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Napirendi javaslat: 

 

1. A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám - 

bizottsági módosító javaslat és tájékoztató elkészítése a HHSZ. 121/A. §-ának (3)-(4) 

bekezdése alapján - első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat (T/13080. 

szám), az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat (T/13081. szám), 

valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/13082. szám) együttes általános vitája 

3. A Nemzeti fejlesztés 2030 - az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról 

szóló határozati javaslat (H/13094. szám - általános vita) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság ma esti ülését megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A meghívót munkatársaim kiküldték időben, ezen három napirendi pont szerepel és az 
egyebek. Ezekhez szóban, írásban nem érkezett korrekciós javaslat. Ezért, miután 
megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes a jelenléti ív ismeretében, megkérdezem, 
hogy elfogadja-e a bizottság ezt a három pontból álló napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta ezt 
a napirendet. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz bizottsági 
módosító javaslat és tájékoztató elkészítése 

Az 1. napirendi pontunk az ország jövő évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtandó bizottsági módosító indítvány, amire azért van szükség, mert 
a délutáni szavazások nyomán változtak a főösszegek. Nem jelentősen, de változtak. Ezeket a 
változásokat a Ház apparátusa átvezette, kiszámolta, rendelkezésünkre bocsátotta. Mindenki 
láthatja, hogy mennyivel változtak a főösszegek. De megkérem Banai Péter Benő helyettes 
államtitkár urat, aki nálunk sokkal szakszerűbben tudja elmondani, hogy szíveskedjék nekünk 
azt elmondani, hogy a szavazások után a véglegesnek nevezhető sarokszámok hogyan fognak 
alakulni. Tessék parancsolni! 

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

úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, először arra a fontos körülményre hívnám fel a 
figyelmet, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslat benyújtása óta olyan makrogazdasági 
számok láttak napvilágot, amelyek a kormányzati álláspont szerint megerősítik a jövő évi 
költségvetési törvénytervezet tervezési elveinek helyességét. Azok a makrogazdasági számok, 
amelyek az idei, illetőleg a jövő évi növekedésre vonatkoznak, azt gondolom, most már 
igencsak reálisnak, sőt, konzervatívnak minősíthetők. Ebből a kiindulási helyzetből tekintve 
is, azt gondolom, támogathatóak azok a módosító javaslatok, amelyeket a tisztelt 
Országgyűlés benyújtott, és amelyeket a kormány is támogat. Ezek a módosító javaslatok az 
új és kedvező makrogazdasági paraméterek mellett változatlanul tartják a jövő évi 
hiányszámot, változatlanul tartják az államadósság csökkentési ütemét, és ezen keretek között 
biztosítanak lehetőséget néhány változtatásra. 

Ezen változtatások közül összegében a legfontosabb a törvényjavaslat benyújtása után 
az a kormányzati döntés, ami az önkormányzatok teljes adósságkonszolidációjáról szól. Ezen 
döntéssel összhangban a benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz képest 60 milliárd 
forintos pluszösszeggel az önkormányzati adósságkonszolidáció előtörlesztési része jelenik 
kiadási tételként a költségvetésben. Itt azonban egy módszertani megjegyzést kell tegyek. A 
központi költségvetés hiánya 60 milliárd forinttal növekszik az önkormányzati 
adósságtörlesztés miatt, de ugyanezen összeggel javul a helyi önkormányzatok egyenlege. 
Tehát, ami a központban kiadás, az a helyi önkormányzatoknál bevétel. Ez az összegében 
nagyon jelentős változtatás nem érinti az államháztartás egészének hiánypozícióját, az említett 
uniós módszertan szerint ez 2,9 százalék marad a változtatások elfogadása után is. 

A második nagyon lényeges változtatás, amiről a főösszeget érintően az 
Országgyűlésnek dönteni szükséges, a főváros közösségi közlekedés pluszfinanszírozása, 14 
milliárd forinttal növekszik a BKV támogatása. Ennek fedezete az áfabevételből várt többlet, 
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az adórendszer változtatása nélkül. Itt húzom alá azokat az új gazdasági, makrogazdasági 
adatokat, amelyek kedvezőbbek a piacok által vártnál, és amelyek, azt gondolom, 
alátámasztják azt, hogy a jövő évben reálisan várható ez a plusz 14 milliárd forint. 

A harmadik jelentősebb változtatások talán ebben a sorban az összmagyarságot, a 
magyar nemzet megmaradását segítő azon módosító javaslatok, amelyek akár a diaszpóra 
magyarságának támogatását, akár az autonómiatörekvések megismertetését célozzák. Ezen túl 
néhány, összességében kisebb számszaki hatású módosító javaslat került megtárgyalásra. 
Mindezen módosításokat, tehát a 60 milliárdos önkormányzati módosítást, a 14 milliárdos 
fővárosi közösségi közlekedés finanszírozását, az összmagyarsággal kapcsolatos 
pluszkiadásokat és néhány kisebb kiadási tételt foglal magába a tisztelt bizottság előtt lévő 
módosító javaslat, amely, ismétlem, a költségvetési törvényjavaslat alapvető célkitűzéseit nem 
változtatja meg, ezért értelemszerűen a kormány támogatni javasolja ezt az összefoglaló, az 
összes módosítást magán átvezető javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Ezt a tervezetet mindannyian megkapták 

képviselőtársaim. Ezt a kormány támogatja. Meg kell kérdeznem, hogy van-e ehhez valakinek 
kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor azok ismeretében, amiket Banai 
Péter államtitkár úr elmondott, megkérdezem, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy ezt a 
módosító javaslatot benyújtsa az Országgyűlésnek holnapi elfogadás céljából. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság döntő többsége támogatja az indítvány benyújtását. Ki nem támogatja az 
indítványt? Kettő. Ezek szerint egy tartózkodás van. Tehát két nem és egy tartózkodás mellett 
a bizottság támogatja, hogy benyújtja ezt a módosító javaslatot, amiről holnap fog dönteni az 
Országgyűlés. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Annyit szeretnék még bejelenteni, illetve kérni a bizottság 
felhatalmazását arra, hogy a tájékoztatóban lévő információkról holnap szóbeli kiegészítés 
formájában informálhassam az Országgyűlést a bizottság elnökeként. Ha ehhez megkapom a 
hallgatólagos beleegyezést, akkor ezt úgy tekintem, hogy holnap röviden ismertetni fogom. 

Az első és legfontosabb napirendi pontunk tárgyalásával végeztünk. Köszönöm Banai 
Péter úrnak a segítségét. Köszönöm a parlament apparátusának ezt a gyors munkát, meg az 
előző nagy munkát is, amivel ezt a nagy mennyiségű javaslatot összerakták, és ajánlás 
formájába szerkesztették, és ezzel a döntéshozatalt jelentős mértékben segítették. Köszönöm 
mindenkinek, aki ebben közreműködött. 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat, az egyes fizetési 
szolgáltatókról szóló törvényjavaslat, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának együttes tárgyalása 

Akkor áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, ami három részből áll. Egy pénzügyi 
blokk az Európai Unió jogharmonizációjával kapcsolatos törvényjavaslatokról van szó. 
Három szakmai törvényjavaslat, amelyek együttes tárgyalását javasolom azzal, hogy arról kell 
döntenünk, alkalmasnak ítéljük-e általános vitára ezeket a törvényjavaslatokat. Köszöntöm a 
tárca képviselőjét. Az a kérésem, hogy előterjesztőként szíveskedjék szóbeli kiegészítést adni. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Fáykiss Péter 
vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Tisztelt Elnök Úr! 
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Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetném a javaslatcsomagot. Igazából itt három 
törvényjavaslatról van szó, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 
törvényjavaslatról, az egyes pénzügyi szolgáltatókról szóló törvényjavaslatról, illetve az egyes 
pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatról. 

A teljes szabályozási csomag november 18-án lett a parlamentnek benyújtva. 
Alapvetően az egész csomag benyújtásának fő oka egy európai uniós jogharmonizációs 
kötelezettség. Az Európai Unióban a jövő év elejétől kezdve a bankszabályozást alapvetően 
egy új csomag rendezi, egy európai uniós rendeletből, illetve egy irányelvből álló csomag. 
Ugye, a rendelet közvetlenül hatályos, az irányelvet pedig implementálniuk kell a 
tagországoknak. Alapvetően ez a törvénycsomag igazából az irányelv hazai implementációját 
célozza. Azonban ezen túl számos egyéb új elemet is tartalmaz. 

Az egyik fontos elem, hogy megújul igazából a hazai hitelintézeti törvény, az 1996. 
évi CXII. törvény hatályon kívül helyeződik, helyébe egy új lép. Ennek számos új eleme van, 
ezek közül az egyik az, hogy új tőkekövetelmény rendszer kerül valamelyest bevezetésre, 
megjelennek az úgynevezett tőkepufferek, amelyek célja pontosan az, hogy a bankrendszer 
erőteljes prociklikalitását mérsékeljék, illetve a rendszerkockázatok felépülését is 
mérsékeljék, korlátozzák, akadályozzák. Emellett megerősödik a hitelintézeti törvény 
fogyasztóvédelmi szabályozási lába is, többek között kötelezően előírásra kerül az, hogy egy 
hitelszerződés felmondását megelőzően a hitelintézetek részletesen tájékoztassák az 
ügyfeleket az esetleges tartozásról, évre lebontva, illetve lehetővé válik az is, hogy az eddig 
nem átlátható árazásnak megfelelő jelzálogtermékeket ingyenesen kiválthassák az ügyfelek, 
most már az átlátható árazásnak megfelelő hiteltermékekkel. 

Teljes jogszabálycsomag második blokkja a fizetési szolgáltatók működését 
szabályozza. Ez jelenleg hatályos a hitelintézeti törvény része, ez azonban egy külön 
törvényben kerül rendezésre, éppen amiatt, mert ennek az érintettségi köre lényegesen 
szélesebb, mint a hitelintézeti törvényé. Éppen ezért az európai uniós szabályozási struktúrát, 
illetve az alkalmazhatóságot figyelembe véve ez jelenleg külön törvényjavaslatban kerülne 
rendezésre. A jogszabálycsomag harmadik elemként pedig igazából az új hitelintézeti törvény 
miatt fellépő technikai módosításokat rendezi, és a biztosításközvetítői jutalékok kérdését. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a kiegészítő tájékoztatót. Kinek van 

kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. 

Döntés a törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságáról 

Akkor arról fogunk szavazni egy csomagban, hogy ezt a három összefüggő 
törvényjavaslatot a költségvetési bizottság általános vitára alkalmasnak tartja-e. Aki úgy 
gondolja, hogy alkalmas, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a három törvényjavaslat általános 
vitára bocsátását. Köszönjük szépen, főosztályvezető úr a segítségét. 

Előadó nem kell. Kell? (Jelzésre.) Balázs képviselő úr vállalta. Ő fogja informálni a 
plenáris ülést az egyhangú támogatásról. 

A Nemzeti fejlesztés 2030 - az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló 
határozati javaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Akkor áttérünk a 3. napirendi pontra, ez pedig egy határozati javaslat, illetve a hozzá 
tartozó melléklet, a nemzeti fejlesztés 2030-ig szóló elgondoláscsomagja, az országos 
fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló javaslat. Átadom a szót. 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

GREINSTETTER BALÁZS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönjük a lehetőséget. Greinstetter Balázs vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztériumból. 
Köszöntöm a tisztelt elnök urat és a tisztelt bizottságot ezen a késői órán. Engedjék meg, hogy 
ezen a késői órán röviden és gyorsan egy pár gondolatot megfogalmazzak a nemzeti fejlesztés 
2030 - az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló javaslatról. 

Először is fontos azt elmondani, hogy ez a javaslat hosszú, közel kétéves munka 
eredménye, amelynek végén a Nemzetgazdasági Minisztérium a kormány, majd az 
Országgyűlés elé benyújtotta a javaslatot. A nemzeti fejlesztési irányok koncepciója mellett 
egyben, a z Országgyűlés támogatása esetén nemcsak új koncepció, hanem ezzel 
párhuzamosan egy új végrehajtási intézményrendszere is lehet a nemzeti fejlesztésnek, hiszen 
az Országgyűlés párhuzamosan tárgyalja az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a 
területrendezésről. 

A koncepció szükségességét az indokolja, hogy az elmúlt kormányok alatt a 
területfejlesztési politika és a hozzá kapcsolódó intézkedések, intézményrendszer nem tudta a 
térségi felzárkóztatást kellően szolgálni, nem tudta mérsékelni a területi egyenlőtlenségeket, 
sőt, egyes esetekben azok még tovább is erősödtek Ezen negatív folyamatok megfordítására a 
kormány már eddig is több intézkedést foganatosított. Itt utalhatnék a kollégáim által említett 
önkormányzati adósságkonszolidációra, vagy akár a szabad vállalkozási zónák kialakítására. 
Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció benyújtása, mint ennek a folyamatnak 
egy jelentős állomása, azt a célt szolgálja, hogy az ország fejlesztéspolitikája, a területi 
tervezés, az ebből eredő szabályozás összefüggő, egységes rendszert alkosson, és 
következetes intézkedésekkel járuljon hozzá az ország dinamikus fejlődéséhez, növekedési 
pályára állításához, valamint a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

Engedjék meg nekem, hogy nagyon röviden három kulcsmomentumra felhívjam a 
figyelmet a koncepcióval kapcsolatban. Az első említésre méltó az, hogy maga az OFTK 
rendkívül határozott és ambiciózus célt tűz ki Magyarország számára, miszerint 2030-ig 
Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának 
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő, 
versenyképes gazdaságot épít. Ezzel összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött 
közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal számol. 

A második fontos elem, amit szeretnék kiemelni, fontos szempont a hazai 
fejlesztéspolitika és az európai uniós támogatások közötti összhang megteremtése. A 
fejlesztési koncepció keretében középtávon, vagyis 2014-2020 között kijelölésre kerülnek 
azok a stratégiai fókuszok, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását 
szolgálják. E nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott 
programozási keretekhez, amelyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és végrehajtás során. 
Az európai uniós források felhasználásának keretét képező 2014-2020-as fejlesztési 
programok tématerületeit is e koncepció alapozza meg. 

A harmadik fontos szempont pedig az ágazati és területi tervek közötti összhang 
megteremtése, az eddig egymástól elkülönülten működő, önálló ágazati stratégiákkal és 
programokkal szemben a kormány feladatának tekinti, hogy egységes keretbe foglalva együtt 
kezelje a nemzeti fejlesztési és területfejlesztési koncepciókat. Így az ágazati és területi 
fejlesztéspolitikák között, valamint a szakpolitikai célok területi dimenziói között összhang és 
ezen keresztül átfogó célok és fejlesztési prioritások tudnak megvalósulni, szolgálva, 
egymásra hatva, egymással kölcsönhatásban működve, az ország dinamikus fejlődését. 

Zárásként annyit szeretnék elmondani, hogy az önök előtt lévő dokumentumban az 
eddigieknél hatékonyabban működő, áttekinthető koncepcióra teszünk javaslatot, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy az ország megújulásának stabilitásának és fenntartható fejlődésének a 
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kormányprogramban is megfogalmazott céljai megvalósuljanak. Bízom abban, hogy mind a 
tisztelt bizottság, mind az Országgyűlés támogatni fogja ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a kiegészítését. (Jelzésre.) Ne 
haragudjon, eltévesztettem a tisztségét, helyettes államtitkár, bocsánat. Keveset találkozunk, 
később talán sikerülni fog memorizálni. Akkor itt is az a feladatunk, hogy az általános vitára 
való alkalmasságról döntsünk. A magam részéről meg fogom szavazni az általános vitára való 
alkalmasságot, mert azt gondolom, hogy erről beszélni sokat. De mielőtt még szavaznánk, 
kinek van kérdése? Mert nekem lesz. Ékes képviselő úr! 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nem is annyira kérdés, elnök úr. Egyrészt ismerve magát a 

stratégiát és a nemzeti fenntartható fejlődés keretstratégiáját, hiszen annak megalkotásában 
jómagam is részt vettem, teljesen összeegyeztethető a két stratégia hosszú távon. A másik 
pedig, hogy az európai uniós források elosztásában számos olyan könnyítést sikerült az 
Európai Unión belül kiharcolni a 2014-2020 közötti időszakra, ami indokolttá teszi azt is, 
hogy a területfejlesztési rendszerek is úgy alakuljanak át, hogy azokat a könnyítéseket, 
amelyek az európai uniós költségvetési támogatásnál Magyarország esetében szóba jöhetnek, 
ki tudjuk használni. Itt át kell alakítani az irányító hatósági rendszert, a kifizetési rendszert, és 
vele párhuzamosan sokkal könnyebbé válik a kohéziós alapok elérése, az agrárágazatnál az 
áfa tekintetében. Tehát valóban szükséges az, hogy az egész területfejlesztési koncepciót 
hosszú távon is átgondoljuk, és ezzel párhuzamosan, ahogy elmondtam, a nemzeti 
fenntartható fejlődés stratégiájához is harmonikusan illeszkedjék a területfejlesztési stratégia. 

Én maximálisan támogatni tudom, azokkal a hosszú távú átalakításokkal és a stabilitás 
megteremtésével, amelyek az elmúlt időszak tapasztalataiból leszűrve megalapozták ezt a 
stratégiát, koncepciót. Ennek alapján tényleg maximálisan támogatni tudom, és bízom benne, 
hogy a bizottság is egyhangúlag támogatja, és az általános vitában is a parlamenti pártok 
között egyezség születik, mint ahogy a nemzeti fenntartható fejlődés stratégiájában is, azt 
lehet mondani, majdhogynem egyhangú volt a támogatottság. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak egy mondatot szeretnék mondani. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni az államtitkárságnak és a tárcának azt a 
lehetőséget, hogy a kétéves tervező munkában részt vehettünk, hozzászólhattunk és 
figyelhettünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólások? (Nincs jelentkező.) Akkor én hadd mondjam, hogy 

én magam is támogatom az általános vitára bocsátását. Hangsúlyozom, a vitára való 
bocsátását, ami nem azt jelenti részemről, hogy tartalmilag is mindenben egyetértenék. Már 
csak azért sem, mert számos kérdésem van, amit nem fogok most föltenni, mert természetesen 
lesz rá mód a plenáris ülésen. 

Ugye, azt mondta államtitkár úr, ő árnyaltabban fogalmazott, mint a határozattervezet 
szövege, hogy Magyarország az egyik gazdasági és szellemi központja lesz Kelet-Közép-
Európának. Ha jól emlékszem, ezt tetszett mondani. Ennél határozottabb és merészebb az a 
megfogalmazás, amit ez a határozattervezet megfogalmaz, mert ez egyértelműen azt mondja, 
hogy Magyarország 2030-ra Kelet-Közép-Európa gazdasági és szellemi központjává válik. Ez 
igen merész kijelentés, és a kettő nem ugyanaz. Reméljük, persze, de itt azért merészebb cél 
van megfogalmazva. 



- 11 - 

Ehhez csak egyetlen dolgot teszek hozzá, hogy én ugyan nem tanulmányoztam minden 
oldalát ennek a terjedelmes dolgozatnak, de nem találkoztam azzal, hogy mit akarnak kezdeni 
a mindenkori kormányok 2030-ig azzal a kamatteherrel, amivel küszködünk. Nem titok az, 
hogy a most elfogadott költségvetés szerint a jövő év végére minden bizonnyal 100 milliárd 
forinttal több lesz a kamatteher, mint amennyivel az Orbán-kormány átvette a stafétabotot 
2010-ben. Tehát nemhogy csökkent volna a kamat, hanem növekedett. Én nem találkoztam 
olyan számokkal, hogy ezzel mi lesz. Tehát a GDP 4 százalékát fogjuk továbbra is 2030-ig 
kamatokra kifizetni, jobb híján, és ez vajon nem kérdőjelezi-e meg ezt az ambiciózus célt, 
miszerint 2030-ra mi leszünk itt a régió központja. Miközben azt is tudjuk a számokból, hogy 
a GDP növekedése igen szerény, 2017-ig tekintett ki a jövő évi költségvetési törvényjavaslat, 
és még 2017-ben is csak, azt hiszem, 2,7 százalékos. Most a számokat fejből mondom, lehet, 
hogy nem pontosan, de igen szerény GDP-növekedést jósolnak 2017-re. Na szóval, nekem az 
a szkepszisem van, hogy ez az igen merész cél, merjünk nagyokat álmodni persze, valahogy 
az adósságszolgálattal, kamatteherrel nehezen képzelhető el. 

Ez az egyik problémám, majd a többit el fogom mondani a plenáris ülésen. Van-e még 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor visszaadom a szót helyettes államtitkár úrnak, 
hogy reagáljon a kis vitában elhangzottakra. Tessék! 

 
GREINSTETTER BALÁZS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon szépen 

köszönöm a felvetéseket, hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy egy ilyen, 2030-ig kitekintő 
stratégiai dokumentumnak nem célja és feladata évekre lebontani az államadósság vagy a 
kamatteher alakulását. Amit ez a dokumentum megfogalmaz, az az, hogy mivel lehetne talán 
még inkább hozzájárulni ahhoz, hogy a növekedés magasabb százalékot érjen el, illetőleg 
annak a szerkezete javuljon, még jobb legyen a gazdaság szerkezete. Ezért úgy gondolom, 
hogy ezek az alapvető ágazati szakpolitikai célok és kihívások, amiket megfogalmaz ez a 
dokumentum, hozzá tud járulni ahhoz, hogy a növekedés dinamikusabb legyen, ami 
alapvetően csak szolgálni tudja azt a célt, hogy egy magasabb GDP mellett a kamatteher és a 
teljes adósságráta csökkenni tudjon. 

A másik fontos momentum pedig, hogy hogyan tud mindez hozzájárulni a magasabb 
növekedéshez. Erre már korábban utaltam, az uniós források felhasználását 2014-2020 között 
megalapozza ez a dokumentum, tehát szemben a korábbi időszakok fejlesztési vagy 
területfejlesztési koncepcióival, itt az Országgyűlés döntése az elég erőteljesen meghatározza 
a tervezési folyamatot. Pozitív oldalról nézve viszont jelentős forrás is társul a területi és 
országos gazdaságfejlesztési és fejlesztési célok eléréséhez. Úgyhogy úgy gondolom, ez 
mindenképpen pozitív üzenete a koncepciónak. 

 

Döntés a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor szavazás következik arról, hogy a bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartja-e ezt a tanulmányt, illetve a hozzá tartozó határozati 
javaslatot, amit megfogalmazott az előterjesztő. Aki alkalmasnak tartja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
ajánlja általános vitára ezt a dolgozatot. Előadó pro és kontra? Balázs képviselő úr, és akkor 
én mondanék egy kisebbségi véleményt. (Jelzésre.) Nem lehet, egyhangú volt a szavazás. 
Elkövettem egy hibát, nem baj, majd a plenáris ülésen. (Derültség.) Semmi gond. Akkor majd 
elmondom külön. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Ha nincs egyebekben mondanivalónk… (Jelzésre.) De van. Balla képviselő úrnak van 
az egyebekben mondanivalója. Tessék! 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Előrebocsátom, hogy 

nem a vita generálása okán kértem szót az egyebek között, csak egy álláspontot szeretnék 
rögzíteni, ami nyilvánvalóan a későbbiekre nézve hordoz magával következményeket. 
Tudomásom szerint, és azt gondolom, ez helytálló, a költségvetési bizottság ellenőrzési 
albizottsága egy meghallgatást tervez. Nem vitatom, hogy minden képviselőnek joga van ezt a 
cécót, amit a NAV környékén kialakult egy elbocsátott munkatárs véleményére alapozva, 
máshogy ítélje meg. Azt gondoljuk, van a vizsgálatnak létjogosultsága, csak nem a 
költségvetési bizottság ellenőrzési albizottságának, hanem, mondjuk, az ügyészségnek. 

Tehát ebben a dologban semmi olyat nem látunk, ami indokolná ennek a bizottságnak 
a vizsgálatát. Talán némi politikai színezete is lehetne ennek a vizsgálatnak, ezt alá tudom 
támasztani azzal, hogy ez a bizottság még az ügyrendjét is most kívánja megalkotni, tehát 
eddig azért olyan nagyon nem akart vizsgálódni. Még egyszer mondom, nem a bántás 
szándékával, de a tényt szeretném közölni, mivel úgy látjuk, hogy bár vizsgálatra szükség 
van, csak nem a költségvetési bizottság ellenőrzési albizottsága, hanem a bűnüldöző szervek 
megfelelő eljárásával, ezért szeretném bejelenteni és elnök úr tudomására hozni, hogy nem 
fogunk eljönni ennek az albizottságnak az ülésére, ergo határozatképtelen lesz ez az 
albizottság. 

Arra szeretném tisztelettel kérni az albizottság elnökét, hogy ha ettől függetlenül 
tervezi a bizottsági ülés összehívását, és arra másokat is meg kíván hívni a képviselőkön 
kívül, akkor erről a bejelentésről tájékoztassa őket. Tehát egy olyan albizottsági ülésre fogja 
őket meghívni, amely határozatképtelenség okán el fog maradni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az információt. Z. Kárpát Dániel úr, tessék! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót és a lehetőséget, elnök úr. 

Természetesen tudomásul vettem az elhangzottakat, ahogy a korrekt értesítés igénye is 
teljesen jogos ebben az esetben. Meg kell említeni, hogy szinte minden ellenzéki oldalról 
felmerült ez az igény, én magam ennek nem kívántam, és nem is akarok kerékkötője lenni. 
Azt ugyanakkor meg kell jegyeznem, és ezért kértem szót, hogy ezen tervezett ellenőrző 
albizottsági ülés két napirendi pontot hozott tervei szerint a papírosra, és az első nem 
véletlenül a munkarend kialakítása. Magam már az előző időszakban erre kísérletet tettem, 
összehívtam az ellenőrző bizottság ülését, első ízben, amióta az elnöki tisztet bírom, annak 
érdekében, hogy egy munkarend kialakításával, a ciklus végéig látó módon a 
munkafolyamatok kialakíthatóak legyenek. Ezen az alakuló ülésnek tervezett összejövetelen 
sajnos úgyszintén nem tette tiszteletét képviselőtársaim jelentős része, így az az ülés nem volt 
megtartható. Ezért vált szükségessé az, hogy jelen pillanatban kerüljön kialakításra egy 
munkarend. 

Én e tekintetben elszánt vagyok, tehát, ha ez alkalommal ez nem hozható tető alá, 
akkor nyilvánvalóan addig fogok kísérletezni ezzel, amíg a bizottság által korábban tárgyalt 
napirendi pontok és döntések megvalósulását ellenőrző munkafolyamatok tető alá hozhatók 
nem lesznek. Ettől függetlenül természetesen tudomásul vettem a bejelentést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Annyi 

megjegyzést hadd tegyek, azt gondolom, hogy miután a nevünk, nomen est omen, 
számvevőszéki és költségvetési bizottság, a nevet nem én találtam ki, a Számvevőszék viszont 
a legilletékesebb ellenőrző szerv arra, hogy a parlament nevében, a parlament 
felhatalmazásával az adóhivatal tevékenységét is ellenőrizze. Ezért azt gondolom, hogy nem 
pusztán az ügyészség kompetens ennek az ügynek a vizsgálatában, hanem a bizottságnak is 
lehet bizonyos ellenőrzési tevékenysége. Ha másként nem, akkor azért, mert a Számvevőszék 
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az ellenőrzésre jogosult. Ennyit. (Babák Mihály: De ez bűncselekmény.) Azt, hogy 
bűncselekmény-e, nem tudjuk. Ez akkor van, ha a bíróság kimondta, addig csak vélekedés. Ez 
egy véleménykülönbség, nincs ezzel semmi probléma. Köszönöm képviselő úrnak, hogy ezt 
bejelentette. Innentől kezdve majd meglátjuk. (Balla György jelentkezik.) Tessék! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, csak egy fél mondat. Szerintem nincs 

véleménykülönbség köztünk. Azt gondolom, bármilyen országos hatáskörű szerv, amelyik 
illetékes ebben az ügyben, anélkül is le tudja folytatni, sőt, le is fogja folytatni saját 
vizsgálatát, Állami Számvevőszék, rendőrség, ügyészség, kormány, Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, bárki, akinek ez ügyben van teendője. De a költségvetési bizottság ellenőrző 
albizottsága egy pluszvizsgálatot folytatna emellett. Én csak ennyit akartam mondani, nem 
akartam kiragadni, hogy kinek a dolga ez. Ez mindenki dolga, akinek ebben az ügyben 
bármilyen módon feladata van, csak szerintem ez pont nem mi vagyunk. 

 
ELNÖK: Szerintem nem állunk messzire egymástól, mert akiket fölsorolt, 

mindenkinek joga van vizsgálódni önállóan, saját hatáskörben. Csak azt teszem hozzá, hogy 
ennek a főbizottságnak az albizottsága sem lehet semleges egy ilyen ügyben, ha úgy ítéli meg. 

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen, ezt a polémiát lezártuk. Befejeztük az ülésünket. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 47 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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