartjuk, annál is inkább, mert a ma érvényben lévő nagyon egyszerű szabály, 
hogy nem növelhető a költségvetésben a felhalmozott államadósság, olyan fokon áttekinthető, 
hogy tulajdonképpen ennek az értékelése és fenntartása belátható ideig, míg jobbat nem 
találunk, elegendő. És nem kell belemenni egy olyan kockázatba, ami teljesen 
kontraproduktív hatásokat eredményezhetne anélkül, hogy valójában az államadósság 
csökkenne. A magam részéről ennyit szerettem volna a kollégák nevében elmondani, 
megköszönve a lehetőséget, hogy a tisztelt Országgyűlés és a költségvetési bizottság előtt 
ezeket elmondhattam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Most az Állami Számvevőszék véleménye 

következik, illetve annak kiegészítése Warvasovszky Tihamér alelnök úr részéről. 
Parancsoljon, alelnök úr! 
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Az Állami Számvevőszék alelnökének szóbeli kiegészítése 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Urak! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék 
törvényi kötelezettségét teljesítve állította össze véleményét a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetésértől szóló törvényjavaslatról, amit október 11-én nyilvánosságra 
hoztunk, és a tisztelt bizottságnak, a képviselőtársaknak is rendelkezésére állhat. 

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, ez nem egy számvevőszéki 
jelentés, hanem egy vélemény. A véleményünket egyfajta sorvezetőnek szánjuk a kormány és 
a javaslatról szavazó parlamenti képviselők számára. A véleményünk megfogalmazásánál a 
célunk az volt, hogy a lehető legjobb, leginkább megalapozott költségvetést tudjon elfogadni 
zárószavazáskor az Országgyűlés. Fontos leszögezni azt is, hogy az Állami Számvevőszék 
költségvetési véleménye nem makrogazdasági elemzés, ahogy elnök úr elmondta, ez a KT 
feladata, amit az el is végzett. A kormányzat által felvázolt makrogazdasági pályát mi 
elfogadjuk, a gazdasági növekedésre, inflációra vonatkozó mutatókat ennek alapján 
természetesen nem minősítjük, hanem kiindulási pontnak vesszük. Véleményezésünk során 
arra kerestük a választ, hogy a törvényjavaslat megalapozott-e, az abban szereplő 
előirányzatok alátámasztottak-e, a bevételek teljesíthetőek-e. Megvizsgáltuk, hogy a kormány 
elvégezte-e a szükséges háttérszámításokat és rendelkezésre állnak-e a megfelelő 
jogszabályok, illetve előkészítették-e azok esetleg módosításait. Az Állami Számvevőszék 
ezen felül vizsgálta a hiánycél tarthatóságát, az államadósság-szabály betartását, illetve a 
kockázatok kezelését a tartalékolási gyakorlattal együtt. 

Tisztelt Bizottság! A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat kiadásainak 88,6 
százalékát, bevételeinek 93,6 százalékát ellenőrizte az Állami Számvevőszék. Ez azt jelenti, 
hogy a tavalyi évhez képest nőtt a lefedettségünk, ami jóval a módszertanunk fölött van. 
Ennek alapján az egész költségvetési törvényjavaslatról tudunk véleményt mondani. 
Megállapítottuk, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvénynek és a stabilitási 
törvénynek, az államadósság szabályának, valamint az államháztartásról szóló jogszabályok 
előírásainak, és rendelkezik tartalékokkal is. 

A tervezet szerint az államadósság-mutató 2013. évi 77,4 százalékról 2014-ben 76,9 
százalékra csökken, azaz a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adósság csökkenni fog. 
Megítélésünk szerint a 2014. évre tervezett 2 százalékos GDP-növekedés mellett a jövő évi 
hiánycél tartható. Bár természetesen számos kockázattal is kell számolni ezen számok 
tarthatóságánál, amelyek közül szeretném kiemelni a vártnál esetlegesen alacsonyabb 
inflációt, az önkormányzati szektor hiányának és adósságának, illetve egyéb kormányzati 
szervek adósságának jövő évi alakulását. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is meg kellett 
jegyezzük, hogy a törvényjavaslat benyújtásának időpontjában nem álltak teljeskörűen 
rendelkezésre a költségvetést megalapozó jogszabályok különös tekintettel az adótörvények 
módosítására. Természetesen tudjuk, hogy ezt pénteken benyújtásra került, de nyilván a 
véleményünkben ezt még nem tudtuk figyelembe venni. Ez természetesen befolyásolta 
bevételi előirányzatok minősítést is. 

Jelentős előrelépés az előző évekhez képest ugyanakkor az, hogy a törvényjavaslat 
nem tartalmaz az Állami Számvevőszék módszertana szerint nem megalapozottnak minősülő 
előirányzatot. A tervezés minősége tehát javult. Az adóbevételek valamivel több mint felét 
lefedik azok az előirányzatok, amelyek jogszabályokkal és számításokkal alátámasztottak. A 
fennmaradó tételek az előbb említett jogszabályi háttérhiányosságok miatt részben 
megalapozott minősítést kaptak. A meghatározó kiadási előirányzatok szinte teljes egészében 
a jövő évre tervezetten megalapozottak. 
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Magyarország fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van az európai uniós 
támogatásoknak. Az egész nemzetgazdaság szempontjából nagy előrelépés, hogy nyáron 
megszűnt a Magyarországgal szembeni uniós túlzott deficit eljárás, illetve, hogy az utóbbi 
napokban összesen már 490 milliárdnyi európai uniós forrás érkezett meg. Az európai uniós 
pénzekkel kapcsolatban megállapítottuk, hogy 2007-2013 közötti uniós támogatások 97 
százaléka már kötelezettségvállalással lekötött. Az érintett programokra a törvényjavaslat 
2014-ben 1787,9 milliárd forint kiadást tartalmaz, ami harmadával magasabb az idei évinél. A 
végrehajtás szempontjából ugyanakkor kockázatot hordoz a szerződéssel lekötött uniós 
források tervezett felhasználásának magas szintje, mivel a korábbi években a felhasználás 
jelentősen akadozott. Tény ugyanakkor, hogy az alacsonyabb felhasználás kockázatának 
minimalizálása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium már számos intézkedést tett. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A törvényjavaslat szerint a központi költségvetési 
tartalék összege, ahogy elhangzott, 220 milliárd forint. A rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék 120 milliárd forint, ezt az előirányzatot megalapozottnak 
minősítette az Állami Számvevőszék. Az Országvédelmi Alap 100 milliárdos előirányzata 
pedig részben megalapozott. Ez utóbbi minősítését az indokolja, hogy bár az egyes 
előirányzatok, ahogy az előbb meg is fogalmaztam, megalapozottsága lényegesen javult, de a 
törvényjavaslat indoklása nem mutatja be egyértelműen azt, hogy az Országvédelmi Alap 
mértékének meghatározásánál milyen jelegű és milyen mértékű kockázatokkal számol a 
kormányzat. 

Én szeretném megköszönni államtitkár úrnak és az NGM munkatársainak azt a 
partnerséget, amit a több hónapos munkánk során nyújtottak, így a lehető legmegalapozottabb 
véleményt tudjuk a tisztelt bizottság elé terjeszteni. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések és a válasz 

ELNÖK: Mi is köszönjük, alelnök úr. Megnyitom a vitát, és az ülés vezetését átadom 
Puskás Imre alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát akkor, tisztelt bizottság, kérdések következhetnek az 
előterjesztőkhöz. Tessék, megadom a szót Veres János képviselő úrnak. 

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

Tisztelt Előterjesztők! Két kérdésem lenne első nekifutásban. Az első kérdésem, hogy nem 
szólt egyik előterjesztő sem arról, hogy egyrészt hogyan minősíti, másrészt hogyan kezeli a 
2014-es költségvetés előkészítésénél a 2013. évi költségvetés teljesítésével kapcsolatos 
kérdőjeleket, bizonytalanságokat. Ugye, van néhány adóbevétel, ahol az év közben láthatóan 
alulteljesülnek a bevételek az időarányoshoz képest. Ez egy kérdéskör. És van néhány másik 
olyan kérdés is, amely a 2013-as év, úgy fogalmazok, hogy bizonytalansága a 2014-es adatok 
vagy számok bizonytalanságát is szükségképpen maga után vonja. Ezeknek a kezeléséről 
vagy minősítéséről egyikőjük sem szólt. Ezt szeretném kérni, ha erre kitérnének. 

A másik kérdéskör. Mind a három előterjesztő, pontosabban az előterjesztő és mindkét 
véleménymondó is érintett egy kérdéskört, azonban ebben meglehetősen sajátságos 
fogalmazást alkalmaztak. Konkrétan szeretném azt megkérdezni, hogy miben látják 
megalapozottnak azt, hogy az európai uniós források felhasználásánál ilyen mértékű bővülést 
és növekedést látnak megalapozottnak 2014-re. Itt az ÁSZ-véleményben elhangzott, hogy az 
NGM bizonyos intézkedéseket is tett már ennek érdekében. Tehát mi az, ami megalapozza, 
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hogy az előző évek tervezési gyakorlatához képest most elfogadottnak gondolják azt, hogy 
nagyjából egyharmaddal bővülő forrásfelhasználást is reálisnak és lehetségesnek tartanak? 
Figyelemmel arra is, hogy eddig a zárszámadások mindig azt hozták az Országgyűlés elé, 
kormánytól függetlenül, hogy nagyjából egyharmaddal maradt el a költségvetésben 
tervezetthez képest az európai uniós források felhasználása a tárgyévben. Ez a két kérdésem 
lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés lehetőségét megadom Nyikos László 

elnök úrnak. Tessék! 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem van. 

Államtitkár úr említette, hogy a legfrissebb foglalkoztatottsági adatok szerint 3 millió 981 
ezer fő dolgozik Magyarországon. Na most, az autentikus forrás nekem a Statisztikai Hivatal, 
és sajnos csak 2012-es tényszámok vannak. Azért teszem fel a kérdésemet, mert jelen van a 
Statisztikai Hivatal költségvetési fejezeti főosztályvezetője, dr. Tóth Szabolcs úr, talán az ő 
segítségével választ lehet adni arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy ez a közel 4 
milliós adat, amit itt Banai Péter úr ismertetett velünk, nagyon lényegesen, szignifikánsan 
különbözik azoktól a számoktól, amit a Statisztikai Hivatal hivatalosan közzétett. Ugye, 2012-
ben 2 millió 372 ezer fő. Ugye, van közel két év differencia, ezt tudom, de ezzel együtt is 
hatalmas differencia. Ez hogyan értelmezendő? Annak tükrében, hogy a nemzeti ügyek 
kormányának legfontosabb célja hosszabb távon, 10 év alatt 1 millió új munkahely, és ebből a 
negyedik évet kezdjük el majd koptatni. Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további kérdés nincs, most megadom a válasz 

lehetőségét a kérdezetteknek. Tessék, államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, alelnök 

úr. Veres János miniszter úr, azt gondolom, két fontos dologra hívta fel a figyelmet. Az első 
kérdése a 2013. évi bázis volt, mint a 2014. évi költségvetési tervezés alapja. Azt kell 
elmondjam, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslat összeállításakor természetesen a 
legfrissebb makrogazdasági és költségvetési prognózisokat vettük figyelembe, magyarán, ahol 
a költségvetési előirányzatoknál alulteljesülés, túlteljesülés várható, ott a legfrissebb számot 
vettük figyelembe. Igaz ez a makropályára is, ahol a konvergenciaprogramban 
szerepeltettekhez képest új, más makrogazdasági számokkal számoltunk, és ezt be is mutattuk 
a költségvetési törvényjavaslatban. A növekedés tekintetében így a konvergenciaprogramban 
jelzett 0,7 százalékhoz képest 0,9 százalékkal számolunk, és frissítettük a bevételi-kiadási 
prognózisokat is. Részleteiben nem térnék ki rá, de a legnagyobb elmaradást bevételi oldalon 
a fogyasztási jellegű adóknál látjuk, itt az alacsonyabb bevételi számokat vettük figyelembe. 
De például a szociális hozzájárulási adóból több folyik be a költségvetésbe az idén, mint az 
előirányzott összeg, értelemszerűen itt is a magasabb összeget vettük figyelembe. 

A második kérdés az uniós források felhasználására vonatkozott. Igen, a jövő évben 
komoly felfutással számolunk 2013-hoz képest. Az elemzésünknek két alapja volt, egyrészről 
figyelembe vettük azt, hogy a 2007-2013-as időszakból az egyes programoknál mekkora a 
lekötöttség, milyen a szerződésállomány, és a megkötött szerződések alapján milyen 
kifizetések várhatók. Ez az alulról fölfelé történő megközelítés volt az egyik tervezési alap. És 
ahogy Warvasovszky alelnök úr is említette, az igen komoly lekötött szerződési adatok 
alapján várható egy érdemi kifizetésfelfutás 2014-ben. A másik megközelítésünk egy 
makrogazdasági jellegű, felsőbb jellegű megközelítés volt. Megnéztük azt, hogy mind 
Magyarországon, mind az Európai Unió országaiban a programidőszak utolsó éveiben milyen 
kifizetések voltak. Ugye, magyar tapasztalatokat is mondhatok, hiszen a 2004-2006-os 
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időszak uniós forrásait döntő részében 2007-2008-ban használtuk föl, tehát 2006-ról 2007-re 
volt egy jelentős felfutás, csakúgy, mint az Európai Unió országaiban a programidőszak 
zárásakor az utolsó években nagyon jelentős forrásfelfutás látható. Ez volt az a két 
megközelítés, ami egyöntetűen abba az irányba hatott, hogy növelni kell a felhasználandó 
uniós források összegét, és ezzel kell tervezni a költségvetési törvényjavaslatban. 

Azt, ha úgy tetszik, zárójelben jegyzem meg, hogy a szerződésállományi adatok az 
eddigi uniós tagállami és magyarországi tapasztalati adatok mellett a kormányzat és az 
Országgyűlés eddigi intézkedései is, véleményünk szerint, a források felfutását eredményezik. 
Itt nemcsak a már említett önerő alapra és az önerő előirányzatok növelésére gondolok, 
hanem azokra a szabályváltozásokra is, amelyek reményeink szerint egyszerűbbé teszik az 
uniós források felhasználását. 

Nyikos László elnök úr a foglalkoztatottak számára kérdezett rá. Ami előttem van 
adatsor, az a KSH munkaerő-felmérése, ahol a foglalkoztatottak számának június-augusztus 
havi adatait mutatja be. Ebből említettem a 3 millió 981 ezer fős létszámot. Tehát ez egy 
megismerhető, mindenki számára egyértelmű adatsor. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben esetleg az elnök úr vagy alelnök úr úgy érzi, 

hogy kérdést kaptak, akkor természetesen megadom a szót. Elnök úr, tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke: Úgy vélem, hogy Veres János 

képviselő úr alapvető kérdései a Költségvetési Tanácsot is érintették, hogy a 2013-as 
folyamatokat hogyan ítéljük meg. A Költségvetési Tanács véleményében van egy külön 
passzus arra vonatkozólag, a második pont, ami így szól, hogy „A tanács értékelése szerint a 
2013-ban hozott évközi kiigazító intézkedések a bevételek számottevő alulteljesítésének 
kockázatát az áfa kivételével megfelelően mérsékelték. Így a 2013 második negyedévében 
már jelen lévő gazdasági élénkülés fennmaradásával számolva a 2014. évi költségvetés 
bázisoldalainak kockázatai nem jelentősek. E kockázatokat tovább mérsékli a pénztárgépek 
online bekötésének teljeskörűvé válása, valamint az, hogy a tervezett, 2013-ban várhatóan 
alulteljesülő adónemek esetében a várható teljesítést tekinti a 2014. évi előirányzat 
bázisának.” Ez szó szerint a Költségvetési Tanács határozatából van. 

Hozzá kell tennem két dolgot. Az egyik az, hogy a Költségvetési Tanács ezeket 
költségvetés bevételi oldali teljesítésével kapcsolatos kockázatsort 2012-ben, amikor a 
véleményét készítette, két szempontból közelítette meg. Az egyik oldalon a technikai 
kockázatok kérdésköre merült föl. Technikai kockázatnak tartottuk a gazdaság fehérítéséből 
származó tételeket, az adóhivatal és a pénztárgépek kapcsolatrendszere kiépítésének, 
lehetőségeinek, gyorsaságának ügyét, az autópálya-útdíj igénybevétellel arányos 
bevezetésének kockázatait. Lényegileg kiadási oldalon is volt kisebb kockázat. Erre egy 430 
milliárd forintos nemzetgazdasági tartalék be volt tervezve, tehát ezzel érdemileg a 
kormányzat számolt. 

A kockázatok másik része pedig abból származott, hogy a gazdasági növekedés 
folyamata nem azon a pályán alakul, amit számítottak. Ebben a tekintetben a kockázatokat mi 
olyan 200 milliárdos nagyságrendűre becsültük. Ezek egyébként publikusan hozzáférhetők, 
nem költségvetési tanácsi véleményként, de a képviselőknek fillérre az egyes tételekre 
vonatkozólag meg tudom küldeni azt a táblázatot, ami ezt tartalmazza, és ami előadásokban a 
Költségvetési Tanács részéről véleményezve volt. Itt végül is valahol 0,5 és 1 százalék közötti 
lesz a költségvetés teljesülése, tehát ebből adódóan bizton tudtunk arra a következtetésre jutni, 
hogy a tartalékképzéssel, a viszonylag konzervatív becsléssel a gazdasági folyamatoknak a 
tervezetthez közeli pályájával nagyjából a 2013. év nem fog olyan bázist jelenteni, mint 2012 
jelentett 2013-ra. Tehát ebből adódóan összességében úgy ítéljük meg, hogy erről az oldalról 
a helyzet kedvező. 
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Ezt lehet vitatni, ez a Költségvetési Tanács és azoknak az elemző intézeteknek, háttér 
szakmai szervezetek véleménye, mint amit említettem. Az idei gazdasági teljesítményt 
illetően vannak véleménykülönbségek, 0,3, 0,5, sőt, korábban stagnálás. Itt arra utaltam, és 
talán tisztelettel emlékeztetném miniszter urat, hogy amikor jeleztem, hogy a Költségvetési 
Tanács, amikor a zárószavazáshoz hozzájárul, előtte ismételten át fogja tekinteni és frissíti 
azokat a gazdasági adatokat, amelyek alapján a véleményét kialakítja. 

A másik vonatkozásban a Költségvetési Tanács nem mondta, hogy a beruházási 
teljesítmény olyan arányban fog felfutni, sőt, ebben a tekintetben a Költségvetési Tanács 
véleményének indoklásában az az óvatos megjegyzés szerepel, hogy „az államháztartás 
tervezett kiadásainak emelkedése reális. 2013-hoz képest a legnagyobb változást jelenti, hogy 
a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai számottevően növekednek. 
Ebben szerepet játszik a pedagógusbér-emelés, de fontosabb tényező a saját finanszírozású és 
az Európai Unió által támogatott beruházások tervezett nagymértékű növelése.” 

Így folytatódik ebben a tekintetben, és itt osztom miniszter úr véleményét: „Valószínű, 
hogy „a tervezettnél alacsonyabb lesz a tényleges beruházási teljesítmény jövőre, ami 
nemzetgazdasági szempontból nem jelentős, nem előnyös, de a költségvetési egyenleget az 
alacsonyabb önerő-hozzájárulás révén közvetlenül javíthatja.” Tehát ebben, ha úgy tetszik, a 
Költségvetési Tanács inkább szkeptikus volt, semmint olyan optimista megközelítést 
képviselt, ami a nagy ugrás vagy nagy lépés lehetőségét teljeskörűen megvalósíthatónak 
tartja. Úgy gondolom, ebből adódóan a magunk részéről a beruházások felfutásának 
növekedési trendje tekintetében óvatos álláspontot képviselünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úrnak adom meg a válaszadás lehetőségét. 
 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! Az adóbevételeknél úgy fogalmazott az Állami Számvevőszék a 
véleményében, hogy 52,6 százalékát tekintjük megalapozottnak, 47,4 százalékot részben 
megalapozottnak, és a véleményünk 1. számú mellékletében a részben megalapozottat is 
megbontottuk úgy, hogy a részben megalapozottból mennyit tartunk bevételi oldalon 
kockázatosnak. És ezt a részben megalapozott minősítést egyrészt arra alapoztuk, amit 
elmondtam szóban is, hogy nem minden, az adóbevételt alátámasztó jogszabály került még a 
parlament elé, illetve elfogadásra, a másik pedig, ahogy utaltunk rá például az áfánál vagy a 
tranzakciós adónál, a KATA-nál, KIVA-nál is, hogy 2013-ban elmaradhat a teljesítés. Ezt úgy 
fogalmaztuk meg, hogy az alulteljesítés mértékét több tényező, például a vártnál alacsonyabb 
bázis is befolyásolhatja. De megjegyzem, hogy az áfánál például a tervezett 3 ezer milliárdból 
mintegy 150 milliárdot tekintettünk kockázatosnak éppen az előbb elmondott érvek alapján. 

Az európai uniós pénzről államtitkár úr már részletesen beszélt, mi ezt 
megalapozottnak tekintjük. Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet a kockázatokra. Úgy értékeltük, 
hogy az NGM a kockázatok mérséklésére már nagyon sok intézkedést tett. Például a 
szabályozások módosításával, intézkedési tervekkel, és nem elhanyagolható, hogy az uniós 
támogatások 97 százaléka már kötelezettségvállalással lekötött. Tehát ez egyértelműen 
segítheti és segíti a felhasználást. Ezen kívül az uniós fejlesztési fejezetben pedig megjelent az 
EU önerős alapban 30 milliárd forint, ami szintén segíti ezen pénzek terv szerinti elköltését. 
Köszönöm szépen. 

 

Vélemények, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt követően a vélemények következhetnek. Ki kíván 
véleményt megfogalmazni? Megadom a szót Nyikos László elnök úrnak. 
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DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. A második Orbán-kormány 
negyedik költségvetési törvényjavaslatát vitatjuk, egyben az utolsó költségvetése a jelenlegi 
Orbán-kormánynak. Ez lehetőséget ad arra, hogy az ember kicsit szélesebb körben is 
véleményt mondjon. Én most itt nem akarok nagyon messzire visszanyúlni és még szélesebb 
körre tágítani a gazdaságpolitika kereteit, mint amilyen széles körben ezt államtitkár úr velünk 
megismertette. Azonban néhány kulcsát annak programnak vagy annak a nemzeti 
együttműködés rendszerének, ahogy ezt nevezte a miniszterelnök úr 3,5 évvel ezelőtt, 
szeretném itt visszaidézni a fejünkben. 

Az egyik, amire rákérdeztem itt a statisztikai adat. Én elfogadom államtitkár úr 
számadatát, hiszen nincs okom kételkedni a korrektségében. Azonban továbbra sem értem ezt 
a differenciát, amit föltettem kérdésként, de most nem akarok itt lehorgonyozni. Inkább arra 
szeretnék emlékeztetni, hogy szakértői becslések szerint arra minimális esély van, hogy ez a 
10 év alatt 1 millió új munkahely pártprogramszlogennél többet hozna az ország számára. 
Jelesül, valóban egy érdemi, Csehország mai szintjét elérő foglalkoztatottságot jelentene. 
Ebben az értelemben a jövő esztendő sem látszik minőségi lépésváltást hozni ezen a téren, bár 
azok az adatok, amiket államtitkár úr mondott, végül is részinformációként pozitívumnak 
nevezhetők, de szignifikáns elmozdulást ebben nem érzékelek. Ennek természetesen megvan 
az oka. A gazdasági növekedés, jóllehet, látom az erőfeszítést az iránt, hogy lehetőleg 2-es 
számjeggyel kezdődjék a GDP növekedése jövőre, azonban én ennek a realitásában 
kételkedem. Jóllehet, eminens érdekem nekem is ellenzéki képviselőként és magyar 
állampolgárként, hogy ez megvalósuljon, mert épeszű ember nem szurkolhat az ellen, hogy a 
gazdaság végre meglóduljon és kijöjjön ebből a gödörből, amiben hosszú évek óta van. 

De ha megnézzük, államtitkár úr, az elmúlt esztendők GDP-növekedési adatait, egyik 
évben sem találunk 2-es számjeggyel kezdődő növekedési adatot. Ugye, 2011-ben +1,6 egy 
lecsökkent bázishoz k épest, 2012-ben -1,7, idén vár a kormány +0,9-et, jövőre +2-őt. Nos, túl 
a statisztikai adatokon, amelyekből nem extrapolálható a 2 százalék, vagy esetleg, ahogy 
Kovács elnök úr említést tett róla, ennél még nagyobb növekedési ütem. Ennél talán 
fontosabb közgazdasági probléma az, hogy nagyon alacsony a beruházási ráta. Ez jövőre is a 
jelenlegi, pontosabban a 2012. évi szinten stagnál, 17,4 százalékos. Ez rendkívül szerény. Ez 
jó esetben megalapozhat egy 2 százalékos növekedést, de igen nagy a kockázata ennek, ahogy 
erre a Költségvetési Tanács véleménye is utalt. 

Aztán az igazi probléma tulajdonképpen még ezek után következik, hogy vajon ezzel 
az igen szerény elmozdulással, amire adja isten, hogy sor kerüljön, hová jutunk a 
környezetünkben, a visegrádi országokban, Kelet-Közép-Európában. Ugye, az a kitekintés, 
amit a kormány ad, 2017-re jósol 2,6 százalékos GDP-növekedést. Kérem szépen, ezek 
nagyon siralmas kilátások. Ez az ország, már amennyire persze a GDP-vel meg lehet, 
úgymond, ítélni az ország mindenkori életszínvonalát vagy gazdasági fejlettségét, mert 
tudjuk, hogy a GDP igencsak sok hibával terhes mutató, de nincs jobb, ezzel mérjük a GDP-t. 
És többek között azt sem tudja kimutatni, és talán ez érthető is, hogy a szürke-feketegazdaság 
produktuma ebben nincs benne. Nem is lehet benne, hiszen akkor legitimálná a kormány a 
szürke-feketegazdaságban keletkező GDP-t, amiről mindenki tudja, hogy létezik. Sőt, én a 
magánérzéseimet mondom természetesen, nem tudok meggyőző érveket fölhozni, a 
hétköznapokban, a saját környezetemben úgy érzem, hogy ez az iszonyatosan magas áfakulcs, 
a 27 százalék arra kényszeríti egyrészt a vállalkozókat, másrészt a fogyasztókat, hogy 
lehetőleg bújjanak, amennyire tudnak a szürke-feketegazdaságba. És az a gyarapodás, ami itt 
létezik a valóságban, nem mutatkozik a hivatalos számokban. Tehát úgy is mondhatnám, némi 
cinizmussal, hogy jobban élhetnénk, mint ahogy élünk. Ahogy valamikor egy hajdani 
közgazdász ezt megfogalmazta, bárcsak olyan jól élhetnénk, mint ahogy élünk. Tehát ezt nem 
vitatom, de azt igen, hogy ez az igen szerény növekedés, ami a következő években is ránk vár, 
nem túl lelkesítő. 



- 20 - 

A másik probléma, ami ezzel szintén összefügg, hogy a másik grandiózus cél, ami a 
nemzeti együttműködés rendszerében a kormány célja volt 2010 tavaszán, hogy az 
államháztartás hiányát jelentősen csökkentse, végül is nem valósult meg. Ezen belül is még a 
legizgalmasabb kérdés, hogy a legnagyobb probléma a kamatteher. Erről itt nem esett szó, a 
kamatteher ugyanannyi, mint eddig volt. Sőt, több. 2010-ben olyan 1100 milliárd forint körüli 
volt, most több. Tehát ez hatalmas teher az országon, mindenkit terhel ez az adat. És nem 
tudott azzal a pénzügypolitikával, azzal a gazdaságpolitikával a kormány elmozdulni ettől a 
hatalmas tehertől. Arra most nem akarok kitérni, hogy ebben milyen szerepet játszott, játszik 
az IMF-hitelek visszaadása, ez egy másik történet. Sajnos, ez a bizottság nem volt hajlandó 
többszöri próbálkozásomra sem a Magyar Nemzeti Bank éves jelentését napirendjére venni, 
ahol ilyen kérdéseket és más kérdéseket megismerhettünk volna jobban, a pénzügyi rendszer 
monetáris oldalát. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok ebben a költségvetésben az illúzió. 
Egy kicsit a választások szele is átjárja, ezt implicite azért kijönnek ezek a várakozások. 

A Költségvetési Tanács jelentése vagy véleménye nagyon árnyalt. Én Kovács Árpád 
elnök úrtól ezt mindig irigyeltem, én nem tudok ilyen árnyaltan fogalmazni, mint elnök úr 
hivatalos és nem hivatalos véleményében ezt teszi. De végül is azért itt van. Van egy luk az 
áfabevételeken, erre világosan rámutat a Költségvetési Tanács véleménye. Aztán, amire 
kevesebb hangsúlyt tesz talán a vélemény, az európai uniós források felhasználása. Arról 
Banai Péter úr meggyőzött, hogy nem lehet költségvetési akadálya az EU-pénzek lehívásának. 
Ezt elfogadom. De vajon le tudjuk-e hívni. Tehát azok a kötelezettségvállalások, amelyek már 
megtörténtek vagy megtörténnek, vajon olyan minőségű teljesítést fognak-e takarni, hogy az 
Európai Unió a kifizetéseket meneszteni fogja. Utalnék a 2012-es tényadatokra. A 
számvevőszéki jelentésből is tudjuk, hogy 500 milliárd forintnyi összeg ragadt bent 2012-ben, 
amit lehívhattunk volna, de nem tudtuk lehívni ilyen-olyan-amolyan okok miatt. Ezt Lázár 
államtitkár úr próbálta indokolni, intézkedéseket tenni. Ez is mind rendben van, csak 
borzasztóan optimistának érzem azt a fajta uniós támogatásteljesítést, amivel számol ez a 
költségvetési törvényjavaslat. Ekkora ugrásokat az élet nem nagyon szokott mutatni, mint 
amilyen ugrásokat itt látszanak. 

Ugyancsak utal a Költségvetési Tanács véleménye egy másik bizonytalanságra vagy 
kockázatra, ahogy azt elnök úr említette, ez az eufemisztikus kockázat. Ez végül is ez egy 
megalapozatlanság az én nyelvhasználatommal, még akkor is, ha egyébként a számvevőszéki 
vélemény summázata az, hogy összességében megalapozottnak tekinti ezt a költségvetési 
törvényjavaslatot. Ezek a frekvenciabevételek. A frekvenciabevételekről a Költségvetési 
Tanács némi szkepszissel mondja, hogy bizony ezek igencsak megkérdőjelezhetők, miközben 
azok a beruházási források, amiket a költségvetési törvényjavaslat 10. mellékletében találunk, 
ugye, stadionépítések címszóval elhíresült melléklete ez a törvényjavaslatnak, nos, az 
általános indokolásban is van erre utalás, hogy azok, mármint a frekvenciabevételek úgymond 
fedezetet nyújtanának, fedezhetik nagyságrendileg azokat a beruházásokat. Ha nem jönnek 
ezek ilyen mértékben, nem tudni, hogy kik lesznek a frekvencia megvásárlói és így tovább. 

Tehát összességben azt gondolom, túl a gazdaságpolitikai problémákon, az 
államadósság, a GDP-növekedés, a foglalkoztatás ügyén, maga a költségvetés bevételi oldala 
igencsak ingadozó jeleket mutat. Hiszen fölteszem a kérdést, mi van akkor, ha a GDP-
növekedése az elnök úr által már említett alsó határon valósul meg, kiesik egy 100 milliárdos 
nagyságrendű bevétel. Akkor mi van? Az Országvédelmi Alap majd a helyére lép? Azt 
gondolom, ezek a bizonytalanságok jóval több információt, elemzést és számítást tennének 
szükségessé, mint amikkel rendelkezünk. Ennek a költségvetésnek is az a karaktere, hogy a 
képviselőket nem látja el elegendő információval. 

Többször elmondtam, és elmondom, amíg elmondhatom, hogy nem hajlandó a magyar 
kormány, a többi sem volt hajlandó huszonvalahány éve olyan idősorokat produkálni a 
képviselők számára, hogy összehasonlíthassák a különböző előirányzatokat bevételi-kiadási 
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oldalon. Megint lóg a levegőben egy számoszlop. 2014. És abban vannak az előirányzatok. 
Most aztán, hogy mihez képest sok vagy kevés, azt elmondja Banai Péter Benő államtitkár úr, 
de nem lehet mellette ülni folyamatosan 386 embernek, hogy ezeket magyarázza el. Tehát 
nem kap a parlament elegendő információt, ezért vagyok én magam és a saját frakcióm, 
amiben ülök, olyan helyzetben, hogy nemigen inspirálja a képviselőket ez a fajta nem kellően 
részletes, nem elég információgazdag előterjesztés, aminek tanúi vagyunk. 

Összességében tehát azt gondolom, hogy ezt a költségvetést nagyon alaposan vitatni 
kellene még. Csak arra emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy ennek a bizottságnak a 
történelmi elődje anno dacumál egy hónapig, ha nem tovább vitatta a mindenkori 
költségvetést. A régi szép idők voltak. Most nem így van, mi egy délelőtt eldöntjük, hogy 
általános vitára alkalmas-e vagy nem. Nyilván azt fogják mondani, hogy alkalmas, általános 
vitára minden alkalmas. Ez a legegyszerűbb kérdés, hogy alkalmas-e valami vitára, viszont 
számos részlet nincs kellőképpen kimunkálva, vagy nincs meggyőzősen interpretálva. Ezért 
én ezt a bizonytalanságot úgy tudom összefoglalni, hogy ebben a formájában ezt a 
költségvetési törvényjavaslatot a Jobbik frakciója nem fogja támogatni. Sem az általános 
vitáját, sem az elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra jelentkezett Veres János 

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

Vendégek! A szocialista képviselőcsoport a benyújtott költségvetési javaslatot nem tartja 
megalapozottnak, és nem tartja támogathatónak. Persze, ezt a mondatot a végén kellene 
elmondani, de szeretném egyértelművé tenni, hogy ez az alapmegállapításunk. 

Ennek okairól is szeretnék egy pár dolgot mondani. A kérdés, amit föltettem, már 
részben utalt arra, hogy hol látjuk a legkomolyabb problémákat a makrogazdasági 
megalapozottság kérdéskörében. Úgy ítéljük meg, hogy ha olyan helyzet teremtődött, 
márpedig tényszerűen teremtődött, hogy a Költségvetési Tanács benyújtott véleményében az 
szerepel, hogy 2013-ra 76,8 százalékos GDP-arányos államadósságról adott tájékoztatást a 
kormány, ami 2014-re 76,4 százalékra csökken, majd a benyújtott költségvetésben az 
szerepel, hogy a 77,4 százalékos államadósság jövőre 76,9 százalékra csökken, akkor 
nyilvánvalóan vannak olyan körülmények, amelyek a képviselők számára nincsenek ismertté 
téve a számítások hátterében zajló folyamatokról. 

A második megjegyzésem. Amikor államtitkár úr azt mondja, hogy korrigálták az 
aktuális számokra a költségvetés benyújtásakor a várható előirányzatokat, akkor a 0,7 
százalékos növekedési előirányzatot növelték 0,9 százalékra a 2013-as évet illetően, és erre a 
bázisra számolták rá 2014-re a 2 százalékos gazdasági növekedésből adódó konzekvenciákat. 
Mi ezt nem tartjuk megalapozottnak. Tehát nem tartjuk megalapozottnak azt, hogy optimista 
módon 2013-ra, és akkor próbálok aszerint fogalmazni, ahogy itt elnök úr fogalmazott a 
Költségvetési Tanács nevében, a növekedés lehetséges felső határán mozgó számításokat 
alkalmazták. És nemcsak 2014-re, hanem 2013-ra is. Hiszen, ez itt elhangzott a vitában, hogy 
2013 növekedési megítélésénél, úgy fogalmazok, nemcsak optimistább változatok léteznek 
közforgalomban ma Magyarországon. Sőt, úgy kell fogalmazzak, az a kevesebb, ami azt 
mondja, hogy ez a 0,7 fölül fog teljesülni. Inkább az alulteljesülő várakozások 
meghatározóak. Ezért tehát azt gondolom, hogy önmagában a növekedéssel kapcsolatos vita 
az egyik sarokpontja ennek a kérdésnek. De ugyanígy sarokpontja az is, és ebben az Állami 
Számvevőszék elhangzott véleménye is álláspontunkat erősíti, amikor azt mondja a 
Számvevőszék, hogy 47,4 százalékát tekinti az adóbevételeknek részben megalapozottnak a 
felsorolt indokok alapján. Azt gondolom, ha önmagában csak 150 milliárd forintos kockázatot 
az áfában állapít meg a Számvevőszék, akkor semmiképpen nem megalapozott az a logika, 
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amit a kormány úgy követ, hogy az előző évi 430-ról mindjárt 230 milliárd forintra csökkenti 
a tartalékok mértékét a költségvetésben. 

Meggyőződésem szerint nem annyival stabilabb a 2014. évi költségvetés, hogy 
indokolt és megalapozott lenne a 200 milliárd forintos tartalékcsökkentés. Tény és való 
egyébként, és ezt akár elismerésnek is veheti, ha akarja, bár nem annak szánom, hogy a 2014-
es költségvetésben olyan mértékű bizonytalanság, mint ama három körülmény miatt a 2013. 
évi költségvetésbe be volt építve, valóban nincs. Itt valóban nincs a pénztárgépek 
bekapcsolásának lehetetlen időpontja miatt bizonytalanság. Hangsúlyozom, a pénztárgépek 
online rendszerbe történő bekapcsolásának alapgondolatával nem volt, a lehetetlen 
végrehajtási feltételekben volt vitánk, és amint azt az élet bizonyította, nem is lehetett addigra 
megcsinálni, mint a 2013. évi költségvetésben tervezte eredetileg a kormány. Ugyanígy az e-
útdíjjal kapcsolatos vita is szerintem megalapozott volt, ami ezzel kapcsolatban elhangzott. És 
a részletekre most azért nem akarok kitérni, mert ezek nem 2014-et érintő kérdéskörök. Azaz 
szerintem nem indokolja semmi sem azt, hogy a korábbi tervezethez képest lényegében felére 
csökken a tartalék nagysága a benyújtott költségvetésben. Ez a második érdemi kritikánk a 
költségvetéssel kapcsolatban. Hiszen úgy gondolom, sokkal több olyan bizonytalansági 
körülmény van, ami indokolttá tenné a tartalékok szintjének magasan tartását, mint, ami azt 
alapozza meg, hogy ez a tartalékszint elegendő. Természetesen a Költségvetési Tanács 
véleményével is vitatkozom ebben az esetben, hiszen a tanács véleménye, ha pontosan 
jegyeztem, amit elnök úr elmondott, hogy a csökkenő kockázatok miatt indokolható a tartalék 
csökkenése. Szerintünk nem ilyen mértékű a kockázatok csökkenése, hogy indokolható lenne 
a tartalékok csökkenése ebben az esetben. 

Az európai uniós források felhasználása kapcsán az itt elhangzott érvek engem 
személyesen nem győztek meg arról, hogy ilyen mértékű következő évi bővülés megalapozott 
lenne az összes meghozott intézkedés hatására. Egyetlenegy érv volt, amit valóban 
komolynak, valóban megalapozottnak és valóban figyelembe veendőnek tartok, ez az 
előcsatlakozási alapok magyarországi felhasználása kapcsán szerzett tapasztalat. Államtitkár 
úr mondta ezt az érvet, és ezt valóban olyannak tartom, aminek alapján lehet többet tervezni 
az utolsó utáni évre, amikor már forrásfelhasználásban csak pénzügyi bonyolítás történik, és 
lényegében szerződéskötésekre sor nem kerülhet. Ez valóban így volt annak idején az 
előcsatlakozási pénzek magyarországi felhasználásánál is. Ezért úgy gondolom, hogy valóban 
több lesz, én a többlet mértékét vitatom jelen helyzetben. Nyilvánvalóan ez egy hitvita, tehát 
ilyen értelemben nem kérek, hogy bármelyikőjük is reagáljon rá, hiszen nem gondolom, hogy 
meg tudjuk győzni egymást. Azt látom, hogy a magyarországi tervezés, illetve végrehajtás 
tapasztalata ezen a területen abszolút mértékben azt támasztja alá, azt erősíti meg, hogy 
minden évben, ahogyan fogalmaztam, 30 százalék körüli mértékkel teljesült alul a 
költségvetésben az eredeti előirányzata az európai uniós forrásfelhasználásnak, kormánytól 
függetlenül, még ezt is hozzáteszem. Ilyen értelemben természetesen az előző kormányok 
időszakában is volt egy optimizmus. 

Csak óvatosan jegyzem meg, hogy szerencsére ez a bizonyos EU önerő alap, amiről itt 
most szó esett, nem újdonság. Ez az előző, önök által sok kritikával illetett kormány 
költségvetésében is szerepelt annak idején az EU-források kiegészítéseként és 
felhasználásának segítéseként. Annak örülök, hogy ennek mértéke számottevő módon 
növekszik. Csak óvatosan jegyzem meg, hogy az önkormányzatoknál szereplő érték 
valószínűleg kicsi ahhoz képest, mint ami még a folyamatban lévő önerős EU-források 
felhasználásának pótlásaként vagy segítségeként indokolt lehet. Az én tapasztalatom szerint 
minden évben erre a forrásra számottevően nagyobb igény jelenik meg az önkormányzatok 
részéről, és a jogszabályi környezet módosítása szokta csak biztosítani azt, hogy ne kerüljön 
több pénz erre felhasználásra. Nevezetesen, szűkítetni szokták azt a célterületet, amelyre az 
önkormányzatok igényelhetnek ilyen jellegű önerőpótlást. Mikor szennyvíz, mikor más 
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jellegű beruházások önerő alapból történő támogathatóságának kizárásával, de ez megint egy 
külön történet a továbbiakban. 

Kifejezetten rossz a költségvetések az a logikája, ami úgy fogalmazódik meg, hogy 
nem biztosítja ez a költségvetés, hogy Magyarországon az a folyamat, ami a jövőt illetően is 
komoly probléma, nevezetesen, hogy az alacsony beruházási ráta jelentős mértékben 
változhatna ebben az évben. Bármi is van a költségvetésben, ténylegesen azért alacsonyak 
Magyarországon a beruházások, mert nincs bizalom a kormány gazdaságpolitikájával 
kapcsolatban az üzleti szereplők részéről. Nem azért alacsonyak a beruházások, mert kevés az 
a forrás, ami rendelkezésre állt a vállalkozásoknak. Ez csak egy ok. Rengeteg beruházás azért 
marad el Magyarországon, mert ez a bizonyos bizalomhiány nem teszi lehetővé, hogy 
megvalósuljon. Éppen ezért ezzel az alacsony beruházási szinttel, amit sikerült produkálni 
részben 2012-ben, de 2013 is ilyen lesz, és láthatóan a 2014-es év is ilyen lesz, ezzel sajnos a 
következő évek növekedésének alapja szűnik meg, vagy nem teremtődik meg, inkább így 
fogalmazok. Azaz nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy beruházási oldalról a 
következő évi növekedés alapját tudják biztosítani. Ez a költségvetés ezzel kapcsolatban 
egyetlenegy dolgot fogalmaz csak meg, és ez kevés, mert a bizalmat az nem építi vissza, 
nevezetesen azt, hogy persze már az európai uniós forrásokból a beruházások növekedése 
valamelyest több lesz annál, mint ami volt. Azonban ez nem a bizalom növekedése miatti 
beruházásbővülést jelenti. 

Tovább folytatódik a költségvetésben a negatív újraelosztás, nevezetesen a jóléti 
juttatások nagy része a felső középosztály felé áramlik, miközben az alacsonyabb jövedelmű 
rétegek kevesebbet kapnak. Ebből a szempontból helyes hibabevallása a mostani 
kormányzatnak az, amit tesz a családi adókedvezmény igénybevételével kapcsolatban. Na, de 
hát az az 50 milliárd forint három éven keresztül nem került oda az alacsony jövedelműekhez 
Magyarországon. Tehát amit ezzel a változtatással most oda juttatnak, vagy legalábbis 
megteremtik annak lehetőségét, hogy megkaphassa az a 240 ezer jogosult, az az 50 milliárd 
forint az elmúlt három évben sajnos nem kerülhetett oda, ahová kellett volna kerülnie. Ez 
ennek a kormányzatnak komoly hibája és komoly bűne a jövőt illetően is. Részben ezzel is 
magyarázható az, hogy romlik a szegénységről szóló felmérések alapján valamennyi mutató 
Magyarországon, nyílik a jövedelmi olló, és ez a költségvetés nem tesz annak érdekében 
semmit, hogy ez a bizonyos jövedelmi olló ne nyíljon a következő időszakban. Ha megnézzük 
a jóléti kiadásokat, hogy mennyit a fordít a kormány szociálpolitikára és egyéb jóléti 
kiadásokra, ugye, az oktatás, egészségügy, illetve szociális juttatások összességére kevesebb 
mint 30 százalékot fordít GDP-arányosan a mostani költségvetési javaslat. És az a sajátságos 
elnevezés, hogy szociálpolitikára ezen belül még az ideihez képest is GDP-arányosan 
kevesebb fog jutni, hiszen 17 százalék fölöttiről 16,5 százalékra csökken ennek aránya. 
Ugyanígy a szociális támogatási tétel is számottevően kevesebb, hiszen GDP-arányosan 1,9-
ről mindössze 1,5 százalékra csökken a következő évi költségvetésben. 

Úgy gondolom, hogy a közszférában dolgozók illetményének szinten maradása, illetve 
a családi pótlék szinten hagyása is vitatott pontja ennek a költségvetésnek. Mi a magunk 
részéről mindkettőt vitatjuk. Ebben fájóbb a családi pótlék szinten hagyása, hiszen ez azt 
jelenti, hogy az Orbán-kormány időszakában egyetlenegy évben sem növekszik a családi 
pótlék értéke, ez értelemszerűen a teljes periódus inflációs mértékének értékvesztését jelenti a 
családi pótléknál. Államtitkár úr beszélt az egészségügy többletforrásáról, azonban, ha 
megnézzük azt, hogy mennyi szerepel a költségvetésben az egészségügyi előirányzatok 
között, akkor azt találom, hogy a kiadási előirányzat 614 milliárd forint, ami 16 milliárd 
forinttal kevesebb, mint a 2013. évi eredeti előirányzat. Úgy gondolom, ez aggasztó, nagyon 
komoly problémákat fog még jeleneti az egészségügy finanszírozásában 2014-ben. És nagy 
valószínűséggel az ön által említett 50 milliárd forintot meghaladó, közelebb a 100 



- 24 - 

milliárdhoz prognosztizálható az az adósságállomány, ami az év során ki fog alakulni az 
egészségügyi intézményeknél mint kezeletlen tétel. 

Az önkormányzati költségvetésről is nagyon röviden. Úgy látom, hogy az 
önkormányzatok esetében sem látszik semmifajta pozitív elmozdulás a finanszírozásban. 
Ugyanolyan forráshiányos működési gondokkal teli év vár az önkormányzatokra, mint 
amilyen 2013-ban, annak ellenére, hogy az önkormányzatok egy részénél az adósságátvállalás 
ténylegesen is megtörtént. Ebből következően ezután sem lehet azt mondani, hogy az 
önkormányzatok működésének jobb pénzügyi feltételei 2014-re bármilyen módon is 
biztosítottak lennének. Egy példát szeretnék csak mondani a 2013-as tényszámokból. 
Ismereteink szerint mintegy 61 milliárd forint igény érkezett be az önkormányzatok részéről 
arra az előirányzatra, amiből nagyjából csak 2 milliárd forint áll már rendelkezésre. Azaz az 
önkormányzatok mintegy háromszoros mértékben túlpályázták ezt a bizonyos előirányzatot. 
Komoly gondot fog jelenteni láthatóan az önkormányzatok számára éppen ezért a működési 
hiány nélküli költségvetések megalkotása 2014-ben is. Ezt sokféleképpen lehet majd 
tapasztalni, én most különböző prognózisokat ezzel kapcsolatban nem akarnék ismertetni. 
Ugyanakkor az bizonyos, hogy teljesen szerencsétlen és helytelen annak a gyakorlatnak a 
további fenntartása a költségvetésben, aminek alapján nem szakmai, hanem politikai 
mérlegelés alapján döntenek jelen pillanatban erről az egy, önkormányzatokat segítő 
előirányzatról. Ennek egészen extrém példái láthatók az ország különböző részein. Mondjuk, 
egy önkormányzatnak 300 ezer forint biztosítása több millió forintos megalapozott igény 
benyújtása esetén, azt gondolom, teljesen komolytalanná teszi a döntéshozatalt. 

Sem a költségvetés megalapozottságával, sem a költségvetésen belüli arányokkal, sem 
a miniszterelnök hobbijának megfelelő célra történő korlátlan forrásbiztosítással… Hiszen 
ebben a költségvetésben a stadionépítések azzal a megoldással, amit szerepeltetnek a 
költségvetésben, gond nélkül folytatódnak, függetlenül attól, hogy az Európai Bizottság 
figyelmeztetése alapján a kormánynak az lett volna a feladata, hogy legalább ezeket az 
előirányzatokat attól tegye függővé, hogy ténylegesen rendelkezésre áll-e a forrás. Az a 
megoldás, amit most választottak, ennek a bizonyos beruházási alapnak a létrehozása nem 
biztosítja ezt a célt. Illetve azt a célt biztosítja, hogy folyamatosan folynak ezek a 
beruházások, azután majd valami történik, ha nem áll rendelkezésre az a forrás, ami ennek a 
mellékletnek a kiadási feltételeiről meg van határozva a költségvetésben. Azaz nincs olyan 
tétel ma, aminek alapján ezek bármilyen módon elbizonytalanodnának mint folyó 
beruházások. Tehát azok az arányok, amik szerepelnek a költségvetésben, ezek megoszlása 
semmiképpen nem jó irányba viszi Magyarországot. Nagyon komoly gondként szeretném 
még egyszer megemlíteni az alacsony beruházási mértéket, és ezzel kapcsolatban l áthatóan 
nincs érdemi kormányzati javaslat ebben a költségvetésben. Így támogatni a benyújtott 
javaslatot nem tudjuk, és szeretném majd javasolni elnök úrnak, hogy az érvényes tárgyalási 
rendnek megfelelően osztott időkerete használhassunk fel az ellenzék oldalán rendelkezésre 
álló 30 percből Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Vágó Gábor, tessék! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Három 

fontos dolgot érdemes kiemelni a 2014. évi költségvetésből kapcsán. Egyrészről azt, hogy ez 
egy választási költségvetés. Az előző évek költségvetéseihez hasonlóan eléggé nagy 
kockázatot látunk abban, hogy május után teljes mértékben át lesz szabva ez a büdzsé, de ha 
nézzük az előző évek folyamatait, akkor már annak is megvan a kockázata, hogy februárban 
vagy márciusban érdemben hozzá kell nyúlni ezekhez a számokhoz. Ezeket később majd 
kifejtem. 
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A második dolog, amire nagyon fontos fölhívni a figyelmet, hogy az előző évek 
megszorításait bebetonozza ez a költségvetés. Varga Mihály miniszter úr a hét végén egy 
interjújában még azt mondta, hogy miért lenne 2014-ben megszorítás, hiszen az előző három 
évet is megúszta az ország megszorítások nélkül. Miközben az előző három évben azt 
tapasztaltuk, hogy összességében mintegy 2000 milliárd forintos megszorítással lett rövidebb 
a költségvetés. És ez mind az egyes állampolgárokat terheli közvetlenül. 

A harmadik pont az, hogy tovább folytatódik az „erre bezzeg van pénz” logikája, tehát 
olyan költségvetési sorokon találhatunk eléggé masszív forrásokat, amelynek társadalmi 
hasznossága finoman szólva is megkérdőjelezhető. Tehát, arra van pénz, hogy 84 milliárd 
forintért stadiont építsenek, hogy az Eximbankot újra föltőkésítsék, immáron 18 milliárd 
forinttal, hogy az állam lemondjon 50 milliárd forint társasági adóról azért, hogy a felcsúti 
stadiont és egyéb hasonló sportcélokkal foglalkozó szervezeteket támogassa. 

Azt gondoljuk, hogy a költségvetés megalapozottsága a makroszámok tekintetében is 
megkérdőjelezhető. Egyrészt az alacsony beruházási ráta miatt, másrészről a növekedési 
előirányzat száma most már végre csak egy kicsit tér el a valóságtól. És ennek a 
költségvetésnek a dicséretére váljék, hogy most nem jönnek olyan hatalmas kommunikációs 
patronokkal, hogy ez most már az elrugaszkodás éve lesz. Hiszen látszik, hogy az 
elrugaszkodásból pofára esés lett. Azt gondolom, hogy végre valamennyire próbálnak szinten 
maradni, de azért látszik az optimizmus, a túlzott optimizmus ezekből a számokból. Az, hogy 
az előző évek megszorításait bebetonozzák, azt hozza magával, hogy van számos olyan 
alrendszere a magyar államigazgatásnak, amelyik eléggé forráshiányos állapottal küzd. Ilyen 
a környezetvédelem, a felsőoktatás és szakképzés, de akár az aktív munkahelyteremtést is ide 
lehetne sorolni, ha nem a közmunkával való példálózást tekintik az elsődleges munkahely-
teremtési forrásnak. 

Azt gondoljuk, hogy valóban érdemi lehetőség volna arra, hogy elinduljon 
Magyarország arccal a jövő felé, hogy egy olyan jövőbe való befektetésbe tegyen a magyar 
költségvetés nagyobb összegeket, amely a felsőoktatásba, a közoktatásba való befektetésen 
alapul, amely az aktív munkaerő-piaci részvételen alapul, és ami azt tudja mondani, hogy 
Magyarország társadalma nem egy szélek felé tartó társadalom, hanem egy középre tartó 
társadalom. Ezen költségvetésben, itt a szociális szféra csökkenésével kapcsolatban 
elmondható az, és láthatóan a kormányzat eddig süket füleket mutat a tekintetben, hogy 
nagyon szörnyű az a folyamat, ami az elmúlt 20 évben megtalálható volt, de az elmúlt 3 
évben fölgyorsult. És erre ez a költségvetés sem ad érdemi választ, hogy hogyan lehetett az, 
hogy amíg a felső decilis jövedelme masszívan nőtt, addig az alsó négy decilis jövedelme 
eléggé meghatározó mértékben csökkent. Egyetlenegy jó pontot lehetne talán itt a 
kormánynak adni, de hát ez a piros pont nem ellensúlyozza azokat az egyeseket, amik az 
ellenőrzőbe kerültek a költségvetés kapcsán, hogy a kormányzat a családi adókedvezmény 
bővítésével meghallotta azokat az ellenzéki hangokat is, és amit már az LMP is mondott az 
előző két költségvetés kapcsán is, hogy a legalacsonyabb jövedelmű családok képtelenek arra, 
hogy a családi adókedvezményt igénybe vegyék. Ez egy jó elmozdulás, de véleményünk 
szerint továbbra is elégtelen. 

El kell majd mondanom az adóbevételek vitájának kapcsán is, de azt hiszem, most, a 
költségvetésben is helye van, főleg úgy, hogy a társadalom kettészakadásáról beszélek, hogy 
azok az adócsökkentési tételeket, amelyeket a kormányzat nagy dérrel-dúrral beharangozott, 
nem találhatóak itt. Tehát, hogy azon társadalmi csoportok számára, amelyeknek a legtöbbet 
jelentené a fogyasztói kosarában az alapvető élelmiszerek, a tömegközlekedés áfájának 
csökkentése, hiszen eléggé masszív tétel egy 100 ezer forintos fizetésből mind az élelmiszer, 
mind akár a tömegközlekedési bérlet. Ezen adócsökkentések nem történtek meg. Tehát úgy 
gondoljuk, hogy amíg lehetőség volna arra például, hogy a tőkejövedelmek adójának 
növelésével, a vagyonosok adójának növelésével ellensúlyozni lehetne azt, hogy 
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adócsökkentést hajtson végre a kormányzat az alacsony jövedelműek kapcsán, egy olyan 
szélekre tartó társadalomban, mint ma, akkor ezeket a lehetőségeket ki kellene használni. 

Mivel ezekre a folyamatokra érdemi választ nem ad ez a költségvetés, tehát továbbra 
is be vannak betonozva a megszorítások, továbbra is eléggé kétséges a költségvetés pénzügyi 
fenntarthatóságának helyzete, és továbbra is rengeteg felesleges kiadással kell számolni a 
magyar költségvetésnek, ezért az LMP nem tudja támogatni ezen költségvetési alternatíva 
általános vitáját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Herman István képviselő úrnak. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy olyan költségvetés, amely mind az 
ellenzéki, mind pedig a kormánypárti képviselők részéről elfogadható, nincs. Azt is szeretném 
leszögezni, hogy a költségvetés olyan, mint egy mozgó céltábla. Folyamatosan változik. 
Hiszen úgy a külgazdaság, mint a belgazdaság, mind a bevétel, mind a kiadás oldaláról, ha 
úgy tetszik, folyamatosan karban kell tartani. És a kormány az eddigi évek során is pontosan 
ezt tette akkor, amikor a költségvetést korrigálta, a költségvetést kérem szépen górcső alá 
helyezte. Ezeknek a szellemében ezeket a korrekciókat végrehajtotta. 

Számomra megnyugtató volt úgy a Költségvetési Tanács, mint az ÁSZ véleménye, 
hogy ez a 2014. évi költségvetési előirányzat-tervezet az átláthatóság jegyében született, és a 
megalapozottság tekintetében úgy bevételi, mint kiadási oldalról ez a költségvetés 
megalapozott. Ez a költségvetés a gazdaság növekedésének gerincére épül, ezt a 
zászlóshajójának is tekinthetjük gyakorlatilag. De természetesen nem lehet arról sem 
megfeledkezni, hogy a fogyasztási, forgalmi adóbevétel is komoly tételt jelent a 
költségvetésben. Azon lehet vitatkozni, hogy az Országvédelmi Alap elégséges, túlzott 
mértékű vagy kevés, de összességében azt lehet kimondani, hogy a költségvetés széles körű, 
áttekintésében erre is gondolva és törvényileg szabályozva, hogy milyen körülmények között 
lehet ezt figyelembe venni. Megint csak azt kell mondanom, az átláthatóságát erősíti ennek a 
költségvetésnek. Persze logikus, hogy a gazdaság élénkítésének elsősorban a beruházás a 
motorja, ami természetesen új munkahelyek teremtését is célozza. Mert egy társadalom 
növekedése újratermelő, fejlesztő beruházások nélkül aligha érhető el, ami egyben a 
növekedést is jelenti a foglalkoztatás tekintetében, mert új munkahelyeket csak 
beruházásokkal lehet alapvetően megteremteni. 

Összességében én ezzel a költségvetéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy 
számomra elfogadható, ebben megerősített mind a két vélemény. Sajnálnom, hogy Vágó 
Gábor nincs jelen, de a jegyzőkönyvben vissza fogja tudni olvasni. Erről a szarkasztikus 
megjegyzéséről, hogy pofára esés, úgy gondolom, a stílus maga az ember. Ez őt minősíti, nem 
minket. Szeretném még kihangsúlyozni, hogy ez a nagy „pofára esés” nem sodorta 
Magyarországot az elmúlt évek során sem Görögország, sem Portugália, sem Spanyolország 
sorsára. Ezek figyelmen kívül hagyni, ilyen megjegyzéseket tenni, úgy gondolom, nem kellő 
politikai hőmérsékletet tanúsít. Ugyanakkor szeretném Veres János képviselőtársamnak is a 
figyelmébe ajánlani, hogy nagyon boldogok lettünk volna 2010-ben, ha egy ilyen 
megalapozott költségvetést kapott volna ez a kormány ahelyett, amit kaptunk anno. 
Köszönöm szépen. 

A magam részéről ezt a költségvetést támogatni fogom, és természetesen továbbra is 
felhívom a kormány figyelmét, hogy a költségvetés egy mozgó céltábla. Akik ma azt hiszik, 
hogy elvégeztük a munkánkat, mert a költségvetést beterjesztettük, azok bizony nagyot 
tévednek, mert ezt a mozgó céltáblát állandóan górcső alatt kell tartani, és nem tartom 
ördögtől valónak, amit az ellenzék folyamatosan képvisel, hogy már megint hozzá kellett 
nyúlni a költségvetéshez. Ezt pontosan pozitív értékkel és címkével tudom fölruházni, hogy 
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nem dobjuk be a gyeplőt, és nem egy helyben sírdogálunk, könnyeinkbe tocsogva-dohogva, 
hanem tesszük a dolgunkat. Én ezt kérem továbbra is a kormánytól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Ékes József képviselő úrnak. Tessék! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretném előre jelezni, hogy 

általános vitára maximálisan alkalmasnak tartom a 2014. évi költségvetést és az adóval 
kapcsolatos beterjesztést az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács beszámolójával 
együtt, mint ahogy Veres János fogalmazott, hogy nem olyan feszített a 2014. évi 
költségvetés tervezése, mint amilyen sok bizonytalanságot a 2013. évi költségvetés megítélése 
szerint hozott a számok összefüggésében. 

Pár dolgot azért az európai uniós forrásokkal kapcsolatban mondanék. Ha végignézzük 
az uniós források lekötését, felhasználását és elszámolását, valamint az Uniótól érkezett 
források nagyságrendjét, nagyon jól tudjuk, hogy 2007-2010 között messze alulteljesített volt 
az akkori lekötés, szerződésállomány és a források igénylése. Itt értem adott esetben az 
Európai Unió szociális alapjának kérdését is. De egyet látni kell, és tudomásul kell venni. 
Hiszen az Állami Számvevőszék beszámolójában is szerepelt, hogy az uniós források 97 
százaléka lekötésre került, és az uniós forrásoknál a felhasználás ütemezése és az elszámolás 
lehetősége 2015 végéig szól. Tehát valóban egy csúcsra járatási időszak következik. A másik 
oldalon pedig, ha nézzük a 2012-2013-2014. évi költségvetést, a költségvetési hozzájárulás az 
önerő képzéséhez minden évben emelkedett, és ma már 10-20 milliárd forinttal megnőtt az 
önerő képzésének biztosítása, 2014-ben is a tervezetthez képest nő. 

Az egész rendszer úgy lett átalakítva, főleg önkormányzati fejezeti részeknél, hogy 
kevesebb az önerő szükségessége egy-egy pályázathoz, és több az állami hozzájárulás az 
uniós források elnyeréséhez. Ebből adódóan egy erőteljes felgyorsulás tapasztalható. Hiszen 
az Európai Unióban a bürokrácia leépítése területén sikerült egyezségre jutni, sikerült elérni, 
fogalmazzunk úgy, hogy módosítani fog az Európai Unió a különböző tételek átcsoportosítási 
lehetőségén. Ezzel is valóban az uniós források felhasználását segíti. Azt majd 2015 végén 
tudjuk meg pontosan, hogy mekkora tételben sikerült az európai uniós forrásokat felhasználni.  

Ha megnézzük a fejezeti részeket, azért általában mindenütt nőtt, fogalmazzunk úgy, a 
források nagyságrendje. Ugyan van eltérés, hiszen az idegenforgalom és a kultúra területén az 
egyiknél bizonyos csökkenés van, a másikon pedig radikálisabb növekedés, de ezzel 
kompenzálni, hiszen a kettő összefügg egymással. Az idegenforgalom és a kultúra, azt lehet 
mondani, egy és ugyanaz, mert ha nincs kultúra, alacsonyabb az idegenforgalom is. Tehát egy 
hihetetlen mértékű egymásrautaltság van. 

Az önkormányzatoknál, ahogy Veres János fogalmazott, kisebb a betervezett összeg 1 
egész egynéhány tizedszázalékkal. Viszont, ha megnézzük az állandó önhikis eljárásokat, 
2006-tól nyugodtan föl lehetne sorolni minden egyes évet, amikor az önkormányzatok terhei 
jóval nagyobbak voltak, mert az oktatási finanszírozási hozzájárulást az önkormányzatoknak 
részben biztosítaniuk kellett, ki kellett egészíteni a kormányzati döntéseket. Ennek ellenére az 
önkormányzati önhikis állomány általában 1300-1400 települést érintett. Mindig is a töredéke 
lett biztosítva az önkormányzatok számára. Ezt Veres János képviselőtársam is nagyon jól 
tudja, hogy jóval magasabbak az igények az önkormányzatoknál általában, mint amennyi 
jogos. Hiszen nem véletlenül vizsgálja költségvetési oldalról is az önhiki jogosságát, 
nagyságrendjét. Viszont idáig minden évben sikerült azt a forrást megteremteni, biztosítani. 

Ha megnézzük, hivatkozás volt a 2012-es költségvetésnél, hogy a parlament 11-szer 
vagy 9-szer módosította a költségvetés. 2013-ban fölkapta a fejét mindenki, hogy ötször vagy 
hatszor lett a költségvetés módosítva. De azt senki nem mondja el, hogy ebből az 5 
módosításból 3 esetben pozitív tétel volt, mert a takarékszövetkezeti, a nemzeti banki 
hozzájárulás mind pozitív tétel. Annak ellenére, hogy 420 milliárdos tartalékkeret volt, a 
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pénztárgépek bekapcsolása, az e-útdíj simán le fog menni ebben az évben úgy, hogy nem kell 
tételesen zárolást elrendelnie a kormánynak a szaktárcáknál, ami idáig állandó jellegű volt. Ha 
visszamegyünk, a 3000-es évektől folyamatosan minden év vége közeledtével bekövetkeztek 
a zárolások. Ennek a veszélye jelen pillanatban nem áll fenn. Sőt, mi több, a 2012-es 
költségvetésnél senki nem számított arra, hogy a GDP-arányos költségvetési hiány 1,9 
százalékra teljesül. 

Emlékezzünk vissza, a 2013-as költségvetés tervezésénél a külföldi és a hazai elemzők 
mind azt mondták, hogy a gazdasági növekedés 0,9-ről majdnem mínuszba fordul. Akkor 
látszott június-július környékén, hogy minden területen van egyfajta növekedés. Az építőipar 
teljesítménye az elmúlt időszakban 14 százalékkal növekedett, akkor van erre hatása az uniós 
források felhasználásának is, de van egyfajta élénkülés a gazdaság teljes területén. És ha a 
0,9-1-1,1, százalék környékén teljesít az ez évi költségvetésünk, Magyarország, akkor megint 
nyugodtan lehet azt mondani, hogy ellentétben a negatív véleményekkel egyfajta pozitív 
irányú elmozdulás van. Nem véletlenül van a jövő évi költségvetésnél 2 százalék betervezve. 
Alacsonyabb a tartalékalap, 230 milliárd környékén van, mert azok a bevételek, amelyeket 
most Veres János képviselőtársam is elmondott, hogy hellyel-közzel a 2013. évi 
költségvetésből hiányoznak, de más tételeknél arányosan növekedés volt, a 
frekvenciabevételeknél, és ha az e-útdíj rendszer is tökéletesen beáll, akkor valahol a 
kompenzálás is helyre fog állni a 2014-es költségvetésben. 

A másik pedig az, hogy ugye már augusztus környékén elkezdte mindenki mondani, 
hogy a 2014-es költségvetés választási költségvetés lesz. Egyértelműen meg lehet állapítani, 
hogy egyáltalán nem választási költségvetés. Az Európai Unió által ez év júniusában 
meghozott döntés alapján a túlzott deficit eljárás alól Magyarország kikerült, tehát igenis 
vigyáz a költségvetés arra, hogy semminemű túllépés ne következhessen be. Vele arányosan 
az infláció mértéke is ebben az évben 1,8-1,9 környékére fog teljesülni, ennek ellenére a jövő 
évi infláció 2,5 százalékos. Ebből a szempontból is a 2014-es költségvetés egyfajta 
óvatosságról és hihetetlen mértékű szigorúságról tanúskodik. Tehát én nyugodtan mondhatom 
azt, amit elnök úr kérdez, hogy 10 éven belül lesz-e 1 millió munkahely, szeretnék mint 
parlamenti képviselő a 9. évben gratulálni a majdani kormánynak, hogy 999 999 munkahelyet 
létrehozott. Ha esetleg egy hiányzik, akkor majd elnézést kérek elnök úrtól, ha sikerül még 
találkoznunk. De bízzunk abban, hogy ez az ország képes rá, és talán együtt leszünk képesek, 
nem külön-külön. 

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Megadom a szót ismét Nyikos László 

képviselő úrnak. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Rövid leszek, ígérem. Herman 

képviselő úr inspirált arra, hogy néhány gondolatot fűzzek a hozzászólásához. Azzal kezdem, 
amiben egyetértünk. Egyetértünk abban, persze, hogy nehéz olyan költségvetést csinálni 
bármelyik kormánynak, amivel a mindenkori ellenzék egyetértene, hiszen más az értékrendje 
az ellenzéknek, más az értékrendje a kormányoldalnak. Ez valóban így van, ez mutatja a 
mindenkori költségvetések története. Ezzel nincs vitám. 

Azzal azonban van, hogy vannak olyan letisztult költségvetési elvek, amiket 
mindenképpen be kellene tartani, akkor is, ha kormányon van valaki, akkor is, ha a másik 
kerül kormányra. Ilyen értelemben szeretném képviselőtársamat elbizonytalanítani abban, 
hogy átlátható-e ez a költségvetés. Én mondtam egy példát, az összehasonlíthatatlanságot. 
Egy darab számoszlop van, tessék megnézni, ugyan háromfelé bontva, bevétel, kiadás, hiány, 
de egyetlenegy számoszlop. Mihez hasonlítsuk, tessék mondani? Megyek tovább, mert ezt 
már elmondtam. A részletezettség vagy a részletesség elve az alaptörvényben is benne van, 
tisztelt képviselőtársam. Belefoglalták az alaptörvénybe. Ez egy ésszerűen részletezett 
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költségvetés? Ennyi? Nem tudom, kedves képviselőtársam, látta-e már a német költségvetést. 
Abban nagyságrendekkel több információ van, mint ebben. Ezek az adatok nem mutatnak 
elegendő információt a képviselőknek. 

Két rövid példát hadd mondjak erre. Az egyik az, hogy az egyetemek, főiskolák 
támogatása 137 milliárd forint ebben a költségvetésben. Ha hozzáveszem, hogy még 
elköthetnek további 280 milliárdot, akkor ezek horribilis összegek. Fogalmunk sincs, hogy 
mire költik el. Mondanám, hogy visszalépés történik, mert a korábbi esztendőkben meg 
voltak bontva egyetemenként az alcímek, és látta az ember, hogy egyik egyetem ennyit, a 
másik meg annyit költ. Most egy kivételezett egyetem van, a Közszolgálati Egyetem, amely 
önmagában szerepel az illetékes minisztérium költségvetésében. Vagy a rendőrség 
költségvetés. Egy személyben a belügyminiszter 240 milliárd forintot elkölthet. Hát ilyen 
költségvetés nincs a Lajtán túl, kérem szépen, hogy ilyen hatalmas összegek elosztásáról 
lemond a parlament, és bedobja a gyeplőt a kormánynak, hogy ő rendelkezik a közpénzek 
elosztásáról. Az egységes teljesség elve, amiről többször beszéltem az elmúlt három 
esztendőben, nem egy költségvetése van az államnak, hanem több. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság költségvetése, mint tudjuk, önálló költségvetésként létezik, él, lóg a 
levegőben, a kormány nem hajlandó integrálni a központi költségvetésbe. Nem tud mit 
kezdeni a kormány az úgynevezett kormányzati szféra kérdéseivel, amelyek szintén kilógnak 
az államháztartásból, és nem látunk rá. Átlátható a képviselő úr szerint a költségvetés. Hát 
hogyan lát rá, kedves képviselőtársam, mondjuk a Magyar Villamos Művek pénzügyeire vagy 
a közalapítványok ügyeire? Fogalmunk sincs ezekről, itt horribilis pénzek vannak. Erről szó 
sincs ebben a költségvetésben. Hozzáteszem, hogy ez a tervezet konform az államháztartási 
törvénnyel, ami szintén nem jó törvény. 

Utolsó gondolatom pedig az, hogy ez a hallatlan nagyvonalúság vagy inkább, nem 
akarok olyan szót használni, amivel megsértenék bárkit, ez a szabadosság, hogy hozunk egy 
törvényt, aztán majd megváltoztatjuk, nem számít, úgy is jó. Relativizálják a törvényeket, 
kedves képviselőtársaim. Világcsúcsot döntöttek az egy év alatt meghozott törvények 
számában. Meg az egy év alatt módosított törvények számában azzal, hogy nem baj, ha nem 
jó, majd módosítjuk. Hát hogyan higgyen az ember egy törvénynek, ha nem veszik 
komolyan? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Balázs József képviselő úrnak. 
 
BALÁZS JÓZSEF (Fidesz). Összehasonlíthatóság kérdésében engedjék meg, hogy 

szóljak. Azt gondolom, hogy éves költségvetések összehasonlítása akkor lehetséges, ha annak 
környezete is változatlan. Nagyon sok változás történik a külgazdaságban, a belgazdaságban, 
válság van, és vannak olyan tételek, vannak olyan társadalompolitikai, szociálpolitikai 
gazdaságpolitikai célkitűzések, amelyek viszonylag rövid időn belül is változnak, hiszen 
alkalmazkodni kell. Ellenzéki képviselőtársaim beszéltek arról, hogy aszociális szférára 
kevesebb forrást találtak a költségvetésben. Én találtam olyan forrásokat, amelyek az elmúlt 
időszakhoz képest jelentősen magasabbak. A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök 
összességében nagyságrendekkel jelentősebbek, mint jó pár évvel ezelőtt. Gondoljunk csak 
bele, hogy több mint 200 ezer ember tud bekapcsolódni a munka világába! Nem segélyt kap, 
hanem munkát. Ez egy jelentős változás. Azt gondolom, ha kiemeljük, hogy a családi pótlék 
változatlan, ne feledkezzünk meg arról, hogy 2011-től a családi adókedvezménnyel és annak 
jövő évi kibővítésével több százmilliárd forint kerül a családokhoz. Ha összehasonlítunk, 
valóban így van, hogy a családi pótlék változatlan, no de vannak olyan tételek a másik 
oldalon, amelyek jelentősen emelkednek. 

Az önkormányzatok. Valóban így van, ahogy Veres János mondta, az 
önkormányzatok forrásigénye magas. Én még nem találkoztam olyan pályázattal, ahol az 
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önkormányzatok ne az adott lehetőség többszörösét próbálták volna igényelni. Azt hiszem, az 
idei tartalék összegei bekerülnek a következő évi normál finanszírozási rendszerbe. Van egy 
olyan átállási folyamat, amikor a normatív alapú finanszírozásról áttérünk a feladat alapú 
finanszírozásra. Ez az év egy gyakorló, kezdő év volt, ennek tapasztalatai összegződtek. Azt 
hiszem, a 2014. évi költségvetés megalapozott és reális célokat és költségvetési kereteket 
biztosít a települések számára. Fontosnak tartom, hogy a következő évi költségvetés 
mindenfajta adóemelés nélkül tudja biztosítani az ország működését, a gazdasági növekedés is 
megjelenik. Azt hiszem, a jövő évi költségvetést az is megalapozottabbá teszi, hogy a 2013-
ban bevezetett e-útdíj, vagy akár a pénztárgépek használata a következő teljes évben 
folyamatosan jelentkezni fog, tehát a következő évi költségvetési bevételek megalapozottsága 
még erőteljesebb lesz, mint ebben az évben volt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Még két jelentkezőt látok. Kérem abban a 

képviselő urak támogatását, hogy utánuk zárjuk le a vitát. Tehát megadom a szót még Veres 
János képviselő úrnak, aztán Herman István képviselő úrnak. Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Három apró megjegyzésem van. 

Balázs képviselő úr, nem több százmilliárd forintról van szó akkor, amikor a családi 
adókedvezmény kiterjesztéséről dönt a kormány. Több százmilliárd forintot nem kaptak meg 
az elmúlt három évben ezek a családok, de a beterjesztett költségvetésben 50 milliárd forint 
szerepel ezen a jogcímen, amennyivel talán 2014-ben többet tudnak igénybe venni azok, akik 
nem tudták igénybe venni. 

A második dolog. Ketten is hozzászóltak ehhez a ponthoz, csak a lényeget nem 
figyelték meg. Az igazi probléma az, hogy a jelenlegi javaslatban szereplő, és az önök által 
eddig is alkalmazott önkormányzatok kiegészítő forrását biztosító alap nem normatív alapon 
kerül elosztásra, hanem pofapénz. Kifejezetten politikai mérlegelés alapján osztják el az erre 
benyújtott pályázatok alapján a pénzt, azaz nem normatívan. Csak emlékeztetném önöket, 
hogy az önök által sokat átkozott időszakban bizony kétféle forrás volt, amire az 
önkormányzatok pályázhattak. Az egyik forráshoz nem tudott hozzányúlni senki sem politikai 
alapon, csak normatív alapon. Ha a kincstár jóváhagyta valamely települési önkormányzat 
igényét, akkor annyit kapott. És ezt nem tudta senki sem cáfolni, sem akkor, sem azóta, sem 
most. És volt egy másik pénz, a valamilyen miniszter forintjainak vagy filléreinek nevezett, 
annak idején miniszterként elindított forrás, amiben volt politikai mérlegelés, és a kettő 
közötti arány 1:20-hoz volt. Azaz hússzoros volt az a pénz, ami normatív alapon került az 
önkormányzatokhoz, ha rászorultsági alapon megfeleltek a pályázat feltételeinek, és ennek 
egyhuszada volt az az összeg, ami bizonyos szempontok mérlegelésével, beleértve a politikai 
szempontok mérlegelését is, került az önkormányzatok között felhasználásra. Önök pedig 
csináltak ebből egy színtisztán politikai alapon történő döntéshozatalt. Az igazi probléma 
ezzel a pénzzel azt, és erre mondtam azt a konkrét két számot, ami az én ismereteim szerint 
most, 2013 őszén a jelenlegi döntéshozatalban valós értékként szerepel. 

És akkor Ékes képviselő úr egyik megjegyzéséhez szeretném hozzátenni. Képviselő 
úr, természetesen költségvetéseket lehet módosítani, ebben nincs közöttünk vita. Azonban 
olyan módosítást, ha lehet, nem kéne idehozni jó példaként, ami nyilvánvalóan egy teljesen 
elhibázott döntéshozatal, egy, a tulajdonosokat a tulajdonuktól megfosztó döntéshozatal 
költségvetésben történő leképezése. Amikor kisemmizik a takarékszövetkezeti tagokat, 
beállamosítják a magántulajdont, egészen ordenáré módon járnak el 100 ezer ember 
tulajdonával, és ezt pozitív példaként hozzák, hogy azért módosítják a költségvetést, hogy erre 
a célra még költségvetési támogatást is biztosítsanak tisztázatlan körülmények közötti 
felhasználással. Hiszen ezt fogadták el a költségvetésben. Ezt semmiképpen ne hozzák már 
ide pozitív példaként. Egyébként az alapgondolatban nincs közöttünk vita. Egy költségvetés 
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természetesen, ha indokolt, akkor lehet módosítani. Ennek az államháztartási törvényben 
előírt feltételeit be kell mindenkinek tartani. Tehát nem ez az a módosítása a költségvetésnek, 
amire bárki bármikor is büszke lehet a jövőben, ezt határozottan merem állítani. Köszönöm 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor utolsó hozzászólóként megadom a szót Herman 

István képviselő úrnak. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nyikos elnök 

úrnak a következő megjegyzésemet szeretném megfogalmazni, hogy a német, illetőleg a 
magyar költségvetést összehasonlítani nem éppen a legszerencsésebb. Tekintettel arra, hogy 
tartományi költségvetéseken alapul a német költségvetés. Arról nem is beszélve, hogy egy 80 
és egy 10 milliós nemzet költségvetését, úgy is mondhatnám, nem a legcélszerűbb 
összehasonlítani. Ami pedig az átláthatóságát illeti, az államháztartási törvénynek minden 
szempontból megfelel ez a költségvetés. Ilyen szinten még egyetlenegy költségvetés sem volt 
kibontva, a mellékletekkel együtt, mint a jelenlegi költségvetés. Úgyhogy úgy gondolom, ez 
megint nem képezheti vita tárgyát, ezek tények. Persze, azon lehet vitatkozni, hogy 
takarítónői keret felhasználásáig ki kell-e bontatni egy költségvetést. Elnök úr, én ezt nem 
javaslom. Köszönöm szépen. (Dr. Nyikos László: Ezt én sem.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom és megadom a lehetőséget Banai Péter 

helyettes államtitkár úrnak, hogy az elhangzottakra reagáljon. Tessék, államtitkár úr! 
 

Az előterjesztő reflexiói 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, alelnök 
úr. Igyekszem röviden az egyes felvetésekre, észrevételekre reagálni. Nyikos László elnök úr 
először is a foglalkoztatási és növekedési adatokat említette, illetőleg a kormány ígéreteit. 
Előttem vannak az Eurostat számai, amelyek bemutatják, hogy Európában milyen növekedési 
és foglalkoztatási adatok vannak. Eszerint a foglalkoztatás 2012-2013-ban az Unió egészében 
csökken, ehhez képest Magyarországon növekszik. A növekedés tekintetében 2012-ben 
Európa recesszióban volt, Magyarország is, és 2013-ban a növekedési fordulat már 
megvalósul úgy, hogy az átlagos uniós növekedést meg tudjuk haladni. Tehát arra akarom 
fölhívni a figyelmet, hogy rendkívül nehéz úgy a foglalkoztatást bővíteni, a növekedést 
ösztönözni, hogy a külső környezetünk, a magyar gazdaságot meghatározó külső környezet 
recesszióban van. Az uniós adatokhoz képest Magyarország a foglalkoztatás tekintetében 
folyamatosan tudott bővíteni, a növekedés esetén pedig meg fogjuk haladni az európai uniós 
átlagot a Bizottság előrejelzése szerint is.  A Bizottság hosszú távú növekedési előrejelzése 
egyébként 1-1,5 százalék közötti 50 éves távlatban, végig csökkenő tendenciát mutat. A 
kormány éppen ezért törekszik új piacokat keresni és a keleti nyitás jegyében olyan 
területekre rácsatlakozni, ahol érdemibb, nagyobb növekedés valósulhat meg. 

A növekedés kapcsán a beruházási rátára elnök úr és Veres János miniszter úr is 
felhívta a figyelmet. Igen, alacsonyak voltak a beruházási ráták, de nézzünk a mélyára. A 
termelő ipari beruházások Európában az egyik legnagyobb mértéket érték el. Azt gondolom, 
hogy az pozitív, hogy a termelő cégek, nemcsak a Mercedes és az Audi, nemzetközi 
összehasonlításban is igen nagymértékű beruházásokat hajtott végre, és a termelő ipari 
beruházások növekednek. A lakossági építőipari beruházásoknál láthatunk jelentős 
visszaesést. Tudjuk az okát, ez a devizahitelesek helyzete. Ez egy olyan terület, ahol a 
kormányzat számos intézkedést hozott, és javaslatokat fogalmazott meg. Az újabb forduló 
pedig november 1-je lesz, amikor a bankszektor leteszi saját javaslatát a devizahitelesek 
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problémájának kezelésére. Tehát szerintem árnyalt a beruházási statisztika. Vannak olyan 
területek, termelő szféra, ahol kifejezetten pozitív számokat láthatunk. 

Elnök úr azt mondta, hogy az adósságcsökkentés eredményei még kevésbé láthatók. 
Egy számot említettem, az adósságszolgálat kamatkiadásai nominálisan 80 milliárd forinttal 
csökkennek jövőre a 2013-as tervszámokhoz képest. Ha emellett megnézzük, hogy az 
országkockázati felár hogyan alakult, akkor bizony nagyon jelentős javulást láthatunk. Jóval 
olcsóbb az államadósság finanszírozása most, mint pár évvel ezelőtt volt. A CDS-felár a 
spanyol, olasz szint környékén van, jóval alacsonyabb, mint a portugál, a ciprusi, a görögöt 
már nem is említve. Tehát a kamatkiadások területén és az államadósság finanszírozásának 
költségszintjén abszolút értékben is csökkenést láthatunk, és más európai uniós országokkal 
összehasonlítva is úgy látom, hogy a tényszámok alapján nagyon komoly javulás valósult 
meg. 

Az európai uniós források felhasználására elnök úr is, Veres miniszter úr is, Ékes 
József képviselő úr is, Herman István képviselő úr is felhívták a figyelmet. Azt gondolom, 
hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslat minden lehetséges eszközt biztosít ahhoz, hogy 
a tervezett felhasználást megvalósuljon. Ismétlem magam, nem lehet költségvetési akadálya a 
források felhasználásának. Elnök úr a frekvenciabevételek bizonytalanságát is említette. Itt 
felhívom a figyelmet arra, hogy nemzetközi elemzés alapján került meghatározásra az a 10 
milliárd forintos összeg, amit a jövő évi költségvetési törvényjavaslat tartalmaz. Új 
frekvenciák értékesítéséről van szó. Ha megnézzük azt, hogy a meglévő frekvenciák 
továbbhasználatánál idén milyen sikert tudtunk elérni, 110 milliárd forint körüli bevételt, 
akkor nem túlzott a jövő évi 120 milliárdos szám. És megint ismétlem magam, nemzetközi 
összehasonlítást végzett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, amelynek alapján a jövő évi 
szám a költségvetési törvényjavaslatba betervezésre került. Ugyanakkor, ha valamilyen 
probléma állna elő, éppen a beruházási alap biztosítja azt, hogy az arányosan kevesebb 
bevétellel szemben arányosan kevesebb kiadás teljesülhessen. A költségvetési törvényjavaslat 
normaszövege a nemzetgazdasági miniszternek adna jogot arra, hogy a 
kötelezettségvállalásokhoz az előzetes engedélyt megadja. 

Az egyes évek összehasonlíthatóságáról, illetőleg a törvényjavaslat átláthatóságáról is 
sok szó esett. Két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy maga a törvényjavaslat 
normaszövegszerű, illetőleg jogi kötő része a 2014. évről szól, de az összehasonlíthatóságot 
az általános indoklása szövege és táblázatai biztosítják. A benyújtott fő kötet 240. oldalától 
mind a makrogazdasági pálya, mind az államháztartási kiadások és bevételek tekintetében 
2012, 2013, 2014, sőt a kitekintés esetén 2017-ig biztosítja az összehasonlíthatóságot, tehát 
számos számsort tartalmaz hosszú oldalakon keresztül a javaslat. Természetesen elnök úrnak 
abban igaza van, hogy a fő kötet 1. számú mellékletében, például a rendőrségnél vagy az 
egyetemeknél összevont címek szerepelnek, de a fejezeti kötetekben ennek részletezését az 
államháztartási törvény értelmében próbálta bemutatni a kormányzat. Abban elnök úrral 
egyetértek, hogy régi vita, dilemma, hogy mi a helyes, mi a kezelhető mennyiség. Így is a 
teljes mennyiség meghaladja az ezer oldalt, amit a kormányzat a dokumentumokban az 
Országgyűlés részére benyújtott. De az hosszú vita, hogy szükséges-e, célszerű-e további 
kiegészítő táblázatokat szerepeltetni. 

Ami az államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezeteket említi, itt elnök úr a 
médiahatóságot emelte ki. Ismét azt tudom mondani, hogy a törvényjavaslat indoklásában 
bemutatjuk a központtól független szervezetek várható költségvetési tételeit, valamint a 
stabilitási törvény előzetes kormányzati kontrollt ír elő ezen szervezetek hitel- és 
adósságműveletei tekintetében. Mind az önkormányzatok, mind az úgynevezett kormányzati 
szektorba sorolt szervezetek, tehát például a Televízió vagy az Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 
tevékenységének tekintetében. 
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Veres János miniszter úr felvetései kapcsán a következőket szeretném kiemelni. A 
Költségvetési Tanáccsal folyamatos kapcsolatban voltunk, minden egyes változtatásról 
tájékoztattuk őket, azokról is, amelyeket a kormány a Költségvetési Tanácsnak átadott 
dokumentumok után hajtott végre a költségvetési törvényjavaslaton, a GDP tekintetében 
pedig a szeptember végén közzétett KSH-számsor alapján frissítettük a makrogazdasági 
prognózist. Ha a GDP-számokban látott valahol miniszter úr eltérést, az ennek köszönhető. A 
legfrissebb, szeptember végi KSH-számokat vettük alapul. A 2013-as bázis tekintetében 
miniszter úr úgy látja, hogy túlzottan optimista a kormányzat. Én nemcsak a növekedési 
adatot emelném ki, hanem például az inflációt is, ahol 1,9 százalékos inflációval számolunk, 
és érdemben alacsonyabb forgalmi jellegű bevételekkel, mint a törvényi előirányzat. Tehát a 
költségvetés tekintetében, azt gondolom, a kockázatokat így sikerült csökkenteni. 

Az uniós forrásokról már volt szó. Abszolút egyetértek Ékes József képviselő úr 
fölvetésével. Igen, egyrészről a korábbi években is volt önkormányzati önerő alap, ennek 
összege növekedett, és 2012-től lépett be egy új önerő előirányzat, ami a jövő évi 
törvényjavaslatban is 30 milliárd forintos összeggel szerepe. Tehát az abszolút összeg 
növekedett. A másik nagyon fontos tétel, amit képviselő úr kiemelt, az önerő biztosításának 
rendszerében történt változás. Az Állami Számvevőszék készített egy igen mélyre ható 
elemzést arról, hogy a helyi önkormányzatok magas adóssága jelentős részben annak 
köszönhető, hogy túl magas önrészt kért a kormányzat az uniós pályázatokhoz. Ez a rendszer 
változott meg, és jelentősen csökkent a kötelezően biztosítandó önrész mértéke. 

Nyikos elnök úr és Veres János miniszter úr is felhívta a figyelmet arra, hogy 
alacsonyak a tartalékok, nem történt kockázatelemzés a hiány tekintetében. Ugye, a 
Költségvetési Tanács véleményére a 302. oldalon szerepel a kormányzati válasz, és ebben 
kiemeltük a kockázatelemzés lényegi elemeit. Ami a számokat illeti, 1 százalékos GDP-
növekedés nagyságrendileg 0,4 százalékos egyenlegváltozást eredményez, a GDP változatlan 
szerkezetét feltételezve. Ez azt jelenti, hogy a 100 milliárdos Országvédelmi Alap akkor is 
biztosítja a 2,9 százalékos hiánycél elérését, ha a növekedés 2 százalék helyett akár csak 1,1 
százalékos. Erről szól a kockázatelemzés. Ezért gondoljuk azt, hogy 100 milliárdos 
Országvédelmi Alap elegendő, hiszen 1-1,1 százalékos növekedést senki sem jelez előre. Itt 
van előttem egy táblázat, amiben a legalacsonyabb növekedési előrejelzés a Gazdaságkutató 
Intézeté, a GKI-é, amely 1,3 százalékos növekedést prognosztizál. De ha a növekedésnél 
tartunk, engedjék meg, hogy a Merrill Lynch mellett mondjuk a Capital Economics vagy az 
HSBC előrejelzését is említsem, amelyek viszonylag konzervatív intézetek. Ők is 2 
százalékos növekedéssel számolnak, de több hazai elemző intézet, ING, Takarékbank, a 
jegybank növekedési prognózisa is némileg 2 százalék alatti növekedést jelez. Azt gondolom, 
hogy a 2000 milliárdos jegybanki növekedési program érdemben fog hozzájárulni a 
növekedéshez. 

Ami a beruházási rátában a bizonytalanságot, illetőleg a kiszámíthatóságot érinti, 
említettem, hogy a termelő beruházások igen jelentős mértékben növekedtek az elmúlt 
időszakban, és a kormányzat által kötött stratégiai megállapodások pont azt a célt szolgálják, 
hogy a bizalom erősödjön. És amit ki kell emeljek még a megállapodások mellett, az az, hogy 
az államháztartási konszolidáció lezajlott, és ebből fakadóan negatív adóváltozásokra nem 
számíthatunk a közeljövőben. Hiszen az államháztartási konszolidáció ezt már nem teszi 
szükségessé. 

Az alacsony jövedelműek helyzete. Balázs József képviselő úr fölhívta a figyelmet 
arra, amihez csak csatlakozni tudok. A jövő évi költségvetési törvényjavaslat semmilyen 
nominális csökkentést nem tartalmaz a szociális kiadásoknál. Igen, GDP-arányosan, amit 
miniszter úr említett, előfordulhat ilyen csökkenés, hiszen a foglalkoztatás bővülésével 
számolhatunk, például a munkanélküli kiadásokra emiatt kevesebb forrás mehet. A családi 
pótlék nominális összege rögzített, de ismét Balázs József képviselő úrra hivatkozom, ahogy 
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említette, és ahogy a törvényjavaslatban bemutatásra került, 190 milliárd forintnyi az a családi 
kedvezmény, amit a személyi jövedelemadón keresztül a kormányzat és az önkormányzat ott 
hagyott a családoknál. Ez az összeg bővül körülbelül 50 milliárd forinttal az egyéni 
hozzájárulási tételekből való levonhatóság által. 

Az egészségügyi kiadásokat elemezhetjük itt tételesen, a gyógyító-megelőző 
ellátásoknál 50,9 milliárd forint a bővülés. Az önkormányzatok helyzetére csak azt 
mondanám, hogy 2010-ben az önkormányzatok hiánya mintegy 200 milliárd forintos összeg 
volt, 2012-ben pedig már nagyon komoly többletet értek el az önkormányzatok 
adósságkonszolidáció nélkül is. Tehát a számok azt mutatják, hogy az önkormányzatok 
működési helyzete sokkal stabilabb. Nyilván ez a feladatok átrendezésével, a finanszírozási 
rendszer változtatásával és az adósságátvállalásokkal is összefügg. 

Vágó Gábor képviselő úr választási költségvetést említett. Két dolgot kell 
megjegyeznem. Választási években Magyarországon 9 százalékos vagy afölötti hiány volt. A 
jövő évi törvényjavaslat 3 alatti hiánnyal számol. Ezen túl pedig van egy alaptörvény és van 
egy stabilitási törvény, ami nem teszi lehetővé, egyszerűen jogilag nem teszi lehetővé az 
államadósság növekedését. Sőt, azt is előírja, hogy a kormányzatnak a féléves adatok alapján 
jelentést kell készíteni, és a tisztelt bizottság, valamint a Költségvetési Tanács részére 
megküldeni. És ha úgy látja, hogy az államadósság növekedne, akkor kezdeményeznie kell a 
költségvetés módosítását. Magyarul nemcsak az elmúlt évek tapasztalata és a benyújtott 
törvényjavaslat biztosítja azt, hogy ne legyen ismét 9 százalék körüli a hiány, hanem a jogi 
környezet is, azt gondolom, garantálja azt, hogy nemcsak 2014-ben, hanem a következő, 2018 
utáni választási években se lehessen választási költségvetést összeállítani. 

A megszorítások tekintetében, elnézést kérek, nem akarok túl hosszú lenni, de itt van 
előttem egy lista, hogy a közszféra bérezésénél, a nyugdíjaknál mely országok alkalmaztak 
csökkentést. Varga miniszter úr azt mondta, hogy ilyen jellegű intézkedéseket, megszorítást a 
kormányzat nem végzett. Megint Eurostat-adatok alapján azt gondolom, hogy Magyarország 
a 27 tagállamból a legnagyobb államháztartási konszolidációt hajtotta végre úgy, hogy a 
bruttó bérek nem csökkentek, a nyugdíjak nem csökkentek. Sőt, a bruttó bérek az 
egészségügyben, a pedagógusok esetében növekedtek, és a nettó jövedelmek pedig az 
egykulcsos adónak, illetőleg a családi kedvezménynek köszönhetően jelentősen nőttek. Olyan 
országok csökkentették a közszféra bérét és/vagy létszámát, mint Csehország, Írország, 
Hollandia, Lettország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia. Sorolhatnám még, Magyarország 
nincs közöttük, viszont a konszolidációt végre kellett hajtani. Nem a bérekkel és nem a 
nyugdíjakkal tette ezt meg a kormány. Tehát nem látom azt, hogy olyan jellegű 
megszorításokat alkalmazott volna a kormány, illetőleg az Országgyűlés, amit más európai 
országok alkalmaztak. Hangsúlyozom, más eszközökkel a legsikeresebb konszolidációt 
hajtotta végre Magyarország, hiszen a hiány tekintetében most már a legjobb országok között 
vagyunk. 

Itt csatlakoznék arra a pontra, hogy hosszú távon fenntartható-e ez a pozíció vagy sem. 
Az Európai Bizottság nyilvános dokumentuma alapján a 25 és 50 éves hosszú távú kitekintést 
alapul véve Magyarország a legjobb 5 ország között van, azon országok között, ahol az 
államháztartás fenntarthatóságát érintő kockázatok a legkisebbek. 

Mire van pénz? Az Eximbank tételét emelte ki képviselő úr. Azt el kell mondjam, 
hogy az általa is említett beruházási ráta növekedése érdekében az Eximbank rendkívül 
expanzív tevékenységet folytatott. A hitelkihelyezése, a mérlegfőösszege radikálisan 
növekszik. Ráadásul ezt AAA besorolású kötvénykibocsátással teszi, nemzetközi pénzintézet, 
a Világbank segítségével von be forrást, és így bővíti tevékenységét. A hitelkihelyezéshez 
természetesen meg kell felelnie a tőkemegfelelési mutatóknak. Ezt a megfelelést, ezt az 
expanziót, a hitelezés bővítését szolgálja az a 18 milliárd forintos forrásjuttatás, ami 
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egyébként csak pénzforgalmi tétel, az uniós módszertan szerinti összeget nem befolyásolja. 
Hiszen egy racionális befektetésről, forrásjuttatásról van szó. 

Hogy a növekedés optimista-e vagy sem, itt említettem számokat. A 2 százalékos 
előrejelzés nemzetközi kitekintésben, azt gondolom, nem optimista. 

Balázs József és Ékes József képviselő úr megjegyzéseivel abszolút egyetértek, 
Herman István képviselő úréval is, aki azt mondta, hogy folyamatosan karban kell tartani a 
költségvetést. Nemcsak Magyarország teszi ezt, hanem maga az Európai Unió is, így számos 
európai ország, ahol az elmúlt évek módosításainál sokszor több módosítást hajt végre az 
adott kormányzat, vagy maga az Európai Unió tanácsa. A magyar kormány által javasolt 
módosításokat mindig az hajtotta, hogy egyrészről az átfogó cél, az államadósság 
csökkentése, a hiány fenntarthatósága megvalósuljon, másodsorban, ahogy Ékes József 
képviselő úr említette, amikor pozitív forrásjuttatásra volt lehetőség, arra a kormány javaslatot 
tett, és azt gondolom, 2014-ben is ezt a gyakorlatot kívánja követni. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szavazunk a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen szavazattal a bizottság 
támogatta. Kérdezem, ki az, aki ellene van? Négy. Tartózkodás pedig nem volt. 

Arról kell döntenünk, hogy a többségi, illetve kisebbségi véleményt ki fogja 
elmondani. Ha megengedik, a többségi véleményt magamra tudom vállalni, a kisebbségi 
véleményt háromfelé fogják osztani az ellenzéki frakciók, tehát majd mindenkinek jut 10-10 
perc. Köszönöm szépen, államtitkár úr a bizottsági ülésen való részvételét. Ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalását lezárjuk. Tekintettel arra, hogy közel három órája veszünk részt a 
bizottság ülésén, szünetet rendelek el. Arra kérek valamennyi bizottsági tagot, különösen 
azok, akik érintettek a határozatképesség fenntartásában, hogy pontosan legyenek itt. 
Köszönöm szépen. (Rövid szünet.) 

 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
megtárgyalása 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottság ülését. A bizottság egyébként 
határozatképes, tehát erre alkalmasak is vagyunk. Miután a következő napirendi pontoknál 
már könnyen lehet, hogy nem leszek jelen, ezért elnök úrnak vissza is adom az ülés vezetését. 
Köszönöm a bizottság eddigi megértését. 

 
(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.) 

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

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pont tárgyalására térünk rá, ami a 2014-
es központi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szól. Köszöntöm a tárca 
képviselőjét, Berczik Ábel államtitkár urat, és kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni az előterjesztéshez. Ha igen, parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden, ez a napirendi pont szoros összefüggésben 
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áll a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, az előbbi napirendi pontban 
tárgyalt törvényjavaslattal. Olyannyira, hogy a korábbi években az volt a gyakorlat, hogy egy 
törvényjavaslat tárgyalta a központi költségvetést, valamint az azt megalapozó 
törvényjavaslatokat, egészen addig, míg az Alkotmánybíróság ezt a gyakorlatot nem 
megfelelőnek, az alkotmányból nem levezethetőnek találta a központi költségvetési törvény 
speciális jogi jellegére tekintettel. Azóta külön törvényjavaslatként, de párhuzamosan együtt 
tárgyalja a két törvényjavaslatot az Országgyűlés. 

Jelen törvényjavaslatban olyan módosítások szerepelnek, amelyek a 2014. évi 
központi költségvetés előirányzatait alapozzák, valamilyen módon összefüggnek a 
költségvetésről szóló törvényjavaslattal. Ezért is van az államháztartási törvénynek az a 
rendelkezése, amely szerint egy időben, egyszerre kell a két törvényjavaslatot beterjeszteni, 
ami 2013. szeptember 30-ával meg is történt. Néhány törvényjavaslatot, ahol érdemi 
módosulások is vannak, kiemelnek. Az egyik a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló törvény módosítása, amelynek értelmében a törvényjavaslat elfogadását 
követően a bírósági szakaszban is mód lenne egyezséggel lezárni az adósságrendezési eljárást. 
Ezt a megoldást az élet kényszeríti ki, hiszen több olyan eset merült föl, amikor a felek már 
nem a pénzügyi gondnok által menedzselt szakaszban, hanem a bírósági előtti szakaszban 
jutnának egyezségre. Ilyenkor nem érdemes a vagyonfelosztást végigvinni, ami általában 
mind a hitelezőkre, mind az önkormányzatokra vonatkozóan hátrányos helyzetet eredményez. 

A gazdasági stabilitásról szóló 2014. évi CXCIV. törvény néhány ponton pontosítja az 
önkormányzati kezességi garanciavállalásra vonatkozó rendelkezést. Így amennyiben az 
alapügylet sem lenne engedélyköteles, amelyre az önkormányzat kezességet vállal, akkor az 
erre vonatkozó önkormányzati kezesség, illetve garanciavállalás sem lesz engedélyköteles. 
Ugyanígy egy újfajta, a joggyakorlat által igényelt változtatás, ami lehetővé teszi, hogy 
amennyiben bírósági határozatból vagy jogerős bírói ítéletből keletkezik fizetési 
kötelezettsége az önkormányzatnak, akkor az alapvető szabályoktól, alaprendelkezésektől 
eltérően az ebből eredő fizetési kötelezettségre éven túlnyúló hitelt vehessen föl az 
önkormányzat, természetesen engedéllyel. 

Az államháztartásról szóló törvény is módosul néhány ponton. Ezek közül látszólag a 
legjelentősebb az, hogy a költségvetési szervek fogalma egységessé válik. Megszűnik az 
önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kategóriája. 
Ennek célja az egyszerűsítés és az egységesítés. Azonban itt is szükségesnek tartom azt a 
félreértést eloszlatni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezt követően minden költségvetési 
szervnek kell önálló gazdasági szervezettel rendelkeznie. Az csupán azt jelenti, hogy az 
önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek sem lesznek a nevükben 
megkülönböztetve. Azonban továbbra is természetesen mód és lehetőség nyílik arra, hogy 
több költségvetési szerv gazdasági feladatait egy adott költségvetési szerv lássa el. 

Számottevő és viszonylag jelentős változást takar a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása. Ez az ápolási díjra való jogosultságnak 
egy újabb kategóriáját állapítja meg. Mégpedig a súlyosan fogyatékos és tartósan beteg 
személyek esetében bevezeti a kiemelt ápolási díj kategóriáját, amely az eddigi ápolási díjhoz 
képest magasabb összegű támogatásra nyújt lehetőséget. 

A jelenleg hatályos törvény értelmében a központosított illetményszámfejtéshez 2014. 
január 1-től csatlakozniuk kellene az alkotmányos költségvetési szerveknek, az alkotmányos 
fejezeteknek, így egyebek mellett az Országgyűlésnek is. Az előttünk fekvő törvényjavaslat 
ezt, főleg a kincstárban zajló európai uniós projekt beindításának megvalósulására való 
tekintettel egy évvel elhalasztani javasolja. 

Az egészségügyről szóló törvény módosítása értelmében törlésre kerül az az 
államháztartási törvény alapvető szabályaitól eltérő, illetve kivételt engedő rendelkezés, 
amelynek értelmében a GYEMSZI, ha szabad így fogalmaznom, a kórházakat fenntartó 
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központi költségvetési szerv a költségvetéséből támogatást nyújthatott. Az államháztartás 
alapelvei szerint támogatás nyújtására csak a fejezeti kezelésű előirányzatokból kerülhet sor. 
Ez az elv a jövőben az egészségügy esetében a GYEMSZI-nél is érvényesülni fog. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása értelmében a jövő év január 1-től 
visszakerül az emberi erőforrások miniszteréhez a felsőoktatási intézmények gazdasági 
vezetőinek, illetve belső ellenőrzési vezetőinek kinevezési jogköre, azzal az eltéréssel, hogy 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértési jogát gyakorolja. 

Ezen törvényjavaslatokat gondoltam kiemelni bevezetésként, természetesen, ha 
bármilyen kérdés van, arra igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 

Kérdések és a válasz 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése az államtitkár úrhoz? Herman képviselő 
úr! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kérdésem arra 

irányul, hogy azok számára, akik kereső tevékenységet nem tudnak folytatni, mert súlyosan 
beteg hozzátartozójukat ápolják, és az arányosság érdekében kiemelt díjról beszélt az imént 
helyettes államtitkár úr, ez havi juttatás, vagy pedig fizetésként kezelendő az összeg. Hiszen, 
ha jól tudom, ebből tb-járulékot vonnak le. Tehát ez hogyan kezelendő? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ékes képviselő úr is kérdezni akar. Kérdezni, ugye? (Jelzésre.) Nem. Akkor 

több kérdés nincs, visszaadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Ahogy 

említettem, az ápolási díj havi összeg, tehát havonta kerül meghatározásra, az eddigi 
gyakorlattal megegyező módon. Tehát nem változik az ápolási díjra vonatkozó adó- és 
járulékszabály. Annyi a különbség, hogy új kategóriaként az ápolási díj alapjának, ami a 
központi költségvetési törvényben kerül minden évben meghatározásra, a 180 százaléka lesz a 
kiemelt összegű ápolási díj mértéke. Eddig, ha jól emlékszem, 100 és 130 százalékok voltak a 
normál, illetve az emelt összegű ápolási díj esetében. Ez az összeg a kiemelt ápolási díj 
esetében megemelkedik 180 százalékra. De az ápolási díjra vonatkozó levonási szabályok 
megváltozására nem tartalmaz javaslatot a törvényjavaslat. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm. Ez volt a válasz. Akkor megnyitom a vitát. Kinek van 
észrevétele, megjegyzése, véleménye a törvényjavaslathoz. (Nincs jelentkező.) Észrevételt 
nem látok. Akkor nem is kell visszaadnom a szót. Kéri? (Jelzésre.) Nem. 

Akkor szavazás következik arról, hogy a bizottság alkalmasnak ítéli általános vitára a 
jövő évi költségvetéshez kapcsolódó, megalapozó törvényekről szóló törvényjavaslatot. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság elfogadta, általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. Köszönjük 
szépen, államtitkár úr, a közreműködését. 

Még annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy szokásunktól némileg eltérően azt 
javasolom, ha egyetért vele a bizottság, hogy ajánlásunkat írásban adjuk meg a parlament 
apparátusának. Köszönöm. 
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Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 3. napirendi pontra, az egyes adótörvények és a velük 
kapcsolatos egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. Köszöntöm 
Pankucsi helyettes államtitkár urat körünkben, és megkérdezem tőle, hogy kívánja-e 
indokolni a törvényjavaslatot. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm 
önöket. Ha szabad, akkor egy nagyon rövid áttekintést adnék a beterjesztett törvényjavaslatról 
azzal, hogy természetesen nagyon szívesen állok utána rendelkezésre a kérdések, javaslatok 
összefüggésében. Ha röviden kellene jellemezni ennek a benyújtott intézkedéssorozatnak a 
legfőbb üzenetét, tartalmát, akkor talán azt lehetne mondani, hogy kiszámíthatóság és 
stabilitás az adórendszerben. Nagyon fontos, hogy az elmúlt évek markáns és nagy léptékű 
adóváltozatásait követően elérkezett 2013. január 1-től, tehát ebben az esztendőben, abba a 
fázisába a kormány adópolitikája, amikor már úgy látjuk, hogy további nagy intézkedésekre, 
strukturális átalakításokra nincs szükség. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy az az 
adóintézkedés-sorozat, amit javasol a kormány a benyújtott törvényjavaslatban, sokkal inkább 
finomhangolást, egyszerűsítést és általában az adókörnyezet jobb és egyszerűbb működését 
szolgálja. 

Valójában egyetlenegy nagy erejű intézkedést lehet kiemelni a csomagból, ez pedig 
nem más, mint a családi járulékkedvezmény bevezetése. Mindannyian pontosan ismerjük, 
hogy 2011 óta családi kedvezmény került bevezetésre a személyi jövedelemadó rendszerében, 
ezzel számos család életét tudtuk javítani, és gyermeknevelési költségeit tudtuk csökkenteni. 
A korábbi és jelenleg hatályos családi kedvezménnyel is több mint egymillióan tudtak élni, 
számításaink szerint több mint 600 ezer család életében hozott kedvező változást. A kormány 
ugyanakkor fölismerte, hogy a legalacsonyabb személyi jövedelemadó-alappal rendelkező 
családok esetében nem mindenhol volt lehetőség arra, hogy a kedvezmény teljes összegét, a 
gyermekenként 10-20-33 ezer forintos kedvezményt igénybe tudják venni, és ennek 
érdekében született olyan javaslat, hogy a személyi jövedelemadó mellett az egyéni járulékok 
terhére is figyelembe vehető legyen ez a kedvezményfajta. Ez talán a legnagyobb mértékű és 
léptékű intézkedés a javasolt módosításokban. 

A finomhangolás oldalán mindenképpen szeretnénk a vállalkozói környezetet is 
kedvezőbb helyzetbe hozni. Ennek keretében ugyan kisebb léptékű, de talán a vállalkozások 
számára kifejezetten fontos intézkedéseket javasol a kormány. Az egyik a jól működő és a 
gyakorlatban már bizonyított szabad vállalkozási zónákban igénybe vehető szociális 
hozzájárulásiadó-kedvezmények körét bővítené, méghozzá annak érdekében, hogy még 
inkább tudja mobilizálni a szabad vállalkozási zónák környezetében lakó potenciális 
munkavállalókat, amikor például azt javasoljuk, hogy már nemcsak az adott zónában lakó 
munkavállalók után vehető igénybe az adókedvezmény, hanem az adott 20 kilométeres 
körzetében lakók után is. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy a munkaerő mobilitását ez 
serkentheti, és nem utolsósorban lökést adhat a foglalkoztatásnak. 

Hasonlóan nagyon fontos lépésnek gondoljuk, hogy a kutatás-fejlesztés költségeinek 
igénybevételére mostantól a vállalatcsoportok esetében az összes magyarországi csoporttag 
esetében lehetőség lesz. A korábbi szabályok szerint minden vállalkozás csak a saját maga 
által végzett kutatás-fejlesztési tevékenységek után vehetett igénybe kedvezményt. A mostani 
szabályok szerint a kutatás-fejlesztés költségeit a Magyarországon működő csoporttagok 
egészének vonatkozásában figyelembe lehet venni. 
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Hasonlóan kedvezőnek gondoljuk azt a változást, ami a tárgyieszköz-beruházásra 
igénybe vett hitelek kamatának adókedvezményét érinti. Korábban az ilyen típusú kamatok 40 
százalékát lehetett igénybe venni a társasági adó rendszerében, az új javaslat szerint ez 60 
százalékra emelkedne. Bízunk benne, hogy ezzel mind a hitelfelvételi aktivitást tudjuk 
serkenti, mind pedig a beruházási aktivitást el tudjuk a kis- és középvállalkozási szektorban 
indítani. Ez a javaslat alapvetően a kkv-szektort érinti. 

Ha visszatérünk a családokra, ott is érdemes kiemelni azt, hogy például az 
illetékfizetés rendszerében is igyekszünk kedvezőbb és átláthatóbb helyzetet kialakítani a 
benyújtott javaslat útján, például olyan módon, hogy az ajándékozás illetve a visszterhes 
vagyonszerzési illeték alól mentességet biztosítana az általunk benyújtott javaslat most már 
nemcsak akkor, ha egyenes ági rokonok között valósul meg a vagyonmozgás, hanem akkor is, 
ha házastársak között. A korábbi rendszerben ez egy különbségtétel volt, hogy ha szülő-
gyerek között valósult meg a vagyonmozgás, ott az illetékmentesség biztosítva volt, de ha a 
házastársak egymás között biztosítottak vagyonmozgást, az illetékköteles volt. Ezt javasoljuk 
eltörölni. 

Egyszerűsíteni is gondolnánk a jelenlegi adórendszert. Talán a részletekbe itt és most, 
az általános vita keretében annyira nem célszerű belemenni, csak példálózó jelleggel érdemes 
megemlíteni, hogy az önellenőrzés szabályait próbáljuk jelentősen egyszerűsíteni a 
vállalkozások számára az adózás tekintetében. Egy évvel korábban a számvitelben már 
rendelkeztünk erről, most ezt az adózás területén tovább folytatjuk. Fontosnak tartjuk a 
gazdaságfehérítő intézkedések vagy lépések továbbvitelét a magyar adórendszerben. Ennek 
keretében például olyan intézkedésre tett javaslatot a kormány, hogy a kenőolajok 
nagykereskedelme vagy akár a kis kiszerelésű PB-gázpalackok nagykereskedelme csak 
jövedéki engedéllyel lenne folytatható a jövőben Magyarországon. Azt látjuk, hogy mind a 
két terület meglehetősen fertőzött a mai gazdasági életben, reméljük, hogy ez a jövedéki 
engedélyhez kötés, miközben plusz adóterhet nem generál, mégis az ellenőrizhetőség 
szempontjából nagyobb biztonságot jelent a felhasználók, a vállalkozások, a lakosok számára. 

Hasonlóan fehéredést várunk attól az intézkedéstől, amely a kezelő személyzet nélküli 
automaták vonatkozásában adna felhatalmazást egy rendelet megalkotására, ami tisztázná azt, 
hogy hogyan lehet az elsősorban ital-, illetve élelmiszer-automaták vonatkozásában azt 
megoldani, hogy ellenőrizhető legyen ezen automaták forgalma. Jelen esetben és a mai 
életben a legtöbb automatánál egyébként nem biztosítható az, hogy valóban tudjuk, hogy az 
üzemeltető állítása szerinti forgalom adatai vajon megbízhatóak-e vagy sem. Ugyanakkor 
vannak már tapasztalataink arra vonatkozóan, hogyan lehet az ellenőrzést különböző 
technológiai módszerekkel biztosítani. Azt gondoljuk, ez jó út lehet arra, hogy ezt a kört is 
bevonjuk az ellenőrzésbe. 

Azt gondoljuk, hogy a fegyelmezett költségvetési gazdálkodásba mindenképpen 
beletartozik az, hogy jelen esetben a családi járulékkedvezményen túlmenően érdemi 
költségvetési hatással bíró intézkedést ne tartalmazzanak a javasolt adóintézkedések. 
Szeretnénk ezzel is azt a fajta költségvetési fegyelmet demonstrálni, amit egyébként itt az 
előző napirendi pontok keretében már helyettes államtitkár kollégáim is jellemeztek. Ennek 
keretében például fontos kiemelni, hogy 2014-ben is számít a bankadó-bevételre a kormány. 
Tehát a bankadót továbbvittük, vagy, hogy még egyet mondjak, ami talán a költségvetés 
szempontjából fontos lehet, az energiaellátók jövedelemadója vonatkozásában bevezetni 
javasoljuk a jövedelemadó-előleg rendszerét is. Ez a társaságiadó-előleg mintájára kerülne 
bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésbe az az adó, amit ebből az adónemből várunk, 
év közben is ütemezetten megérkezik. 

Azt gondolom, talán a legfontosabb intézkedések ennyiben foglalhatók össze. 
Természetesen nagyon szívesen várom a kérdéseket, javaslatokat, és ezekre igyekszem 
válaszolni. Köszönöm a figyelmüket. 
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Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr a kiegészítését. Kinek van kérdése? (Nincs 
jelentkező.) Nincs kérdés. Kinek van véleménye, észrevétele, elgondolása? Veres képviselő úr 
aztán. Én képviselői minőségemben szólnék. Valójában nekem ezzel az a gondom, ami nincs 
benne. Ami nincs benne, az a szomorú észlelésem, hogy az áfakulccsal nem nagyon tudnak 
mit kezdeni. Ugye, államtitkár úr megerősít engem abban, hogy a 27 százalék Európa-csúcs. 
Lehet, hogy világcsúcs, azt nem néztem meg, hogy mennyi a világcsúcs áfakulcsban, de 
mindenképpen Európa-csúcs. De ez csak játék az számokkal. Az igazi probléma az, hogy ez a 
hatalmas áfakulcs borzasztó mértékben növeli a szürke-feketegazdaságot. Gyakorlati 
tapasztalatok alapján mondom, nem olvasmányélményekből, hogy a kisvállalkozói szférában, 
szolgáltatói szférában, kivitelező építőiparban, kiskereskedelemben, szabad piaci 
kereskedelemben, és sorolhatnám még azokat az ágazatokat, ahol terjed a készpénzes fizetés, 
a számla nélküli szolgáltatás és viszontszolgáltatás, magyarul a szürkegazdaság. Tehát 
történik teljesítés, ezért nem mondom feketének, mert valamit kap az ember valamiért, de ez 
kikerüli az államháztartást. Gondolom, a válasz az lesz majd, hogy nem engedi meg az ország 
költségvetésének helyzete, az egyensúlyi cél veszélyeztetve lenne akkor, ha az áfakulcsokat 
csökkentené a parlament, ezért nincs itt ez szóba hozva, sem az alapvető élelmiszereknél, sem 
azon belül a húsféléknél, amiről a sajtó sokat írt. Itt van egy alapvető probléma. Hosszú távon, 
meggyőződésem, az ország teljes szétzilálása felé, az ellenőrizhetetlenség és 
kézbentarthatatlanság felé viszi ez a magas áfakulcs a gazdaságot. 

A másik megjegyzésem, ami szintén, úgy mondta államtitkár úr, a kiszámíthatóság és 
a stabilitás. Hát, annyiban kiszámítható, hogy a személyi jövedelemadó-kulcsokkal sem 
akarnak… Az adófilozófiájuk változatlan, lineáris adó, és az ebből fakadó társadalmi 
igazságtalanságok továbbvitele, az a polarizáció, ami ennek is köszönhető, a lakosság 
kettészakadása szegényekre meg jómódúakra vagy gazdagokra. Ugye, vannak olyan adatok, 
hozzáférhető adatok, hogy Magyarország az elszegényedés felé halad. Abban a rangsorban, 
amit a Világbank és más nemzetközi szervezetek készítenek az elszegényedés felé megy. 
Megelőz bennünket a szomszéd országok közül megelőzött már Szlovákia és Lengyelország, 
Szlovénia és Csehország előttünk volt eddig is, nem is beszélve Ausztriáról, ami fényévekkel 
jár előttünk. Az igaz, hogy ez az szja kiszámítható, bár nehezen ráírható egy söralátétre, azért 
ezt ismerjük itt be egymás között, de végül is a konstrukciója nem változik, és ez a baj. 

Köszönöm, ez volt az én észrevételem. Most következik Veres képviselő úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Egyrészt az a probléma, amit elnök úr már érintett, ami nincs benne a javaslatban. Nem 
mondom, hogy be lett ígérve, de többszörösen foglalkozott vele a kormánypárti többség, 
illetve a kormány is, hogy bizony lesz javaslat majd az élelmiszerek, de leginkább a hús 
áfájának csökkentésére. Ez egy meglehetősen akut problémának látszik Magyarországon. 
Nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a 27 százalékos mérték mellett sokkal nagyobb az 
eltűrhetőnél vagy az elviselhetőnél a szürkegazdaság aránya ebben az ágazatban. Legalább azt 
vártam, ha ez nem is jön be, de legalább lesz a kormánynak arra javaslata, hogy valamiféle 
fordított áfás kezdeményezéssel megpróbálják megoldani azokon a területeken a legsúlyosabb 
gondokat, amit láthatóan így nem szabad fenntartani. Azaz, én azt is hiányolom, hogy erre 
vonatkozóan nem hallunk kormányzati kezdeményezést. Mert ha nem tudja a kormány 
megvalósítani az áfacsökkentést az élelmiszerek területén, akkor legalább ezen az úton 
érdemes lenne végiggondolni néhány termékpálya sorsát, így fogalmazok. Nyilván nem lehet 
annyi termékre kiterjedően megoldást találni, de az látszik, hogy a gabonafélék esetében ez a 
kezdeményezés eredményt hozott, ahogyan más termék esetében is. Ezért magam úgy 
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gondolom, hogy legalább érdemes lenne elgondolkodni azon, hogyan lehetne ezt a kérdést 
megoldani. 

A másik kérdés, amit szerettem volna érinteni, az az, hogy itt most bejött egy olyan 
javaslat, ami késve érkezett az Országgyűléshez, hiszen három évvel ezelőtt kellett volna azt a 
javaslatot behozni, az egykulcsos adó bevezetésekor, ami arról szól, hogy akinek nincs annyi 
jövedelme, hogy a jövedelemadójából tudná a gyermekkedvezményt érvényesíteni, más 
fizetési kötelezettséggel szemben is érvényesíthesse ezt a bizonyos gyermekkedvezményt. Ez 
egy önkritikája a kormánynak, örülök, hogy ezt az önkritikát gyakorolja a kormány, de azért a 
három év elvesztegetett időszakot és emberekhez el nem jutott pénzt mindenképpen meg kell 
élni. Én hallom, amit a kollégák mondanak, csak ne felejtsék el, hogy itt az önök szuverén 
döntéséről van szó, amit három éven keresztül bőszen védtek. Most pedig belátják, hogy az 
ellenzéknek teljes mértékben igaza volt akkor, amikor ezzel a témával kapcsolatban kritikáját 
elmondta, és hangoztatta mindvégig. Úgy gondolom, most is fennáll ez az igazsága az 
ellenzéknek, ebből következően csak örülök annak, hogy végre egy kérdésben belátták, hogy 
tévedtek, hibáztak és helytelenül cselekedtek három éven keresztül. Nosza, a többi 100 
kérdésben is be kéne látni, és akkor szerintem jobb világ lenne Magyarországon a jövőt 
illetően. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételeket nem látok. Akkor 

visszaadom a szót államtitkár úrnak, hogy reagáljon a vitára vagy az elhangzottakra. Tessék 
parancsolni! 

 

Az előterjesztő reflexiója 

PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. A 
27 százalékos áfa. Természetesen a kormány is tisztában van azzal, hogy a feketegazdaság, a 
számla nélküli értékesítés, szolgáltatás valós probléma. Sajnos azonban azt kell mondjam, 
hogy a 25 százalékos áfa világában is legalább ennyire valós volt ez a probléma. Nem látjuk 
azt, hogy pont ez a 2 százalékos emelés érdemben hozzásegítette volna, vagy hozzájárult 
volna ahhoz, hogy a feketegazdaság bővüljön. Egyetértek azzal, hogy mindenképpen 
lépéseket kell tenni annak érdekben, hogy visszaszorítsuk a feketegazdaságot, ezzel 
kapcsolatban nagyon sok intézkedésre került sor már az elmúlt három évben is, illetve, ahogy 
említettem, 2014-re is vannak javaslataink. Aki figyelemmel kíséri a híradásokat, pontosan 
láthatja, hallhatja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy 
földerítse a feketegazdaságot. most már nagyjából minden nap lehet hallani, hol füleltek le 
akár cigarettacsempész-hálózatot, akár illegális számlagyárat, akár mást. Tehát azt gondolom, 
igen intenzív fokozatra kapcsolt az adóhatóság a felderítések vonatkozásában, és ennek 
mindenképpen eredménye lesz. 

Talán annyit érdemes megtenni, bár ez már egy kicsit túlmutat az adózás világán, hogy 
lehet, hogy mindezek a problémák, amelyek mondjuk a számla nélküli értékesítés és 
szolgáltatásnyújtás vonatkozásában ma még fönnállnak, maguktól is vissza tudnak szorulni 
egy komolyabb gazdasági növekedés esetén. Az előző napirendi pontokban ezt is 
meghallottuk, hogy azért még a legpesszimistább becslések is alapvetően egy gazdasági 
bővülés irányába mutatnak a következő évben, tehát azt gondolom, ennek mindenképpen lesz 
egy kedvező hatása az áfabevételek, illetve általában a gazdaság fehéredése szempontjából is. 

Az egykulcsos szja vonatkozásában felvetett kételyek, például a társadalmi 
igazságtalanság szempontjából azt nagyon fontos kiemelni, hogy valójában itt egy 
teljesítményösztönzést kívántuk leginkább elérni. Ez egyébként magával hozza azt is, hogy 
nyilvánvalóan, aki magasabb személyi jövedelemadó-alappal rendelkezik, automatikusan 
magasabb személyi jövedelemadó-terhet is visel. Amit szerettünk volna elkerülni az 
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egykulcsos adó bevezetésével, amire elnök úr is utalt nagyon helyesen, hogy sajnos nagyon 
sokan a fekete-szürkegazdaságban működnek. Akkora volt gyakorlatilag a határterhelése, 
határadó-emelkedése egy bizonyos jövedelmi szint fölött a progresszív személyi 
jövedelemadó-rendszerben, ami már egyértelműen abba az irányba terelte a jogalkalmazókat, 
hogy eltitkolják jövedelmeiket. Sőt, tovább megyek, például az adójóváírás rendszere is arra 
volt felhasználva, hogy nagyon sokan minimálbérre jelentették be magukat. Tehát nemcsak 
letagadták jövedelmüket, hanem sajnos még olyan kedvezményeket is igénybe vettek, 
amelyekre valójában egyáltalán nem voltak rászorulva. Tehát azt gondolom, ha ezt 
összevetjük azzal, hogy csak a családi kedvezmény kapcsán minden évben azért legalább 180 
milliárd forint maradt a családoknál, kifejezetten azoknál, akikről leginkább gondoskodnia 
kell a mindenkori kormánynak, akkor semmiképpen sem jelenthetjük azt ki, hogy ez egy 
igazságtalanságot okozó adórendszer. Természetesen ez részben hitvita, hogy ki melyik 
adózásban hisz, de azt gondolom, a számok magukért beszélnek. Az általam már sokszor 
említett 1500 milliárd forint, amit az elmúlt három esztendőben a családoknál hagytunk, ez 
egy akkora összeg, ami semmiképpen sem indokolja azt, hogy igazságtalannak állítsuk be ezt 
a változást. 

A húsáfa vonatkozásában nincs még döntés arról, hogy lesz-e olyan termékkör, és ha 
igen, melyik, ami adott esetben alacsonyabb áfakulcsba lesz sorolva. Az, hogy a kormány 
egyelőre még nem nyújtotta be a jövő évre javasolt intézkedések keretében a húsáfa 
csökkentését, igazából azt jelzi, hogy jelenleg is még folyamatban vannak az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések a nemzetgazdasági és a vidékfejlesztési tárca között. Ennek 
egyébként, utalva Veres miniszter úr szavaira, része az is, hogy vizsgáljuk, hogy esetleg lehet-
e a fordított áfa továbbvitelével vagy további bővítésével a szektort fehéríteni. Hiszen itt két 
problémával küzdünk, az egyik a szektor áfacsalással kapcsolatos fertőzöttsége, másrészt 
pedig nyilvánvalóan az, hogy hogyan juthat el adott esetben egy alacsonyabb áfakulcs a 
végfogyasztókhoz. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, tényleg csak dióhéjban, hogy a 
mindenkori áfacsökkentés az elmúlt években azonnali költségvetési bevételkieséssel járt. 
Ehhez képest ezek az alacsonyabb áfakulcsok nem mindig jelentkeztek a végfogyasztói 
árakban. Magyarul ez egy jövedelemátcsoportosításhoz vezetett a folyamat végén, ahol 
tulajdonképpen a kereskedők jártak jól. Tehát nagyon óvatosan kell ebben eljárni. A 
tárgyalások folyamatban vannak, és nyilvánvalóan egészen addig, amíg az 
intézkedéssorozatról az Országgyűlés a végszavazást nem hajtotta végre, addig ez még 
változhat. 

Miért csak most vezettük be a családi járulékkedvezmény rendszerét? Azért, mert az a 
fajta felelős költségvetési gondolkodás, ami, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, azt a 
kötelezettséget rója ránk, hogy ne nyújtózzunk túl a takarónkon, most tette ezt lehetővé. Ez 
valóban egy indokolt és szükséges lépés volt, most teremtődtek meg a lehetőségek arra, hogy 
ezzel élni. Tömören ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik tehát arról, hogy 
általános vitára bocsátja-e, ajánlja-e a bizottság az egyes adótörvények és a velük összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság ajánlása egyértelmű, 
általános vitára alkalmas a törvényjavaslat. 

Most némi zavarban vagyok, mert előadó-állítási procedúra következik, de a 
kormányoldalon nem volt vélemény. Ebből pedig az következik a formállogika alapján, hogy 
a kormányoldalról nem lesz vélemény, mert nincs mit elmondani. Ezzel szemben az ellenzéki 
oldalon voltak észrevételek. Most van egy olyan helyzet, amiben… (Ékes József. Elnézést, 
ügyrend.) Tessék, Ékes képviselő úr, parancsoljon! 
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Teljesen szabálytalan, amit elnök úr csinál. Veres János 

képviselőtársunk nem volt bent. Ön föltette a kérdést, ki van mellette, és ön úgy zárta el, hogy 
elfogadtuk. Pont. Tehát nem is volt ellenvélemény, nem volt nemmel szavazás. Ilyen egyszerű 
a kérdés, elnök úr. Ön nem tette fel a kérdést, hogy ki van ellene, vagy ki tartózkodik. Ön úgy 
fejezte be a mondatát, hogy elfogadtuk. Pont. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez igaz, amit képviselő úr mond. Számomra nem az a 

lényeg, hogy ott szóljak, hanem az a lényeg, hogy a kormányoldalról egyetlenegy véleményt 
nem hallottam. (Babák Mihály: De nem ez a lényeg, hanem hogy mit kell előadni a plenáris 
ülésen.) Köszönöm szépen. Lezártam a vitát. Nem lesz előadó, módunk van formailag arra, 
hogy írásban tegyünk ajánlást a tisztelt parlament apparátusának. 

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél 
teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása 
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló OGY-határozat módosításáról szóló 
országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító indítvány megtárgyalása 

Folytatjuk a 4. napirendi pont tárgyalásával, ami a nemzetiszocialista vészkorszak 
történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetésével kapcsolatos 
indítvány, illetve annak módosító javaslatainak megvitatása. Itt van Bodó Sándor 
képviselőtársunk, aki az oktatási bizottság nevében fogja ezt a napirendi pontot menedzselni, 
ha jól mondom. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

 
BODÓ SÁNDOR (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Valóban így van, az oktatási bizottság megtárgyalta a vonatkozó módosító 
javaslatokat, és a Tóbiás József, dr. Steiner Pál és Lendvai Ildikó által jegyzett módosítást 
nem támogatta, egyharmados támogatásban sem részesült, míg a Kucsák László 
képviselőtárunk által megfogalmazott módosító javaslatot 15 igennel támogatta. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében van itt valaki? Tessék helyet 

foglalni, bemutatkozni és kommentárt fűzni ehhez. Tessék! 
 
SZAKÁL FERENC PÁL (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 

Szakál Ferenc vagyok, az EMMI köznevelés-fejlesztési főosztályának vezetője. Az 
államtitkárság álláspontját tudom tolmácsolni, megegyezik azzal, amit az oktatási bizottság 
részéről hallottunk, tehát a Tóbiás József, Steiner Pál és Lendvai Ildikó képviselők által 
beterjesztett módosító javaslatot nem támogatjuk, a Kucsák László által beterjesztettet pedig 
igen. 

 
ELNÖK: Ez egy világos álláspont. Kinek van ezzel kapcsolatban észrevétele? Veres 

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

csak annyi lenne, hogy így válik egy látszólagos egyetértésben meghozott törvény 
végrehajtása kapcsán diszkriminatívvá maga az eljárás. Ezért úgy gondolom, jobban meg 
kellett volna fontolni ezt a dolgot. Nyilvánvalóan nem költségvetési a vita. Tehát szeretném 
egyértelművé tenni, hogy ami itt most fönnáll, az nem költségvetési vita, noha a mi 
bizottságunkban zajlik. Ez egy politikai jellegű vita, politikai álláspont, amiről most szó van. 
Csak sajnálni tudom, hogy ilyen politikai álláspontot foglalnak el a kormánypárti képviselők, 
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illetve a kormány. Nem kívánok érvelni, hiszen értelmetlen, ha már egyszer eldöntötték a 
bizottságban és a kormányban, hogy nem kívánják támogatni ezt az indítványt. 

Csak sajnálni tudom és sajnálom azt, hogy ebben a kérdésben, még egyszer mondom, 
egy látszólagosan kialakult egyetértést bont ezzel meg a kormánypárti többség. Szerintem 
nem kellene ilyen kicsinyesnek lenni, ebben a kérdésben lehetne ki-ki nagyvonalúbb, és 
jobban hozzájárulna ahhoz, hogy egységesen mindenki úgy gondolja, hogy vannak olyan 
történelmi események, amelyek megismertetéséhez egységesen van kötelezettségünk segíteni 
hozzájárulással is a mai fiatalságot. Sajnálom, hogy így alakult, még egyszer mondom, 
szerintem nem ez a helyes út. Azt gondoltam, ebben az ügyben legalább nagyobb egyetértés 
tud kialakulni az Országgyűlésben. Köszönöm, nem kérek reagálást, teljesen nyilvánvaló 
számomra, hogy nem költségvetési tételről folyik ez a vita, még ha valaki arra is akarná 
fordítani, hogy a Tóbiásék indítványának elfogadása több költségvetési forrás felhasználását 
eredményezné. Ugye, hibahatárt nem érintő olyan minimális összegről beszélünk, ami az 
Országgyűlés költségvetési bizottsága vitáiban nemhogy nem érint ilyen nagyságrendet, de az 
egész költségvetést sem érinti érdemben semmilyen módon, ha az a bizonyos indítvány 
elfogadásra került volna. Csak sajnálni tudom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Valóban ez kicsit erőltetett módon került ide. Van egy másik 

bizottság, amelyiknek volt egy javaslata, és egy attól eltérő bizottságnak ezzel foglalkozni 
kell. Van-e ehhez észrevétele Bodó képviselőtársunknak? (Jelzésre.) Nincs. 

Akkor szavazás következik arról, hogy az oktatási bizottság indítványához érkezett 
módosító javaslatok közül melyiket támogatja a bizottság. Az ajánlás 1. pontjában Tóbiás 
József, Steiner Pál, Lendvai Ildikó indítványa szerepel. Kérdezem, hogy ennek támogatását ki 
adja meg. (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem támogatta egyharmaddal sem. 

A 2. pontban Kucsák László képviselő úr indítványát ki támogatja? (Szavazás.) A 
bizottság többsége támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezzel végeztünk a 4. napirendi pontunkkal is. Köszönöm szépen a 
közreműködését, főosztályvezető úr. 

Az ülés bezárása 

Az egyebekben van-e valami mondanivaló? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
köszönöm szépen, befejeztük mai ülésünket. 
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