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Napirendi javaslat: 

 

1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 

szám - kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív 
szerint a bizottság határozatképes, mivel a helyettesítések ezt lehetővé teszik. 

A napirend elfogadása 

Szeretném bejelenteni, hogy a kiküldött meghívóhoz kiegészítési javaslat érkezett 
Puskás alelnök úr részéről. Ő azt kéri, hogy a bizottság a mai napirendjét egészítse ki a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító javaslat tárgyalásával. Először arról 
szavazunk, hogy ezt a napirendi kiegészítést magáévá teszi-e a bizottság. Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
elfogadta a napirend kiegészítését. 

Ezek után, még mielőtt föltenném szavazásra a napirendet, bejelentem, hogy a 
kormány kezdeményezésére, az NGM kezdeményezésére javasolni fogom a bizottságnak, 
hogy nyújtson be 14 darab bizottsági módosító indítványt. Ezeket munkatársaim kiosztották. 
Ezt is tárgyalja az 1. napirendi pont keretében a bizottság. Erről külön napirendi pontot nem 
javasolok, hanem azt javasolom, hogy a bizottság értsen egyet az 1. napirendi ponttal 
kapcsolatban azzal, hogy ennek részeként a bizottsági módosítókat is megvitatjuk. 

Ezzel a kiegészítéssel megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirend-
kiegészítéssel ilyen formában egyetért-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a napirend ilyetén történő 
tárgyalásával. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz beérkezett 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ami a jövő évi központi költségvetési 
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalását jelenti. Tisztelettel 
köszöntöm körünkben Banai Péter Benő helyettes államtitkár urat, aki segítségünkre lesz 
abban, hogy ezeket az indítványokat a legjobb tudásunk szerint minősítsük. Elöljáróban még 
annyit szeretnék mondani, hogy olyan tájékoztatást kaptam, miszerint az előterjesztő, tehát a 
kormány egyetlen ajánlási pont kivételével nem ért egyet a kapcsolódó módosító 
javaslatokkal, amelyek száma 145. Tehát a döntő többségével nem ért egyet az előterjesztő, 
egy módosító javaslattal ért egyet. Azt a tárgyalási metódust javasolom, amit már 
gyakorolunk itt néhány esztendeje, hogy természetesen mód van arra, hogy bármely 
képviselőtársunk bármely elutasított, a kormány részéről nem támogatott indítványt bővebben 
is megismerhesse olyan módon, hogy az indítványcsomagból szám szerint kikéri azt, amiről 
többet szeretne tudni. Akkor ezt előkeresik munkatársaim, és erről lehet akkor részletesebben 
is megismerni mind a kormány, mind a bizottság véleményét. 

Ezek után tehát elkezdjük. Van még itt olyan bejelentenivalóm is, hogy a kiegészítő 
ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő javaslat házszabályszerűsége vitatott. Egyelőre kértem 
szakértői vélemény, mert nem értem, mi ezzel a parlament. Ezért azt javaslom, hogy erre 
később térjük vissza, és az 1. és a 2. ajánlási pont nélkül nézzük meg akkor, hogy… 

Először azt kérdezem, kíván-e a bizottság azzal az indítvánnyal foglalkozni, amivel az 
előterjesztő egyetért. Nem tudom, mi ennek a tartalma, de ezt az előterjesztő támogatja. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kívánja ezt részletesebben megismerni. (Nincs jelentkező.) 
Nem kívánja senki részletesen megismerni. Akkor ezt meg kell szavaztatni, hogy ezzel a 
javaslattal egyetért az előterjesztő. 
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Kérdezem, a bizottság részéről ki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság támogatja ezt az indítványt, egyetemben az 
előterjesztővel. 

Ezek után következik az a javaslatcsomag, amivel nem ért egyet az előterjesztő. 
Puskás alelnök úr kért szót. Tessék! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Annak érdekében, hogy a 

bizottságban helyet foglaló kormánypárti többség megfelelően tudjon szavazni, és mégis 
gyorsan haladjunk, javaslom, hogy ebben is némi tömbösítést folytassunk le, és ennek 
megfelelően szavazzunk. Kérem, hogy egyben szavazzunk a 672/1., a 9/1. és a 623/1. ajánlási 
pontokról. Aztán ugyancsak egyben szavazzunk a 0/5., a 670/1. ajánlási pontokról. És együtt 
szavazzunk az 587/1. és az 519/2. ajánlási pontokról. Valamint értelemszerűen javaslom, 
hogy az ellenzéki képviselők által benyújtott és a kormány által nem támogatott pontokról, 
ami nem sorolnék most fel, szintén egyben szavazzunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezzel a csoportosítással egyetértek. Akkor, ha jól értem, ezek 

kormánypárti képviselői indítványok, amelyekből az első csoportot támogatja a Fidesz-
KDNP-frakció, a második csoportot ez a frakció sem támogatja, a harmadikat pedig az 
oktatási, valamint a sportbizottság nyújtotta be, de ettől függetlenül sem támogatja a frakció. 

Akkor tehát következik a kormánypárti képviselők által benyújtott azon kapcsolódó 
módosító javaslatok egy csoportja, amelyeket a Fidesz-KDNP-frakció támogat, de a kormány 
nem. Ez a 9/1., a 672/1. és a 623/1. számú módosító javaslat. Ezeket a kormány nem 
támogatja, a Fidesz-KDNP-frakció támogatja. Kérdezem, ki támogatja a bizottságból. 
(Szavazás.) A bizottság döntő többsége támogatja ezt a három indítványt. 

Következik a második csoportban azon kormánypárti kapcsolódó módosító javaslatok 
szavazása, amelyeket az oktatási bizottság és a sportbizottság nyújtott be, de a Fidesz-KDNP-
frakció nem támogat, és a kormány sem támogatja ezeket. A frakció véleményét kérdezem. Ki 
az, aki támogatja ezeket a javaslatokat. Mondom a számukat, 0/5. és 670/1. Ezeket az oktatási 
bizottság nyújtotta be, a kormány nem támogatja. A kormánypárti frakciók sem támogatják, a 
bizottságot kérdezem arról, hogy a bizottság támogatja-. (Szavazás.) Egyharmad. Úgy kell 
helyesen mondani, megtanultam, hogy a bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott. 

Végül következik az 519/2., valamint az 587/1. számú indítvány, amit nem 
támogatnak a kormánypárti frakciók. Kérdezem ezért a bizottságot, hogy ki támogatja ezeket. 
(Szavazás.) A bizottságból sem támogatja ezeket senki sem. 

Tehát ezek voltak a kormánypárti képviselői kapcsolódó módosító javaslatok. 
Most az ellenzéki képviselők által benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 

következnek. Kérdezem, hogy az ellenzéki indítványcsomagból ki az, aki kíván kiemelni 
egyet-kettőt, többet, bármennyit, amiről itt beszélni kellene. (Nincs jelentkező.) Úgy látom 
nincs ilyen igény, nekem viszont van, most mint ellenzéki képviselő szeretnék fölsorolni 
néhány indítványt, amelyekkel kapcsolatban szeretném megismerni az elutasítás okát. Ezek 
számát felolvasom, 794., 856., 863., 866., 868., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 878., 879., 
882., 883., 884. és 889. Ezeket szeretném külön majd szavazásra bocsátani azt követően, hogy 
államtitkár úr ezekre vonatkozóan az elutasítás indokait elmondta. Addig, amíg ezeket 
kikeresik a kollégáim… 

Az ajánlás 123/1. pontjában Gyenes Géza, Kiss Sándor képviselők kapcsolódó 
módosító javaslatot nyújtottak be, amelynek lényege, hogy az Országos Mentőszolgálat 
előirányzatát javasolják megnövelni, mégpedig a forrást is megjelölték, a kampányköltségek 
terhére. Ennek indokolását szeretném, ha megadná államtitkár úr, hogy ezt miért nem 
támogatja a kormány. 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat egy komplex, átfogó javaslat, amely több 
előirányzat módosítására irányul. Ezen módosítás keretében csökkenne a Terrorelhárítási 
Központ kiadásainak összege, a KSH statisztikai adatgyűjtési kiadásainak összege, a 
Miniszterelnökség kormányzati kommunikációs kiadásainak összege, a kampányköltségek 
finanszírozása, ez utóbbiról külön törvény is rendelkezik. Véleményünk szerint ezek a 
csökkentések az adott feladat végrehajtását, illetőleg az intézmény gazdálkodását érintenék 
olyan mértékben, ami miatt a kormányzat nem támogatja a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok véleményt, kérdést. Akkor annak ismeretében, amit államtitkár úr 
elmondott, szavaz a bizottság arról, hogy ki támogatja a 123/1. ajánlási pontban lévő 
javaslatot, illetve az ezzel összefüggő pontokat. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egy igen mellett nem kapott egyharmados támogatást sem. 

Megyünk tovább. Az ajánlás 162/1. pontjában Hegedűs Lorántné a helyi 
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásnövelését javasolja 500 millió 
forinttal, az összeg, amit e célra javasol, a Miniszterelnökség fejezet kormányzati 
kommunikációs feladatok kiadásai terhére. Ezzel kapcsolatban kérdezem államtitkár úr 
véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Kétoldalú indoklást tudok mondani. Egyrészről a kormányzati kommunikációs kiadások 
csökkentésével nem értett egyet a kormány. Ezt az álláspontot most is fönt kell tartsam. A 
másik oldalról az önkormányzatok az adósságrendezésen keresztül egy átfogó, generális 
segítséget kapnak a kormányzattól, így a javasolt cél, az egyes köznevelési feladatok 
finanszírozása az önkormányzatok költségvetéséből könnyebben megvalósítható lesz. Ezen 
indokok miatt nem támogatta a kormányzat a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság részéről nem látok véleményt. 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a 
bizottság egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen. 

Következik a 866. számú módosító javaslat, aminek az ajánlási száma 426/1. Ebben 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén jobbikos képviselők azt javasolják, hogy a 
gyermekkizsákmányolás elleni munkacsoportok megyénkénti létrehozásáról szülessék döntés 
egy külön jogcímcsoport formájában. Ennek a támogatását, ami 1 milliárd forint, a 
miniszterelnökségi konzultációk terhére biztosítsa a parlament. Ez egyben kérdezem 
államtitkár úr véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat, ahogy elnök úr 

is említette, a kormányzati konzultációk kiadásainak mintegy 60 százalékát venné el, a 
kormány pedig a döntéshozatala során szeretne támaszkodni a lakosság széles rétegeinek 
véleményére, ezért ezen kiadások csökkentését nem támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Észrevétel 

nincs, szavazás következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a 
bizottság nem támogatta. 

Következik a 612/4. ajánlási pontban lévő módosító indítvány, amit ugyancsak Baráth 
Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén képviselő urak nyújtottak be, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát és a Belügyminisztériumot érinti a javaslat. A két tárca közötti 
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átcsoportosítást javasolják, a közgyógyellátási összegek, kiadások növelését tartalmazza a 
javaslat. Kérdezem államtitkár úr véleményét erről. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat egyrészről 

csökkenti a Terrorelhárítási Központ személyi kiadásainak összegét igen jelentős mértékben, 
ami, ha megvalósulna, akkor vagy létszám-, vagy bércsökkentéssel lehetne csak 
végrehajtható. Egyiket sem tervezi a kormány. A másik oldalról a közgyógyellátás jelenlegi 
rendszerében a 2014. évi előirányzat már a felülvizsgált kiadások szerinti összeget 
tartalmazza. Véleményünk szerint maradéktalanul biztosítja ez a 2014. évi kiadások 
szükségletét, tehát a kormány ezen indokok alapján nem támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételt nem látok, szavazás következik. Ki támogatja 

az indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatta. 
Megyünk tovább, a 612/3. ajánlási pontban szereplő javaslat lényege az, hogy a 

fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek és szolidaritási programjainak 
támogatását indítványozza Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselő úr. Ez 
ügyben kérdezem a tárca indokolását. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A céllal, a fogyatékos 

szervezetek részére többletforrás biztosításával egyetért, és amennyiben a tisztelt bizottság be 
fog nyújtani módosító javaslatot, azt támogatja. Ez az elnök úr által említett, ami ülésen 
benyújtandó javaslatok között szerepel. Másrészről az itt előttünk lévő javaslat a 
Terrorelhárítási Központ forrásait csökkentené. Az említett ok miatt ezt a kormány nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy ki 

támogatja ezt a javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy igen mellett a 
bizottság nem támogatta. 

Következik az ajánlás 194/1. pontjában szereplő kapcsolódó módosító javaslat, 
amelynek lényege, hogy a karitatív tevékenységet végző szervezeteket támogassa a 
parlament. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Részben ez a cél is meg tud 

valósulni a korábban említett módosító javaslat benyújtásával, a forrás pedig a 
Miniszterelnökség előirányzata, ami meglátásunk szerint a feladatellátást veszélyeztetné. 
Ezért nem támogatja a kormányzat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazás. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság 

nem támogatta. 
A 426/2. számú indítvány következik. A lényege az, hogy a fedél nélkül maradt 

személyek, családok önálló életvitelt elősegítő lakásprogram elindításával kerülhessenek jobb 
helyzetbe. Ezt 800 millió forinttal javasolja támogatni Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó 
Sebestyén. Kérdezem államtitkár úr véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amennyiben 

devizahitelesekről van szó, azt a kormány támogatja is a jövő évi összeg jelentősen növekszik 
az idei évhez képest. A Nemzeti Eszközkezelő kiadásaira gondolok. Forrásoldalról pedig a 
konzultációk előirányzatát csökkentené a javaslat, és az említett indokok miatt a kormány ezt 
nem támogatja. Köszönöm. 

 



- 10 - 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen 
mellett a bizottság nem támogatja. 

Következik a 658/1. számú kapcsolódó módosító javaslat, amelynek lényege az, hogy 
a gyermekápolási táppénzre fordított kiadások növekedjenek. Ezt javasolja a három jobbikos 
képviselőtársunk. Mi erről a véleménye államtitkár úrnak? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Forrásoldalról jelentősen 

szűkítené a javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatási kiadásait. Úgy látjuk, hogy 
ez az ottani feladatellátást veszélyeztetné, ezért nem támogatja a kormányzat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik tehát. Ki támogatja az indítványt? 

(Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatta. 
A 612/2. számú indítványban ugyancsak az imént említett három jobbikos képviselő 

azt indítványozza, hogy az anyasági támogatásra szánt kiadások emelkedjenek. Kérdezem 
államtitkár úr véleményét erről. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az alapvető céllal a 

kormányzat egyetért, a családi kedvezmények kibővítése is ezen célt szolgálja. Tehát 
véleményünk szerint a cél más eszközökkel, nagyon jelentős többletforrások biztosításával 
megvalósul. A javaslat egyébként a Terrorelhárítási Központ forrásait csökkentené, amivel 
kapcsolatban az álláspontot már korábban ismertettem, tehát a kormányzat nem támogatja a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről észrevétel nincs. Szavazás 

következik. Ki támogatja az indítványt, (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem 
támogatta. 

Következik a 377/17. számú kapcsolódó módosító javaslat. Ebben szintén a már 
említett három jobbikos képviselő a nagytérségi szintű gyermekpszichiátriai ellátás elindítását 
javasolja 700 millió forintos előirányzattal. Erről kérdezem a véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat a kormányzati 

kommunikációs kiadásokat csökkentené jelentősen. Itt a korábbi indokok alapján, illetőleg 
másik oldalról a gyermekpszichológiai rendszer működésének jövő évi biztosítása mellett 
nem támogatja a kormányzat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Észrevétel nincs, szavazás következik. Ki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatta. 
Következik a 172/1. ajánlási pontban ugyancsak e három jobbikos képviselő 

indítványa, az iskolai szociális munka országos elindítása a céljuk, 7 milliárd forintos 
előirányzatot erre megszavaztatni az Országgyűléssel. Tessék, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A közmunka előirányzatai, 

amelynek keretében iskolai munkát is lehet végezni, a jövő évben 30 milliárd forinttal 
növekednek az idei évhez képest. Tehát úgy látjuk, hogy ez a cél a kormányzati költségvetési 
törvényjavaslatban megvalósul. A másik oldalról egy igen jelentős, 7 milliárdos csökkentést 
tartalmaz a javaslat a fővárosi, megyei és járási kormányhivatalok tekintetében, ami olyan 
mértékű, hogy a feladatellátást veszélyeztetné, ezért nem támogatja a kormányzat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság nem 

támogatta. 
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Következik a 17/1. számú indítvány, a gyermeknevelési támogatást javasolja az 
említett három képviselő a Belügyminisztérium dologi kiadásainak terhére. Tessék, 
államtitkár úr! Mi a véleménye? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ahogy elnök úr említette, a 

Belügyminisztérium, illetőleg azon belül a büntetés-végrehajtási intézmények dologi 
kiadásainak csökkentését javasolják, ezért nem támogatja a kormányzat. A másik oldalról a 
cél, a családok támogatása az említett adókedvezmény-bővítéssel, illetve a gyed extrával 
véleményünk szerint megvalósul. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság 

nem támogatta a javaslatot. 
Következik a 612/5. ajánlási pontban Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén 

indítványa, amelynek célja az otthoni szakápolás támogatása 4,6 milliárd forintos összegben, 
a Terrorelhárítási Központ előirányzatának csökkentése árán. Erről kérdezem az indokolását. 

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

csökkentés tekintetében indokainak változatlanok, ami pedig a célt illeti, úgy látjuk, hogy ez a 
cél a jövő évi költségvetési törvény tervezetével meg tud valósulni. Tehát az otthoni 
szakápolás jövő évi előirányzatai érdemben, az infláció fölött növekednek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság nem 

támogatja. 
Következik a 658/2. számú indítvány, amelynek szándéka ugyancsak a 

gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiadásainak 
terhére 315 millió forintot javasolnak a képviselők. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A korábbiakhoz 

hasonlóan úgy látjuk, hogy mind a cél finanszírozása, mind a javasolt forráselvonás 
tekintetében nem indokolt bármilyen változtatás a kormányzat szerint. Ezért nem támogatja a 
javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy igen mellett a 

bizottság nem támogatta. Köszönöm szépen. 
Ezzel végeztünk azon módosító javaslatok megtárgyalásával, amelyeket ellenzéki 

képviselők nyújtottak be, és itt kikértem, és amelyekről hallottuk a kormány részletes 
indokolását. 

Most a maradék elutasított indítványokról szavazunk. Méghozzá együtt, mert hiszen 
nincs arra mód, indok vagy szándék, hogy további konkrét formában ezekről beszéljünk. 
Ezért egyben fogom föltenni a többi indítványt, mindazokat tehát, amelyekről most külön 
nem szavaztunk. A lényege tehát az, ki ért egyet azzal, ki támogatja ezek után a kormány 
álláspontját ismerve azon módosító javaslatokat, amelyeket a kormány nem támogat? Nem 
tudom, jól fogalmaztam-e. Ellenzéki képviselők által benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok közül azokat, amelyekről nem szavaztunk, és amelyeket a kormány sem támogat. 
Így talán jó. Ki az, aki ezek után ezeket támogatja? (Szavazás.) Ezek után ezt a csomagot a 
bizottság nem támogatta. 

Akkor vissza kell térnünk a már említett az 1. és 2. ajánlási pontban lévő 
indítványokra abból a szempontból, hogy egyes szakértői vélemények szerint ezek nem 
házszabályszerűek. Pontosabban arról kell döntenünk, hogy ezek az indítványok 
házszabályszerűek-e, miután a fejezeti főösszeget érintik. Itt én most kérek az államtitkár 
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úrtól szakmai felvilágosítást. Ismereteim szerint a költségvetési törvényjavaslatnak ebben az 
olvasatában, amiben még vagyunk, tehát, amikor még nem szavazott a parlament a 
főösszegekről, de természetesen a kormány megtette javaslatát, tehát ebben a körben van-e 
korlátja a fejezeti főösszegeket érintő javaslatoknak. Erről kérem szakmai véleményét. 
Köszönöm. 

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

Álláspontunk szerint a tárgyalás jelen szakaszában egyedül a számvevőszéki és költségvetési 
bizottság jogosult arra, hogy ilyen főösszegeket érintő módosító javaslatot benyújtson. Más 
javaslat véleményünk szerint nem házszabályszerű. Hozzáteszem, hogy ez a minisztérium 
szakmai véleménye, a kérdés megítélésében a tisztelt bizottságnak, illetőleg az alkotmányügyi 
bizottságnak lehet kompetenciája. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a véleményét. Akkor tehát föl kell tennem, méghozzá 

együtt, mert mind a kettőnek hasonló a karaktere, hogy a fejezeti főösszeget érintő 
javaslatokat ki tartja házszabályszerűnek. (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem tartja 
ezeket házszabályszerűnek, tehát tartalmukban akkor ezekkel nem is kell a továbbiakban 
foglalkozni. 

Nem kívánok kiesni a szerepemből, államtitkár úr, de szívesen polemizálnék erről az 
álláspontról, amit arról tetszett mondani, hogy ebben a körben nem érinthetik képviselői 
javaslatok a főösszegeket, de ezzel nem akarom feszíteni a napirendi kereteket. Balla 
képviselő úr kért szót. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak egyetlenegy mondat, elnök úr. Ez az elmúlt 23 

évben is így volt folyamatosan. Ha ez nem így lenne, akkor nem lenne értelme annak, hogy a 
képviselők a módosító javaslataiknak lábat adjanak, magyarul megmondják, hogy honnan 
hová. Csak így lehet benyújtani módosító indítványt. Ha főösszeget érintene egy módosító 
indítvány, akkor roppant egyszerű lenne, azt kéne mondani, hogy nőjön a hiány. De ilyet nem 
lehet csinálni, ezért ez egy általánosan bevett gyakorlat, hogy nem házszabályszerű az ilyen 
módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítését, tényleg nem akarom a polémiát folytatni. Persze, 

ez így van, ahogy tetszik mondani, hogy ha nem lenne a másik láb, akkor parttalanná válna. 
Vannak olyan parlamenti szokások, ahol nem is engedik a képviselőket, hogy fölé menjenek a 
kormány javaslatának, csak lefelé lehet menni. Ez teljesen világos. De nekem az a 
véleményem, és ezzel lezárom a vitát, hogy a 23 éves indok önmagában engem nem győz 
meg, mert miért ne lehetne egylábú javaslatot is tenni. Aztán majd a végén kijön belőle 
valami. Emlékeim szerint a ’90-es évek elején, amikor még az első szabadon választott 
kormány regnált, nem voltak még ilyen lábak, csak egylábú volt a javaslat. Ennyit a 
polémiához. Tehát tudomásul vettük a döntést, miszerint ezek nem házszabályszerű 
javaslatok, tehát ezekkel nem kell foglalkozni. 

Akkor gyakorlatilag az első napirendi pontunk tárgyalásával végeztünk volna, ha nem 
kellene foglalkoznunk azzal a 145 darab bizottsági módosító javaslattal, aminek inspirálója a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, és amit közben munkatársaim kiosztottak. Azonban azt 
gondolom, hogy ennek megismeréséhez kell némi idő, ezért szünet következik. Köszönöm. 
(Rövid szünet.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság ülését. Mégpedig azzal a 14 darabból 
álló kezdeményezéssel, amelynek lényege az, hogy a bizottság saját javaslatként nyújtson be 
további módosító indítványokat, miután megteheti a Házszabály szerint, hogy normál 
módosító javaslatokat tesz a költségvetési törvény alkotásának ebben a fázisában. Saját 
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javaslatként teszi ezt meg a kormány előterjesztéséhez kapcsolódóan. Államtitkár úr azért is 
van itt, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezeknek az indítványoknak, amiket a kormány 
inspirált, mi a tartalmuk. Mégpedig olyan formában kérem, hogy tegye meg, hogy mondom 
sorban az indítványokat. Nálam az első az, amelyikben azt kell majd javasolnia a 
bizottságnak, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló óradíjat 3 ezer forintról 4 ezer forintra 
emelje fel az Országgyűlés. Kíván-e ehhez szólni államtitkár úr? 

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

Bizottság! Ha megengedik, nagyon röviden az összes módosító javaslat hátteréről mondanék 
két mondatot. Az egyik fontos dolog az, hogy a bizottság előtt lévő módosító javaslatok 
egyrészről olyan javaslatokat fogalmaznak meg, ahol korábban képviselők vagy bizottságok 
már benyújtottak módosító javaslatot az adott cél finanszírozásával a kormányzat egyetértett, 
viszont a forrással nem. Ezért javaslatot teszünk a már benyújtott javaslatok tekintetében új 
forrásból történő finanszírozásra. A javaslatok második része olyan módosításokat fogalmaz 
meg, amelyek a költségvetési törvény benyújtása óta bekövetkezett országgyűlési, illetőleg 
kormányzati döntésekből fakadnak, a módosító javaslatok harmadik csoportja pedig 
feladatváltozással kapcsolatos nullszaldós átrendezés a különböző fejezetek között. Ez a 
három csoport jellemző a benyújtott javaslatokra. 

Elnök úr kérdése az első módosító javaslatra irányult. Ez egy hosszú javaslat, 18 
pontba szedi a témákat. Az első a zsebszerződésekkel kapcsolatos feladat elvégzésére 500 
millió forint biztosítását tartalmazza. Ez az Országgyűlés október végi döntéséből külön 
elfogadásával keletkezik. A másik rész, amire elnök úr is utalt, a jogi segítségnyújtás, illetőleg 
a kirendelt ügyvédi óradíjak összegének emelése 3 ezer forintról 4 ezer forintra. Itt Lázár 
János képviselő úr és Répássy Róbert képviselő urak nyújtottak be hasonló célú javaslatot, 
igaz, ők 5 ezer forintra emelték volna ezt a tételt. 

Ha megengedi elnök úr, röviden ismertetném az első javaslat többi pontját is. 
 
ELNÖK: Természetesen, tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tehát, 

folytatva a sort, a következő téma a Szépművészeti Múzeum és a hozzá tartozó Nemzeti 
Galéria részére többletforrás biztosítása. Lázár képviselő úr nyújtott be erre javaslatot, ő az 
általános forgalmi adót növelte volna, mi a rendkívüli kormányzati intézkedésekre teszünk 
javaslatot. 

A következő téma, amit Potápi Árpád képviselő úr és társai nyújtottak be, a Magyar 
Nemzeti Közösségek Képviseletéért Alapítvány támogatásának növelése. Ez az 
autonómiatörekvések elismertetésével kapcsolatos tájékoztatási feladatok finanszírozására 
szolgáló javaslat, amit a kormány támogat, de nem az eredeti javaslat szerinti forrást jelöli 
meg, hanem majd a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatot. Erre majd később 
kitérek. 

A következő javaslat Font Sándor képviselő úr javaslat volt, ahol a tanyafejlesztési 
program forrásait növelné meg 250 millió forinttal. 

A következő téma Ughy Attila képviselő úr javaslata a Cséri-telep kárelhárítási 
rekultivációs feladatai kapcsán 100 millió forinttal új előirányzatot hoz létre. Ezt is magában 
foglalja a javaslat. 

A következő téma Hirt Ferenc képviselő úr javaslata az önkormányzati tűzoltóságok 
normatív támogatásának 200 millió forinttal történő növelése. 

A következő ügy, ami a korábbi tárgyalásokon is szóba került, épp a számvevőszéki és 
költségvetési bizottság javaslata, amelynek keretében értelmi fogyatékossággal élők 
szervezetei, Siketek és Nagyothallók Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Országos 



- 14 - 

Szövetsége és még néhány további szövetség, kapnak pluszforrást. Ismétlem, itt is a céllal 
egyetért a kormány, csak a forráslábát cserélné ki. 

A következő téma szintén a számvevőszéki és költségvetési bizottság javaslata a 
csepeli hidak felújítására 100 millió forint elkülönítése. 

A soron következő téma már kormányzati döntésből fakad. Nevezetesen a Bethlen 
Gábor Alapból a „Határtalanul” program támogatása átkerül az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához azon céllal, hogy a közoktatási tevékenységhez közelebb legyen ez a 
program. Itt iskolák határon túli látogatásáról, osztálykirándulások, tanulmányutak 
finanszírozásáról van szó, és az előirányzat EMMI-fejezetbe kerülésén túl a javaslat a nem 
egész 500 millió forintos összeget 1,5 milliárd forintra emelné föl. 

A soron következő téma ismét magyarság, ha szabad így fogalmazni, a nemzet 
megmaradásának fontos kérdéseivel foglalkozik. A Kőrösi Csoma Sándor program 
finanszírozására 93,2 millió forintot fogalmaz meg pluszként. Ez a program a diaszpórában 
élő magyarság megmaradását finanszírozza, szolgálja. 

A következő téma nemzetpolitikai tevékenységek támogatásának, konkrétan a 
vajdasági magyar nemzeti tanács programjainak többletfinanszírozására tesz javaslatot 365 
millió forintos összeggel. 

A következő téma a sportági fejlesztési koncepciók, illetve egyes sportegyesületek 
adósságához kapcsolódik. Az összeg pedig 1572 millió forint, ennyi pluszt fogalmaz meg a 
javaslat. 

A következő téma a Budapesti Operettszínház állami fenntartásba kerülésével van 
kapcsolatban. Az Operettszínház tehát a fővárostól az államhoz kerül, viszont az ingatlan 
önkormányzati tulajdonban van, a fővárosi önkormányzatnak 200 millió forintot kell fizetni, 
és ez a plusz kiadási tétel az EMMI fejezetében jelenne meg. 

Mindezen módosító javaslatok összességében mintegy 7 milliárd forint pluszkiadást 
jelentenének, és az utolsó 18. pont a benyújtandó módosító javaslatban arra irányul, hogy ez a 
mintegy 7 milliárd forintos pluszkiadás a rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatának csökkentésével valósuljon meg. Így 120 milliárd forintról 113 milliárd 
forintra csökkenne ez az előirányzat. Ez az első módosító javaslat, nem tudom, ha elnök úr 
gondolja, akkor ismertetem a többit. 

 
ELNÖK: Nem. Azt gondolom, hogy megyünk sorban szépen. Kinek van az első 

indítvánnyal kapcsolatban kérdése, megjegyzése, észrevétele, javaslata? (Nincs jelentkező.) 
Államtitkár úr, amit itt elmondott, rendkívül korrekt, és azt gondolom, támogathatók, 
támogatandó. 

Viszont egy megjegyzést hadd tegyek pontosan a legutolsó javaslattal kapcsolatban, 
hogy tudniillik a kormányzati rendkívüli kiadásokra előirányzott 120 milliárd forintot most 7 
milliárd forinttal csökkentenénk a javaslat szerint, ha megszavazzuk. Szóval, nem minden 
ország költségvetése tartalmaz ilyen, úgymond, rendkívüli kormányzati intézkedéseket, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy vis maior helyzeteket nem lehet tervezni. Tehát, ha ne adj’ isten, 
olyan rendkívüli dolog történnék, ami rendkívüli finanszírozást tenne szükségessé, árvíztől a 
tűzvészig, nem sorolom, ez nem tervezhető. Ezért aztán sok helyen, nem sok helyen, egy párat 
ismerek, ahol ilyet nem is terveznek. Hanem, ha rendkívüli helyzet van, akkor rendkívüli 
helyzetben a kormány rendkívüli hitelt vesz fel a saját nemzeti bankjától, aztán 
megfinanszírozza, előállítja a helyzetet, és ezzel a dolog elrendeződik pénzügyi szempontból, 
miután el is számol. Tehát magyarul ez a konstrukció ezért érdekes nekem, hogy most 120 
milliárdot terveztek, akkor most 113 milliárd majd garancia lesz arra, hogy ha ne adj’ isten, 
történik valami, akkor ez elég lesz. Van egy ilyen elvi problémám, csak ezt akartam jelezni. 

Nem akarok erről vitát nyitni, neme hiszem, hogy lenne értelme. Csak azért mondtam 
el, hogy nekem ez az egész rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat, bármekkora 
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szám van beírva, akkor sem szimpatikus szakmai szempontból. Ennyi volt a megjegyzésem. 
Ha kíván reagálni erre esetleg, de előtte megkérdezem, hogy másnak van-e erről véleménye. 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor mielőtt szavaznánk, kíván-e a megjegyzésemre reagálni 
államtitkár úr? 

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

nagyon röviden. Abszolút egyetértek azzal, hogy az előre nem látható katasztrófa jellegű 
eseményeket finanszírozni kell, de nem ez az előirányzat szolgálja ezt a célt, hanem egy 
felülről nyitott, úgymond vis maior előirányzat. Tehát például az idei dunai árvízi kiadások 
sem ebből az előirányzatból kerültek finanszírozásra. Ez az inkább jelenleg előre nem látható 
pluszkiadások, de nem természeti katasztrófával kapcsolatos kiadások finanszírozását 
szolgálja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki támogatja az első, 18 részből 

indítvány benyújtását? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyetért azzal, 
hogy a bizottság ezt sajátjaként benyújtsa. 

A másik, 2. számú, ugyancsak leendő bizottsági indítvány a Balaton fejlesztésével 
kapcsolatos. Azért javaslom, hogy ezeken menjünk végig, mert ugye, tudjuk azt, hogy erről 
már a plenáris ülésen nem lehet vitatkozni. Ez az utolsó fórum, ahol erről még eszmecserét 
lehet folytatni. Itt van államtitkár úr, aki kiváló ismerője ezeknek a kérdéseknek. Ezért 
megyek sorba, és nem tömbben szavaztatok. 

Tehát a 2. számú bizottsági indítvány a Balatonról. Tessék, államtitkár úr, kíván-e 
segíteni nekünk? 

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

témában Bóka képviselő úr nyújtott be egy javaslatot, igaz, hogy nem 220, hanem 280 millió 
forintos összeggel és más előirányzatból. A balatoni fejlesztési feladatok finanszírozására 220 
millió forint nevesített elkülönítését javasoljuk a területfejlesztési célelőirányzat terhére. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Észrevétel? (Nincs jelentkező.) Úgy látom nincs. De. Bóka 

képviselő úr, tessék! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Az előbb a módosító indítványok tekintetében már 

szavaztunk róla, a bizottság támogatta a 280 millió forintot, illetőleg azt, hogy mi a lába 
ennek az indítványnak. Kvázi ez egy konkuráló javaslat, tehát be lehet adni mind a kettőt, de 
majd a frakciónak el kell döntenie, hogy melyiket fogja támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, ez a szerencsés eset, dupla vagy semmi. Duplából lesz egy, majd 

megoldja az apparátus. Köszönöm. 
Szavazás következik tehát erről az indítványról. Ki az, aki támogatja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság egyhangúlag támogatta a 
javaslatot. 

Következik a 3. számú bizottsági javaslattervezet. Megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A javaslat két 

részből áll. Egyrészről a költségvetési törvény benyújtása óta végigment önkormányzatok és 
kormányzat közötti intézményátadást követi le, tehát, ha az önkormányzat átadott valamilyen 
intézményt állami fenntartásba, akkor ennek pénzügyi lábát is rendezni kell. Másrészt a 
javaslat 500 millió forintot rendel át az önkormányzatok kiadásaiból az EMMI-fejezet az 
integrált pedagógiai rendszer dologi kiadásaira. Ez egy jellemzően hátrányos helyzetű vagy 
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halmozottan hátrányos helyzetű térségben a gyermekek óvodai ellátását segítő program. 
Ennek átrendezését tartalmazza a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Észrevétel, kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Szavazás következik erről a javaslatcsomagról. Ez három részből áll. Ki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság sajátjaként benyújtja ezt a tervezetet. 

Következik a fővárossal kapcsolatos, a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos 
indítvány. Átadom a szót államtitkár úrnak. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat a fővárosi 

közösségi közlekedés finanszírozására 14 milliárd forintos pluszt fogalmaz meg. A forrása az 
általános forgalmi adó. A legutóbbi gazdasági adatok alapján úgy látjuk, hogy kedvezőbb 
folyamatok is megvalósulhatnak, mint amivel a törvényjavaslat benyújtásakor számoltunk. 
Ennek alapján a pluszkiadás fedezetét is biztosítani lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felesleges a megjegyzésem, de azért halkan 

megjegyzem, hogy ez nem azt jelenti, hogy valamiféle forgalmiadókulcs-növelési szándék 
van netán emögött, hanem csak a forgalom, a volumen növekményéből reméli a kormány ezt 
a többletbevételt, 14 milliárd forintot. Ennek reményében kérdezem, ki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság egyhangúlag támogatja. 

 
Következik az az indítvány, amelyben a megyei önkormányzati hivatalok feladatainak 

ellátásához kapcsolódó előirányzat-módosítások szerepelnek. Átadom a szót. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A novemberi 

kormányhatározat értelmében egyes ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
kerülnek át a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától. Ezen feladatváltozást követi le a pénzmozgás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt úgy kell érteni, hogy két minisztérium között 

mozognak a pénzek, és ez többletet nem jelent a központi költségvetés szintjén nincs mozgás. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, elnök úr, ez egy 

nullszaldós mozgás két fejezet között. 
 
ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki támogatja az indítvány 

benyújtását? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Következik a pártfogó felügyelői szolgálat munkájával kapcsolatos javaslat. Megadom 

a szót államtitkár úrnak. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén egy nullszaldós, 25 

millió forintos forrásátrendezés két tárca között. 
 
ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Következik Pettkó-Szandtner Tibor lovas szakképző iskola és egyebek ügyében 

benyújtandó bizottsági módosító javaslat. Ez olyan fontos kérdés, hogy ezt a bizottságnak kell 
menedzselnie? Tessék parancsolni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Októberi kormányhatározat 

értelmében az említett lovas szakképző iskola és kollégium az Emberi Erőforrások 
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Minisztériumának költségvetéséből a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kerül át. Elnök úr 
kérdésére azt a választ tudom adni, hogy úgy gondoljuk, akkor egyértelmű és transzparens, 
átlátható a költségvetés, ha erre a változásra már most sor kerül. Egyébként az 
államháztartásról szóló törvény értelmében, ha ilyen változásra év közben kerül sor, a 
kormány saját hatáskörében is megteheti, de mivel itt már van egy létező kormánydöntés, úgy 
gondoltuk, akkor egyértelmű a költségvetés, ha 2014-től már a kormány döntésével 
összhangban lép hatályba a költségvetési törvény. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a javaslatot saját 

indítványként a bizottság benyújtsa? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatja a benyújtását. 

Következik az egyes adótörvények és a NAV-ról szóló törvény módosításával 
kapcsolatos javaslat. Államtitkár úr, tessék parancsolni! 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előző témához 

hasonlóan itt egy feladatváltozásról van szó. A határátkelőhelyekkel kapcsolatos feladatok 
mozognak két tárca között, ezt követi az előirányzatok mozgása is. 

 
ELNÖK: Akkor itt megint úgy kell értenünk, hogy tárcák közötti mozgásról van szó. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, elnök úr, egy 

nullszaldós pénzmozgás a Belügyminisztérium és Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetei 
között. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) 

Köszönöm. A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Következik az a javaslat, amelyben a magyar-indiai kkv. alap létrehozásával segítjük a 

kis- és középvállalkozások gazdasági együttműködését. Ez ügyben is, ha kíván, tessék 
indoklást adni. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén új kormányzati 

döntés értelmében önálló alap jönne létre a két ország közötti forgalom növelése és így a 
gazdasági növekedés élénkítése érdekében. 

 
ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, államtitkár úr, hogy ennek az alapnak az 

elszámoltatása hogyan fog történni. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): az előirányzat 

felhasználására az államháztartási törvény értelmében külön jogszabályt kell alkotni, ennek 
kell meghatároznia a részletszabályokat. De egyébként minden egyes kifizetett forrással a 
kedvezményezettnek tételesen el kell számolni a vele kötött támogatási szerződés értelmében. 
Természetesen a források felhasználásáról az Országgyűlés a zárszámadás keretében kap 
tájékoztatást, de ismétlem, hogy emögött külön jogszabályok, illetőleg egyedi támogatási 
szerződések kell legyenek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. A bizottság többsége támogatja. 
Következik a Külügyminisztérium tokiói kulturális és turisztikai központ létesítésére 

fedezet biztosítása. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Egy új 
információs központ jön létre, amelyhez szükséges pluszforrások nullszaldós, fejezetek 
közötti átrendezéssel keletkeznek. 

 
ELNÖK: Bocsánat, ez úgy értendő, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium terhére, 

vagy a Külügyminisztérium terhére? A nullszaldó melyik két tárca között létre? 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az átrendezés három tárcát 

érint. 
 
ELNÖK: Ja, három tárca! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Külügyminisztériumnál 

jelentkezik a pluszkiadás, 18,1 millió forint, ennek a forrása részben a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 9,1 millió forintos összeggel, részben pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
9 millió forintos összeggel. Így értem a nullszaldót, a két turizmusért felelős tárca biztosítja 
ezt a forrást. 

 
ELNÖK: Köszönöm, ez így világos. Ki támogatja ezt a javaslatot saját indítványként 

benyújtani? (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság egyhangúlag támogatja. 
Következik a helyi önkormányzatok támogatásával kapcsolatos, terjedelmes javaslat. 

Akkor ezt is tessék kommentálni, államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A javaslat 

hosszú, mert az önkormányzati melléklet egy részét teljes egészében ki kell cserélni, de a 
tartalom viszonylag egyszerű. A Budapesti Operetszínház irányítási jogai kerülnek át a 
korábban említettek szerint a fővárostól a kormányhoz. Erről szintén külön kormányhatározat 
volt. Ezt a feladatváltozást követi le azzal, hogy mintegy 500 millió forint megy a helyi 
önkormányzatok fejezetéből az EMMI fejezetébe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nekem az 

a kérdésem, hogy a kulturális bizottság ezt véleményezte-e. Vagy találkozik ezzel, vagy arról 
a területről van valami, vagy nem érinti a kulturális bizottság kompetenciáját? 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Más bizottság nem látta 

vagy nem tudta még megismerni ezt a javaslatot. Annyit tudok még kiegészítésként 
elmondani, hogy a szakmai feladatellátás nem változik, mindössze arról van szó, hogy az 
Operettszínház állami fenntartású lesz, és van egy törvényi lába, ami a költségvetést 
megalapozó törvényben szerepel. Ahogy említettem, természetesen a változásról 
kormányhatározat van, ennek megszületése előtt a fővárosi önkormányzattal erről 
megegyezés született. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Úgy 

látom, nincs. Szavazás következik. Ki ért egyet azzal, hogy ezt az indítványt sajátjaként 
nyújtsa be a bizottság. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége ezt 
támogatja. 

Következik a gyorsforgalmi úthálózattal kapcsolatos javaslat. Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az Állami Autópálya-

kezelő Zrt.-től közútkezelői feladatokat vesz át a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A 
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feladatmozgással párhuzamosan az egyik tőkekivonás valósul meg, a másik szervezetnél 
pedig ez a pluszforrás bejegyzésre kerül. Tehát feladatváltozással kapcsolatos, összességében 
nullszaldós pénzmozgást tartalmaz a módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm. A 

bizottság egyhangúlag támogatja. 
Következik az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos, nagy 

költségvetési kiadást tartalmazó javaslat. Tessék, államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A korábbi bejelentésekkel 

összhangban jövő év elején sor kerül a települési önkormányzatok idén fennmaradt 
adósságának átvállalására. Ez az átvállalás érinti a költségvetési törvény főösszegeit is. Ez a 
főösszeg-módosulás azt jelenti, hogy az átvállalt adósság egy részét a korábbi gyakorlathoz 
hasonlóan az állam előtörlesztené. Ez volt a gyakorlat az 5 ezer főnél kisebb önkormányzatok 
esetében és az 5 ezer főnél nagyobb önkormányzatok esetében is. ÁA számítások szerint a 
250 millió forintnál kisebb összegű adósságelemek kerülnének előtörlesztésre, ennek összege 
mintegy 60 milliárd forint. Ez formálisan növeli a központi költségvetés hiányát, az európai 
uniós módszertan szerinti egyenleget viszont nem érinti, hiszen a központnál kiadásként 
elszámolni, a helyi önkormányzatoknál bevételként. Ezért mondom azt, hogy összességében 
nem változik a hiánycél azzal együtt, hogy a központi hiánya ezzel a 60 milliárdos tétellel 
növekszik. 

A módosító javaslat kapcsán még el kell mondjam azt, hogy a szabályozás egyik lábát 
tartalmazza ez az összegváltozás, az átvállalás részletes szabályait a költségvetési törvénynek 
kell tartalmazni, de ez a tárgyalás későbbi fázisában, második körös indítványok között 
szerepel majd. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr, hadd kérdezzem meg, hogy itt bizonyos 

számok az én fejemben még nem álltak össze, lehet, hogy mások világosabban látnak. A 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, Lázár János úr nyilatkozott a múlt héten arról, hogy 
emlékeim szerint 462 milliárd forintra rúg az az összeg, amit adósságkonszolidáció címén a 
központi költségvetés átvállal a helyi önkormányzatoktól. Továbbá azon helyi 
önkormányzatok számára, amelyeknek nem volt adósságuk, hogy őket se érje 
méltánytalanság, ezért 10 milliárd forint körüli alap jön létre. Végül a harmadik ilyen 
gondom, amit nem látok tisztán, kérem, világosítsa meg, hogy azzal a 462 milliárddal mit fog 
kezdeni a központi költségvetés, amit a helyi önkormányzatoktól átvállal. Annak a 
finanszírozása hogyan történik most már egy másik rendszerben? Köszönöm. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az összeg tekintetében a 

nagyságrend pontos, amit elnök úr említett. Azért mondom, hogy nagyságrend, mert a 
jelenlegi tervek szerint a 2013. december 31-i állapot szerinti adósság kerül átvállalásra. Tehát 
az összeg némileg változhat, teljesen pontos összeget 2014 legelején fogunk ismerni. De 
ismétlem, az elnök úr által említett nagyságrend átvételéről van szó. Azok után, hogy ezt az 
önkormányzati adósságrészt az állam átveszi, az adósságelemek egy része az említettek 
szerint előtörlesztésre kerül, tehát az állam azonnal kifizeti ezt az adósságot. Ez a jelenlegi 
elképzelések szerint a 250 millió forintnál kisebb adósságelemekre vonatkozik. Ennek 
összege jelenlegi számításaink szerint 60 milliárd forint. A fennmaradó mintegy 40 milliárd 
forint törlesztésére az eredetileg megkötött szerződések, tehát az önkormányzatok és a 
hitelező intézetek közötti szerződések szerinti feltételek mellett kerül sor, tehát ugyanazt a 
kamatot, abban az idősávban törleszti az állam, ahogy azt az önkormányzat eredetileg 
megkötötte. 
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Elnök úr kérdésére adandó válasz az adóssággal nem rendelkező önkormányzatok 
vonatkozásában az, hogy igen, a kormány által már eredetileg is benyújtott költségvetési 
törvényjavaslat a helyi önkormányzatok fejezetében 10 milliárd forinttal tartalmazta azt az 
elkülönített összeget, amely az adóssággal nem rendelkező önkormányzatok plusz pályázati 
finanszírozását szolgálja. E tekintetben egy lényeges információ van még. A kormányzat egy 
több éven át megvalósuló program első részének tekinti ezt a 10 milliárd forintos összeget, 
tehát a jelenlegi tervek szerint a 2015-ös, 2016-os és a későbbi évek költségvetésében is meg 
fog jelenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszait. Kérdés, észrevétel nincs több. Szavazás 

következik arról, hogy ezt a bizottság sajátjaként benyújtja-e. Aki igent mond erre, tartsa föl a 
kezét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyetért ennek 
benyújtásával. 

Végül pedig a 14. bizottsági módosító javaslat következik, aminek ügyében szintén 
megadom a szót államtitkár úrnak. 

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

a költségvetési törvényjavaslat benyújtása óta bekövetkezett változás értelmében a Zánkai 
Gyermekközponttal, illetőleg az új nevén Zánka Új Nemzedék Központtal kapcsolatos 
feladatok a KIM fejezetéhez kerültek át, ezt követi le a pénz mozgása. És azért most és azért 
így, mert ez az utolsó lehetőség főösszeget érintő módosító javaslatok benyújtására. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazás 

következik arról, hogy ezt az indítványt is benyújtja-e a bizottság sajátjaként. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag egyetért ezzel. 

A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor tehát most végeztünk azoknak az indítványoknak 
megszavazásával, amelyeket a magunk nevében nyújtunk be. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító indítványok benyújtásának 
kezdeményezése 

Van azonban a napirendünknek még egy része. Ez pedig a napirend-kiegészítéskor 
megszavazott javaslat, miszerint a bizottság a jövő évi központi költségvetést megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz nyújtson be zárószavazás előtti 
módosító javaslatokat. Méghozzá kettőt. Feltételezem, hogy ezt a javaslatot is a minisztérium 
inspirálta. (Jelzésre.) Nem? Ki inspirálta? Mert én nem. Valaki valahonnan, valamikor… 
Puskás képviselő úr segít nekem. Tessék! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nos, tisztelt 

bizottság, előttünk van két olyan indítvány, amellyel kapcsolatban javaslom, hogy a bizottság 
ezt támogassa, és nyújtsuk be a tisztelt Házhoz. A két indítvány szerencsére rövid, ezért, 
gondolom, mindannyian áttekinthettük. Az egyik a fővárosi önkormányzat és a kerületek 
ügyét a bírságokból származó bevétel vonatkozásában pontosítja. Itt a fővárosnak nyilván 
költsége van ezeknek a bírságoknak a behajtása kapcsán, és ezt a költséget méltányolja a 
módosítás. A másik pedig a felsőoktatási törvényt pontosítaná, a felsőoktatási központok 
létrehozásának módját, illetve feltételeit módosítja abban az értelemben, hogy ilyen fajta 
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felsőoktatási központot akkor lehetne létrehozni, ha ezek nem közvetlenül kapcsolódnak az 
oktatási tevékenységhez. Erről szól a két módosító indítvány, amelyet a bizottság reményeim 
szerint támogat. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én köszönöm a kiegészítést. Akkor most megkérdezem a kormány 

véleményét ezekről a leendő indítványokról. Tessék parancsolni! 
 
VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Víg Gyula vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartási szabályozási 
főosztálytáján dolgozom. A két tárgybeli bizottsági javaslatot tárcavéleményként nem tudjuk 
támogatni. Tisztelettel megjegyzem, hogy ennek szövegpontosítása mindenképpen indokolt 
lenne. A felsőoktatási javaslat tekintetében pedig, tekintettel arra, hogy kormányálláspont nem 
került korábban kialakításra, ezért nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az információkat. Akkor megyünk sorban. Először azt 

tisztázzuk, hogy az első számú javaslatot magáévá teszi-e a bizottság, amit itt Puskás alelnök 
úr ismertetett. Van-e ezzel kapcsolatban vélemény, észrevétel, (Nincs jelentkező.) Nekem az a 
kérdésem, tisztelt alelnök úr, hogy ezt akkor szakmai szinten a helyi önkormányzatokkal 
egyeztették. Itt hallottuk a tárca véleményét, hogy itt esetleg formai, számszerű vagy tartalmi 
problémák is vannak. 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Nagyon röviden az előtörténete ennek a módosításnak 

az, hogy előttünk volt hasonló tartalmú módosító indítvány, amit egyébként a bizottság 
támogatott. Annyi fogyatékosságot szenvedett az, hogy nem szerepelt benne, hogy 
méltányolja a fővárosi önkormányzat ezen bevételekkel kapcsolatos költségeit. Ez a fajta 
költség most megjelenik ebben a javaslatban. Tehát ilyen értelemben egy pontosítás, és ez 
nagyobb körben már támogatást nyert. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel nincs. Akkor arról szavazzunk először, amit 

most alelnök úr kiegészítésképpen kommentált, vagy az ilyen ismeretek birtokában a 
bizottság benyújtja-e ezt az indítványt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) A bizottság többsége egyetért ezzel. 

És végül a másik, amit itt szintén a kolléga úr a minisztériumból volt szíves 
kommentálni. Ez ügyben is átadom a szót Puskás alelnök úrnak. 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Én további tartalmi kiegészítést nem 

kívánok tenni, hiszen a módosítás arról szól, ahogy ezt nagyjából a bevezetőben elmondtam. 
Azzal kapcsolatban, hogy a minisztérium ezt nem tudja támogatni, nem változik az az 
álláspontom, hogy a bizottság ezt nyújtsa be. Reményeim szerint ennek a támogatásához a 
parlament többsége is majd hozzájárul. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy ez zárószavazás 

előtti módosító javaslatként benyújtsuk. Aki igen, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság 
többsége egyetért. 

A napirendi pont lezárása 

Tisztelt Bizottság! A napirendi kiegészítés megtárgyalását is megejtettük 
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Az ülés bezárása 

Az egyebekben szeretném bejelenteni, hogy hétfőn 10 órára összehívom a bizottság 
ülését, három, kormány által benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságot 
kell megítélnünk. És minden valószínűség szerint hétfőn délután is üléseznünk kell a 
költségvetési módosító javaslatok vitáját követően. Egyéb bejelentenivaló, úgy látom, nincs. 
Akkor köszönöm, befejeztük mai ülésünket. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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