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Napirend: 

 

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/13035. szám – a mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 

bizottság önálló indítványa – általános vita) 

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

szám - módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat (T/13081. szám - módosító 

javaslatok megvitatása) 

4. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13082. szám - módosító javaslatok megvitatása) 

5. A Nemzeti fejlesztés 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról 

szóló határozati javaslat (H/13049. szám – a bizottság hatáskörébe tartozó módosító 

javaslatok megvitatása) 

6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCI. törvénynek a tagállamok költségvetési 

keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv 

átültetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13216. szám – 

általános vita) 

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

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12974. szám – zárószavazás előtti módosító 

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

8. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/13047. szám – 

Jávor Benedek, Karácsony Gergely, Szilágyi László, Szilágyi Péter, dr. Dorosz Dávid, 

Szabó Timea, Szabó Rebeka és Scheiring Gábor (független) képviselők önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

9. Az állami adóhatóság működésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati 

intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/13126. szám – Mesterházy Attila, dr. 

Józsa István, Kovács Tibor és dr. Veres János (MSZP) képviselők önálló indítványa – 

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

10. Egyebek – bizottsági önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése: határozati 

javaslat számvevőszéki ellenőrzés végzéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó képviselőit. A bizottság mai ülését 
megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tekintettel a 
helyettesítésekre is. 

 

A napirend elfogadása 

Két tételben küldtem ki a meghívót, mert időközben újabb ügyek kerültek ide, 
amelyeknek helyük van a bizottság napirendjén is. Ezért tehát a meghívóban szereplők, 
kibővített napirendi pontokkal tudom megajánlani a tisztelt bizottságnak elfogadásra a 
napirendet. 

De mielőtt ezt megteszem, két bejelentést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy napirend-
kiegészítési kéréssel fordult hozzám Szekeres Imre képviselő úr, amiben azt kezdeményezi, 
hogy az állami adóhatóság működésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati 
intézkedésekről szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről, amit benyújtott az MSZP 
néhány képviselője, döntsön a bizottság. 

A másik írásban érkezett napirend-módosítási javaslatban azt kezdeményezi Puskás 
alelnök úr, hogy az általam az egyebek pontban jelzett és általam kezdeményezett, a bizottság 
számára szóló indítvány megtárgyalásától, kezdeményezésétől tekintsek el. Ezt az 
egyebekben gondoltam megtárgyalni azzal a megjegyzéssel, hogy nem kívántam 
zsákbamacskát árulni, és az egyebekben hirtelen előrántani ezt a témát. Ezt szerettem volna 
még itt, a mai napon a bizottság figyelmébe ajánlani, hogy tehát, miután a Számvevőszék egy 
független pénzügyi ellenőre az Országgyűlésnek, ezért azt gondolom, hogy abban a 
helyzetben, ami itt az általános forgalmi adó beszedése, visszatérítése, ellenőrzése kapcsán 
kialakult, szükség lenne egy független pénzügyi ellenőrzésre. Így azoknak a vitáknak, 
amelyek nem csitulnak, a végére juthatnánk, hiszen egy független pénzügyi ellenőrzés mint 
autentikus vizsgáló hatóság ezt helyére tehetné. Ez lenne tehát az én egyebekben ide szánt 
indítványom lényege. 

Ezek után akkor tehát először azt a kérdést teszem föl szavazásra, hogy Szekeres Imre 
képviselő úr indítványát, ami tárgysorozatba-vételt kezdeményez, a bizottság napirendjére 
veszi-e. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság négy igen mellett nem vette napirendjére Szekeres képviselő 
úr javaslatát. 

Most azt a kérdést teszem föl szavazásra, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy az 
egyebek napirendi pont általam kezdeményezett javaslatról a mai alkalommal tárgyaljon-e. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Jelzésre.) Köszönöm a közbeszólást, 
rosszul fejeztem ki magamat, én így értettem. Tehát Puskás képviselő úr javaslatát teszem föl 
szavazásra, aminek az a lényege, hogy az egyebek napirendi pontban erről a kérdésről ne 
essék szó. Így korrekt a kezdeményezése alelnök úrnak. Tehát úgy teszem föl a kérdést, hogy 
aki az alelnök úr kezdeményezését támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége támogatja ezt a kezdeményezést. 
Ki az, aki nem ért egyet azzal, hogy ez lekerüljön az egyebek napirendi pontról? Négy nem. A 
bizottság tehát nem ért egyet azzal, hogy az egyebek napirendi pontban ezzel a kérdéssel a 
bizottság foglalkozzon. 

Ezek után a napirendi ajánlásban szereplő egyéb pontok megtárgyalására teszek 
javaslatot. Ki ért egyet azzal, hogy a két konkrét indítvány szavazását követően a többi 
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napirendi ponttal a bizottság foglalkozzon? Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége ezt a napirendet ilyen formában elfogadta. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Ezek után, tisztelt bizottság, rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására. Az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat a mentelmi 
bizottság kezdeményezésére született. Itt van Rubovszky elnök úr, köszöntöm őt tisztelettel. 
Egyúttal át is adom a szót, ha úgy gondolja, hogy kíván szóbeli kommentárt fűzni hozzá. 
Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! A mentelmi bizottság azért terjeszti elő ezt a törvényjavaslatot, mert 
megállapításra került az év folyamán, hogy a vagyonnyilatkozat-adásra kötelezett személyek 
eltérő eljárás szerint adnak vagyonnyilatkozatot. Ennek az eljárásnak az egységesítésére tesz 
kísérletet a bizottság. Először is ezzel a törvényjavaslattal, ami a tisztelt bizottság előtt van. 
Annyit előre még elárulnék, hogy a képviselői vagyonnyilatkozat-adási eljáráshoz való 
tökéletes simulást az alkotmányügyi bizottság ma délelőtt előterjesztett módosító indítványa 
alapján fogjuk elérni. Tudomásom szerint erről a tisztelt bizottság csütörtökön délelőtt fog 
dönteni. Én köszönöm szépen, kész vagyok bármilyen kérdés megválaszolására. Tisztelettel 
kérem, hogy az általános vitára való alkalmasság tekintetében a bizottság szíveskedjen 
dönteni. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése az előterjesztőhöz? (Nincs jelentkező.) 
Nincs kérdés. Észrevétel, javaslat? (Nincs jelentkező.) Az sincs. 

Akkor szavazás következik arról, hogy a törvényjavaslatot általános vitára ajánlja-e a 
költségvetési bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége az általános vitára való alkalmassággal 
egyetértett. Köszönöm szépen, elnök úr, a közreműködését. 

Nekünk még az a dolgunk, hogy ehhez is kell előadót állítanunk. Ki az? Nagy István 
úr jelentkezett, köszönöm szépen, ő lesz a bizottsági előadó. Köszönöm. 

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása 

A 2. napirendi ponttal kapcsolatban az a feladatunk, hogy a módosító javaslatokat 
megvitassuk, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslatról van 
szó. Összesen érkezett két módosító indítvány, Ékes József képviselő úr részéről. A két 
indítvány összefügg egymással, ezért ezt együtt lehet tárgyalni. Ékes képviselő úr nincs itt, de 
ettől még a kormány képviselőjét megkérdezem, hogy mit szól ehhez az ajánlás 1. és a vele 
összefüggő 2. pontjában lévő módosító javaslathoz. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok egyelőre 

mondani, támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca tehát támogatja. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Nincs ilyen. Szavazás következik a 2. napirendi ponttal kapcsolatos módosító javaslatról, az 



- 9 - 

ajánlás 1. és a vele összefüggő 2. pontról, Ékes képviselő úr indítványáról. Ki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége az indítványt 
támogatta. 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megtárgyalása 

Következik a 3. napirendi pont, ami összefügg tartalmát tekintve az előző 
törvényjavaslattal, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat, amelyhez szintén 
érkezett módosító javaslat. Ez is a bizottság két tagja részéről. 

Az ajánlás 1. pontjában Balázs József képviselő úr tesz módosító javaslatot. Őt sem 
látom itt, de kérdezem a tárca véleményét erről. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság részéről nem látok kérdést, észrevételt. 

Szavazás következik tehát az indítványról. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatja- 

A 2. ajánlási pontban szintén Balázs képviselő úr indítványa. A tárca véleménye, 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 3. ajánlási pontban Szekeres Imre, Józsa István képviselő urak indítványával 

kapcsolatban az előterjesztő itt van, kérdezem, kíván-e szólni. (Jelzésre.) Nem kíván. A tárca 
véleménye? 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt tudok kormányálláspontot is 

mondani. 
 
ELNÖK: Tessék mondani! 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kinek van észrevétele, kérdése? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Akkor szavazás következik arról, hogy ki támogatja az indítványt. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Öt igen mellett a bizottság 
nem támogatta. Köszönöm. 

Következik a 4. ajánlási pontban Balázs József képviselő úr indítványa. Kérdezem a 
tárca vagy a kormány véleményét. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani, 

a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság részéről észrevételt nem látok, szavazás 

következik. Ki támogatja a 4. ajánlási pontot? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság többsége támogatja. 

Az 5. ajánlási pontban ugyancsak Balázs képviselő úr indítványa. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság? (Szavazás.) A többség támogatja. 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslathoz beérkezett 
módosító javaslatok megtárgyalása 

Áttérünk a 4. napirendi pontban lévő, az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok 
megvitatására. Két módosító javaslat érkezett, ezt jogtechnikailag több ajánlási pontra szedték 
szét, de elegendő magáról a módosító javaslatról szavazni. Ékes képviselő úr a javaslatok 
készítője. Ő nincs itt, ezért a kormány véleményét kérdezem az első javaslatról. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Ez a T/13020/1. javaslat. Bocsánat. (Dr. Dancsó József 

ügyrendben jelentkezik.) Ez a T/13080/1. Dancsó képviselő úr kért szót. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, elnök úr. Elfogadtunk egy napirendet, és 

most összevissza cseréltük, mert az előbb a 4. napirendi pontot tárgyaltuk, most a 3. pontot 
vesszük, mert az kimaradt. Most szeretnék tisztán látni, hogy most melyik következik. Ne 
haragudjon elnök úr, hogy ezt megkérdezem. 

 
ELNÖK: Én megyek sorba a meghívó szerint, tehát a 4. napirendi pontnál tartok, és 

ami miatt jogos a képviselő úr közbevetése, hogy itt egy kézzel írt szám van, amit 20-asnak 
néztem, miközben az 80-as. Ezért kevertem össze, elnézést. Tehát a 4. napirendi pontban 
szereplő, 13082. számú törvényjavaslatról van szó, illetve a hozzá érkezett módosító 
javaslatokról. Így most már akkor szinkronban vagyunk? Képviselő úr bólintását várom. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Akkor a 13080. a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló következik, ami eredetileg a 2. napirendi pont volt, és most ez lesz a 4., 
ha jól értem. 

 
ELNÖK: Ismételt elnézést kérek, a képviselő úr fölvetése jogos, mert most a T/13080. 

számú törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokat tárgyaljuk. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Semmi gond, elnök úr, csak nem egy sillabuszból 

dolgoztunk, és az úgy nem jó. 
 
ELNÖK: Némi segédlettel keverem a számokat. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Akkor most a 13080. számú törvényjavaslat 

következik ezek szerint. (Jelzésre.) Jó, köszönöm szépen elnök úr segítségét. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a T/13080/1. számú ajánlási pont következik, Ékes képviselő úr 

indítványai szerepelnek ebben. Ezek azok, amiket szétbontottak az ajánlásban és azok a 
módosítók vannak itt szétbontva, amiket összevontan próbáltam kezelni, de akkor megyünk 
sorban az ajánlás szerint. 

A 13080/1. számú ajánlási pontban Ékes képviselő úr indítványáról van szó. 
Lényegében a kormány már nyilatkozott, de azért tessék megerősíteni. 

 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Akkor most kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm. A bizottság többsége támogatja. 

A 2. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 3. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 4. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
Az 5. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 6. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca ezt is támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 7. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 8. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 9. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 10. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége szintén támogatja. 
A 11. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
A 12. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca ezt is támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége szintén támogatja. 
A 13. ajánlási pontban ugyancsak Ékes képviselő úr javaslata. A tárca véleménye? 
 
FÁYKISS PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca ezt is támogatja. 
 
ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság többsége is támogatja. 
Némi nehézségek árán sikerült megbirkóznom a 2. napirendi pontban szereplő 

módosító javaslatokkal.  
Azért megkérdezem, hogy ez a nekem némi zavart okozó, három egymáshoz kötődő 

pénzügyi tárgyú törvényjavaslathoz érkezett módosítókkal nincs-e még valami probléma, 
Dancsó képviselő úr. Dancsó képviselő urat kérdezem. (Jelzésre.) Ezek után nincs, 
megnyugodtam. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a segítségét. Szinkronba 

jöttünk a végére. 
 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Én köszönöm. Akkor mehetünk tovább. Következik az 5. napirendi pontban 
a Nemzeti fejlesztés 2030 – az országos területfejlesztési koncepcióról szóló határozati 
javaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatása, mármint azoké, amelyek a bizottság 
hatáskörébe tartoznak. Úgy ítéljük meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy ehhez a napirendi 
ponthoz, az erről szóló határozati javaslathoz nem érkezett olyan módosító javaslat, ami a 
bizottságunk hatáskörébe tartozik. Aki esetleg ezt nem így gondolja, az szíveskedjék jelezni. 
Én tehát azt mondom, hogy ezzel a napirendi ponttal érdemben itt most a bizottság ne 
foglalkozzék, mert más bizottság hatáskörébe tartoznak ezek a módosító javaslatok. Ha ezzel 
a bizottság hallgatólagosan egyetért, akkor megyünk tovább. (Jelzésre.) Köszönöm. 

Az államháztartásról szóló törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére 
vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a 6. napirendi pontban az államháztartásról szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, aminek az Európai Unió jogszabályaival való harmonizálás a 
rendeltetése, illetve ennek általános vitára bocsátása. Köszöntöm a tárca, az NGM 
képviselőjét, és megkérdezem, hogy kíván-e ehhez szóbeli kiegészítést tenni. (Dr. Berczik 
Ábel megérkezik az ülésre.) Köszöntjük államtitkár urat, éppen jókor érkezett, mert máris öné 
a szó, Berczik Ábel államtitkár úr. Tehát az államháztartási törvény módosításával 
kapcsolatos, soron kívül beérkezett törvényjavaslat általános vitájáról van szó. Ott tartunk, 
hogy megkérdeztem, kíván-e ehhez a tárca képviselője szóbeli kiegészítést tenni. Ha igen, 
akkor megadom a szót. Tessék! 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő, viszonylag rövid törvényjavaslat egy 
nemzetközi kötelezettségnek tesz eleget. Mégpedig a 2011/85/EU tanácsi irányelvben előírt 
tagállami kötelezettségnek. Mindenképpen meg kell emlékezni az elején arról, hogy ez nem 
egy akármilyen irányelv, hiszen ezt a 2011 második félévének magyar európai uniós 
elnöksége idején fogadta el az Európai Unió Bizottsága, amely a prudensebb költségvetési 
tervezést igyekszik meghonosítani. A magyar EU-elnökség idején a magyar szakértők 
nagymérvű közreműködésével valósult meg ez az irányelv, ezért különösen fontos és jelentős, 
hogy megfelelő minőségben ültesse át az Országgyűlés ezt a magyar jogba. 

A magyar jogba való átültetés, ahogyan olvasható is a törvényjavaslatban, az 
államháztartási törvényről szóló 2011. évi CXCV. törvénybe való átültetést jelenti, annak 
módosulna ezen előterjesztés értelmében néhány paragrafusa, néhány szabálya. Igen fontos 
része az előttünk fekvő törvényjavaslatnak, hogy a nemzetgazdasági miniszternek, azaz az 
államháztartásért felelős miniszternek, bárhogy is hívják őt a mindenkori kormányok idején, 
évente két alkalommal egy három évre szóló makrogazdasági és költségvetési előrejelzést kell 
készítenie. Ebben a tekintetben nemcsak magát az előrejelzést kell nyilvánosságra hozni, 
nemcsak a tényeket, nemcsak a várakozásokat, hanem annak módszertanát is meg kell 
ismertetni a szélesebb körű szakmai és egyéb nyilvánossággal. Kifejezett követelmény, hogy 
az éves költségvetési tervezésnek, illetve bármilyen költségvetési tervezésnek a mindenkori 
legfrissebb előrejelzésen kell alapulnia. 

A törvényjavaslat másik igen lényeges eleme, hogy számszerű költségvetési szabályok 
kerülnek bevezetésre az irányelv rendelkezéseivel összhangban. Egy hármas mutatórendszer 
alapján kell a kormányzati szektornak az egyenlegét meghatározni, a kormányzati szektor a 
következő évre, illetve évekre javasolt hiány-, illetve többletpozícióját meghatározni. Az első 
követelmény az, hogy a stabilitási törvényben meghatározott fogalom szerinti államadósság-
mutató csökkenjen, tehát minden évben folyamatos csökkenést mutasson. Ez az 
alaptörvényből fakadó rendelkezés is. Egy másik követelmény, hogy legyen összhangban az 
úgynevezett középtávú költségvetési cél értékével. Ez a középtávú költségvetési cél az 
aktuális konvergenciaprogramban kerül meghatározásra. Ez egy olyan célérték, ami nem a 
normál, mindennapi szóhasználat szerinti költségvetési egyenlegre készült középtávú célérték, 
hanem az úgynevezett strukturális egyenlegre vonatkozik. A strukturális egyenleg a gazdasági 
ciklusok hatásaitól és a különböző, egyéb egyedi tételektől megtisztított kormányzati 
egyenleg. Tehát szolgálnia kell a kormányzati szektor éves egyenlegének ehhez a bizonyos 
középtávú költségvetési célhoz való folyamatos közeledést. 

A harmadik követelmény, hogy a kormányzati szektor egyenlege egyik évben sem 
haladhatja meg a stabilitási törvényben definiált bruttó hazai termék 3 százalékát. Ettől és 
csak ettől a szabálytól lehet eltekinteni abban az esetben, ha kedvezőtlen gazdasági ciklusba 
kerülne az ország, és az éves bruttó hazai termék, a GDP reálértéke csökkenést mutatna. 
Ebben az esetben egyedileg el lehet térni ettől a 3 százalékos célértéktől, de ennek okát 
részletesen meg alá kell támasztani a költségvetési törvényjavaslatban. 

A következő jelentősebb változáscsomag a középtávú tervezés szabályait érinti. Ennek 
szabályrendszere is átalakult oly módon, hogy ezt követően minden év április 30-ig 
kormányhatározatban kell elfogadni a központi költségvetési fejezetek fő számait három évre 
előre, tehát mondjuk 2014. április 30-ig a 2015-2016-2017. évi költségvetési fejezeti 
főszámait. Ehhez ezt követően tartania is kell magát a kormánynak, illetve tartaniuk kell 
magukat a különböző fejezeteknek. Ez lényegesen nagyobb és jelentősebb középtávú 
felelősségi követelményeket támaszt a fejezetet irányító szervekkel szemben és rajtuk 
keresztül a hozzájuk tartozó, irányításuk alá tartozó költségvetési szervekkel szemben. Ennek 
alapján június 30-ig részletesen közzé kell tennie az államháztartásért felelős miniszternek az 
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általa vezetett minisztérium honlapján a központi költségvetés következő évi tervezetének 
részletes ütemtervét, tartalmi követelményeit, aminek alapján vissza kell tervezniük a 
tárcáknak a pontos, részletes költségvetésüket, és ennek alapján az eddigiektől csak 
minimálisan eltérően nem szeptember 30-ig, hanem október 15-ig kell benyújtani a 
költségvetési törvényjavaslatot a következő évre vonatkozóan az Országgyűlésnek. Ha 
bármilyen eltérés történik, akár a költségvetési törvényjavaslatban, akár az adott éves 
középtávú költségvetési tervek frissítésében az előző időszak tervértékétől, akkor ezt mind a 
kormányhatározathoz kapcsolódóan, mind a központi költségvetési törvényjavaslat 
indokolásában részletesen indokolni kell. És ha eltérés van, azt részletes számításokkal alá 
kell támasztani. 

Kisebb mértékben, de módosul, átalakul a helyi önkormányzatok tervezése is. 
Kimondásra kerül az államháztartási törvényben, hogy három évre előre a költségvetési 
rendeletben, illetve társulások esetében és nemzetiségi önkormányzatok esetében határozatban 
meg kell határozni a saját bevételek előre várható mértékét, valamint a különböző adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek előre látható mértékét. Szintén az 
egységességet szolgálja, az államháztartáson belüli kiszámíthatóságot szolgálja az a 
rendelkezés, amely szerint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek esetében a belső 
kontrollrendszert ugyanolyan módon kell kialakítani és működtetni, mint ahogy az a 
költségvetési szerveknél működik. Hiszen a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek, 
például a gazdasági társaságok egyenlegpozíciója, esetleges hiánya is részét képezi az 
államháztartási kormányzati szektor egyenlegének, amellyel kapcsolatban számos nemzetközi 
kötelezettségünk van. Ennyiben gondoltam röviden összefoglalni az előttünk fekvő 
törvényjavaslat főbb tartalmi elemeit. Bármilyen kérés esetén kollégámmal együtt 
megpróbálunk reagálni. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése a törvényjavaslathoz? 
Dancsó képviselő úr! 

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

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Engedjék meg, hogy egyetlen rövid kérdést 
feltegyek. Az anyagban is benne van, illetve említette is az anticiklikus kormányzati 
lehetőséget, amikor gazdasági visszaesés van, ebben az esetben magasabb lehet a 
költségvetési szektor hiánya 3 százaléknál. Erre milyen hüvelykujjszabály van? Ha 0,5 
százalékkal alatta marad a gazdasági növekedés a 0-ának, akkor 0,5 százalékkal több lehet, 
vagy csak 0,3 százalékkal? A törvényjavaslatban ilyet nem találok, de gondolom, az 
irányelvben van erre valamilyen útmutatást, hogy milyen összefüggés van a gazdasági 
visszaesés és a költségvetési szektor egyenlegének alakulása között. 

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

kérdésem. Államtitkár úr, az a kérdésem, hogy a zárszámadással kapcsolatosan is korrigálja a 
hatályos törvényt a javaslat, és felsorolja, hogy mi mindennel kell kiegészíteni, hogy milyen 
információkat kell bemutatni. A kérdésem, hogy az állami vagyonról vagy az államháztartás 
vagyonáról szóló mérleget vagy kimutatást, vagy leltárt, vagy katasztert, vagy bárminek 
nevezzük, nem kellene itt szintén feltüntetni, mint olyan kellékét a zárszámadásnak, ami 
fontos információ mindenki számára. 

További kérdést nem látok, akkor válaszadásra megadom a szót államtitkár úrnak. 
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Az előterjesztő válasza 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Dancsó képviselő úr kérdése, hogy van-e olyan egyértelmű szabály, hogy hány százalékos 
GDP-csökkenés esetén mennyivel nőhet a 3 százalék fölé a kormányzati szektor hiánya. 
Konkrétan ilyen hüvelykujjszabályt nem követel meg az irányelv, és az előttünk fekvő 
törvényjavaslat sem tartalmaz ilyet. Azonban ebben az esetben is mindenképpen irányadó, 
illetve mindenképpen alkalmazni kell azt a másik szabályt, amely szerint a kormányzati 
szektor egyenlegének összhangban kell lenni a strukturális egyenleggel, a középtávú 
költségvetési céllal. Attól tehát nem szakadhat le. Ez determinálja a túllépés lehetőségét, 
illetve a mozgásteret. 

Elnök úr kérdésére válaszolva az első megjegyzés az, hogy ebben a törvényjavaslatban 
csak és kizárólag az európai uniós irányelvhez kapcsolódó törvénymódosítások szerepelnek, 
az állami vagyonnal kapcsolatban ez az irányelv nem határoz meg semmit, úgyhogy ezzel 
kapcsolatban nem is volt gondolkodás bármilyen módosítás végrehajtására. Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy a hatályos államháztartási törvény 90. § (3) bekezdésének a) pontja szerint 
különböző mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni a zárszámadási törvény 
beterjesztésekor tájékoztatásul. Ezen mérlegek körébe tartozik az állami vagyonról szóló 
mérleg, tehát álláspontunk szerint ez már elegendő garanciát tartalmaz erre a célra. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Kinek van észrevétele, véleménye? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

Akkor engedjék meg, hogy röviden a következő gondolatokat mondjam el az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Az egyik mindjárt ez, amire államtitkár úr válaszolt. Igen, 
valóban, a hatályos államháztartási törvény tartalmazza azokat a kimutatásokat, 
kötelezettségeket a kormány számára, amelyek szerint az állami vagyonról kell mondani 
valamit. Azonban nem világos, hogy mi értendő állami vagyon alatt, a központi költségvetés 
vagyona, az államháztartás vagyona, a nemzeti vagyon? Tehát itt egy meglehetősen homályos 
törvényi szabályozás van. Nem is beszélve arról, hogy naturáliákban nincs mód megismerni 
az állam vagyonát. Mint tudjuk, az országleltár nem készült el, három éve ígérte körülbelül a 
kormány. Tehát az állam vagyonáról, a vagyon mozgásáról tulajdonképpen nem ad 
információkat a zárszámadás. Engedje meg államtitkár úr, hogy azt a magyarázatát kicsit 
megkérdőjelezzem, miszerint egy EU-direktíva adaptálása, mint mondta. A direktíva ad némi 
mozgásteret azért az adaptáló kormánynak. Miközben az EU rendelete direkt módon 
átveendő, a direktíva mint átveendő műfaj, ad némi mozgásteret. Tehát az a válasz, hogy nem 
tenné ez lehetővé azt, hogy az állam vagyonáról világosabb képet mutasson a zárszámadás, 
ezt nem zárja ki ez a műfaj. 

A másik megjegyzésem, amit tetszett említeni, a belső kontrollrendszernek nevezett 
akármi, irányítási rendszer. Most azt mondják önök, hogy a kormányzati szektorban legyen 
egységesen azonos, mégpedig a költségvetési szerveknél alkalmazott szisztémát vegyék át a 
kormányzati szektorba tartozó szervezetek is, miközben azok között számos más társaság is 
van. Tehát a piaci szférába tartozó gazdálkodó szervezetek vannak. Ez egy ellentmondásos 
dolog, hogy itt a költségvetési szervek belső mechanizmusának szabályait viszik be a 
társasági szférába, holott ez inkább fordítva logikus, mert a szakma így működik.  

És végül van egy etimológiai problémám. Itt helyesen alkalmazza és mondja a GDP-re 
a bruttó hazai termék fogalmát, de szeretném jelezni, hogy a magyar alaptörvényben a teljes 
hazai össztermék kifejezés szerepel. Már beszéltünk erről, de ne itt döntsük el, mert most már 
értelmetlen ezt a vitát folytatni, de ha van egy alaptörvénye egy országnak, Magyarországnak, 
az abban lévő fogalmakat kéne a törvényekben használni, és nem fordítva. Ugye, most 
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párhuzamosan használunk ugyanarra a valamire kétféle fogalmat. Ezt már többször 
elmondtam, nem akarok erről vitát nyitni. Ez tehát az én véleményem erről a javaslatról. Ezt 
nem tartom teljes értékűnek szakmai szempontból. 

Úgy látom, további észrevételek nincsenek. Kíván-e reagálni államtitkár úr az általam 
mondottakra? (Jelzésre.) Tessék! 

 

Az előterjesztő reflexiója 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon-nagyon röviden. 
Nem azt akartam mondani, hogy mivel ez a 2011/85/EU irányelv átültetését szolgálja, így 
tilos bármilyen más rendelkezést beletenni. Itt most a kormány célja az volt, hogy csak azokat 
a rendelkezéseket tegye bele ebbe a törvénybe, amely ezen irányelv átültetését szolgálja. 
Másrészről pedig elvileg tényleg valóban nem kizárt más típusú rendelkezés. A vagyon 
esetében pedig értékben, forintban tartalmazza a zárszámadási törvényjavaslat indokolása a 
vagyoni értéket. A naturáliák bemutatására nincs szabály, úgy tudom, kormányzati terv sincs 
erre. 

A belső kontrollok esetében teljes mértékben egyetértek elnök úrral abban, hogy nem 
lehet teljes mértékben átültetni a belső kontrollrendszert a gazdasági társaságokra. Ezért is 
tartalmaz egy fölhatalmazást a kormány számára a törvényjavaslat, amely szerint ezen egyéb 
szervezetek sajátosságainak figyelembevételével kormányrendelet speciális eltérő szabályokat 
is megállapíthat. 

 
Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik arról, hogy az 

államháztartásról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásával ki ért egyet. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége alkalmasnak tartja. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? 
Három. 

Bizottsági előadót kellene állítani pro és kontra. Herman István úr jelentkezett a 
többségi vélemény ismertetésére. Tisztelettel jelentem, szeretném a kisebbségi véleményt 
magam előadni, ha ezzel a bizottság egyetért. (Jelzésre.) Köszönöm szépen hallgatólagos 
egyetértésüket. Ezt a napirendi pontot tehát befejeztük. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett, zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatása 

A 7. napirendi pontunk következik, ami a Magyarország ez évi központi 
költségvetésének módosítására irányuló törvényjavaslat, zárószavazás előtti módosító 
javaslatként nyújtotta be a kormány, ezért a bizottságnak is véleményt kell erről formálnia. 
Tisztelettel köszöntöm Banai Péter Benő államtitkár urat, és kérem, hogy szíveskedjék ehhez 
a zárószavazás előtti módosító javaslathoz szóbeli kiegészítést fűzni. Parancsoljon! 

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

úr. Tisztelt Bizottság! Ahogyan elnök úr említette, a kormány egy zárószavazás előtti 
módosító javaslatot nyújtott be, amelynek oka az Európai Bíróság november közepi ítélete. 
Ebben az ítéletben az Európai Bíróság jogszerűtlennek ítélete az Európai Bizottság még 2010-
es határozatát, amelynek értelmében az MOL Nyrt.-nek 35,3 milliárd forintot kellett 
befizetnie a költségvetésbe. A történet háttere egy olyan hosszú jogi eljárás, amely szerint a 
Bizottság az említett 2010-es döntésében úgy ítélte meg, hogy bányajáradék megfizetése alól 
kapott indokolatlan kedvezményt az MOL Nyrt. Ezt az indokolatlan kedvezményt kellett 
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befizetnie a MOL-nak a központi költségvetésbe. A MOL ezt az említett 35,3 milliárd forintot 
befizette, ugyanakkor eljárást indított az Európai Bizottság ellen. 

No, ezen 2010-ben indított eljárás zárult le 2013 novemberében az Európai Bíróság 
döntésével. A döntés értelmében tehát visszajár a 35,3 milliárd forint a MOL-nak, ezen 
visszafizetési kötelezettséget teremti meg a benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat. 
A 35,3 milliárd forint a központi költségvetés XLII. fejezetéből, a magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése előirányzatból kerül kifizetésre az előirányzat megemelésével. 
Egyidejűleg a hiánycél is változik. Ez azt is jelenti, hogy a kiadás teljesítése mind a 
pénzforgalmi, mind az európai uniós módszertan szerinti hiányt növeli, ugyanakkor a 
kormány azzal számol, hogy a 3 százalék alatti, európai uniós módszertan szerinti hiánycél, 
illetőleg az államadósság csökkentése megvalósulhat. 

A benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat még egy szövegpontosítást 
tartalmaz. Év közben feladatváltozás volt az európai uniós fejlesztési források első helyi 
felelőssége tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetőleg a Miniszterelnökség 
között. Ezt a feladatváltoztatást egy pontosítással rendezi a költségvetési törvény 3. számú 
mellékletében, az egyik előirányzat felhasználásánál a javaslat. Tehát ez a második egy 
szövegpontosításnak tekinthető. Köszönöm szépen, elnök úr. Értelemszerűen kérdések esetén 
igyekszem válaszolni. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése? Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Azért ez elég elgondolkodtató ügy a tekintetben, 
hogy az Európai Bizottság hozott egy döntést, amit az Európai Bíróság fölülírt. Azért persze 
egy ilyen helyzet bármikor előállhat, viszont a nagy kérdés, hogy a kamatfizetési 
kötelezettséggel mi történik ilyenkor. Mert, ahogy végignéztem, nem találtam ebben külön 
összeget erre. Ilyen esetben, ha a MOL követel a költségvetéstől bármilyen jogcímen kamatot, 
szerintem joggal követelhet, hiszen befizette 2010-ben, azóta eltelt három év, és nyilván azt a 
pénzt a központi költségvetés használta. Ilyen értelemben, úgy gondolom, joggal követelhet 
kamatot. Ezt, mondjuk a központi költségvetés követelheti-e az Európai Bizottságtól, mert 
hozott egy ilyen, a bíróság előtt nem megalapozott döntést? Úgy gondolom, az lenne jogos, ha 
Magyarország ezt megtenné, hiszen egy ekkora összegnél három év alatt tekintélyes summa 
keletkezik. Mi tudjuk-e követelni az Európai Bizottságtól, hogy legalább ezt térítse meg a 
központi költségvetésnek? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Pusztán csak az lenne a kérdésem, hogy államtitkár úr 

indoklásában az hangzott el, hogy az Európai Bíróság döntése alapján kerül sor most erre, az 
indoklásban viszont nem ez szerepel. Az indoklásban az szerepel, hogy a MOL Nyrt. 
ugyanakkor az Európai Bizottság határozatát megtámadta a törvényszék előtt, fellebbezést 
nyújtott be a határozat megsemmisítése érdekében, az ítélethirdetésre 2013. november 12-én 
került sor. Csak szeretném pontosítani, hogy akkor mi is a határozatot meghozó testület. Tehát 
ki mondta ki a végső szót ebben a kérdésben? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem is van kérdésem. Azt mondta államtitkár úr, hogy ez 

jelenetős összeg, több mint a GDP 0,1 százaléka, és utalt arra, hogy ez a hiánycélt nem 
veszélyezteti. De én azért megkérdezem, hogy nagyon közel van a leendő hiány a 3 
százalékhoz, és ez nem okoz-e gondot. És az Országvédelmi Alap nem viselkedhet itt 
pufferként, nem védheti ki ezt a bizonyos hiánynövekményt? Mert akkor lényegében nincs 
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gond. A harmadik kérdésem, hogy mivel a költségvetési főösszegek változnak, a 
Költségvetési Tanácsnak ez ügyben nincs-e most mondanivalója. Ezek az én kérdéseim. 
További kérdést nem látok, akkor megadom a szót államtitkár úrnak válaszadás céljából. 

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

úr. Dancsó József képviselő úr egy, ha szabad így fogalmaznom, a mindennapjainkat 
meghatározó, a jelenlegi munkánkat meghatározó témára irányította rá a figyelmet. Valóban, 
a törvényszék, és itt utalok is Veres János miniszter úr kérdésére, az Európai Unió 
törvényszéke hozott döntést. Bocsánat, én leegyszerűsítve bíróságként aposztrofáltam. Tehát a 
törvényszék hozott döntést. Az említett döntés úgy szól, hogy a költségeket az Európai 
Bizottságnak kell állni. De hogy mely költségekre vonatkozik ez, a kamatköltségekre vagy 
eljárási költségekre, azt nem rögzíti a döntés. Az eljárási költségeket, egyértelműen az 
Európai Bizottságnak kell finanszíroznia, de a kamat fizetéséről nem rendelkezik. A tőkerész 
a magyar államnál volt, tehát a magyar államnak kell visszafizetni. Én, ha szabad így 
fogalmaznom, személyesen egyetértek természetesen képviselő úr azon fölvetésével, hogy a 
MOL Nyrt-t kamatok is megilletnék, de tisztázatlan, hogy ezeket a kamatokat kinek kell 
fizetni. 

Miért most tett mégis a javaslatot a módosításra? Azért, mert a törvényszék ítéletének 
végrehajtása nem bír halasztó hatállyal, függetlenül attól, hogy az Európai Bizottság 
elfogadja-e a döntést vagy sem. Tehát ezt a tőkerészt mindenképp ki kell fizetni. A kamatokat 
illetően az egyeztetések zajlanak, egy rendkívül friss eseményről van szó. Ugyanakkor az 
előirányzat, ahonnan a tőketörlesztés megvalósulhat, az említett magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése előirányzat. Ez egy felülről nyitott előirányzat, tehát az egyeztetések azt 
eredményezik, hogy ha valamekkora kamatrészt a magyar államnak kellene még az idén 
fizetni, akkor a jogi lehetőséget a költségvetési törvény biztosítja. 

Amit ismételten itt ki szeretnék emelni, hogy a kifizetést teljesíteni kell, és az európai 
uniós módszertan szerint, az ESA ’95 szerint ez mindenképpen 2013. évi kiadás. Ezzel át is 
kötnék elnök úr kérdésére, igen, önmagában ez a tétel a 2013-as európai uniós módszertan 
szerinti hiányt a GDP némileg magasabb, mint egytizedével növeli. Ezért fogalmaztam úgy, 
hogy a kormányzati alapvető cél, a 3 százalék alatti, uniós módszertan szerinti hiánycél nem 
sérülhet, mert véleményünk szerint még ezzel együtt is teljesíthető a hiánycél. 

A Költségvetési Tanács véleményére vonatkozóan, a Költségvetési Tanácsnak a végső 
országgyűlési döntés előtt kell véleményt mondani, tehát a zárószavazás előtti módosító 
javaslat benyújtása után és a zárószavazás előtt kell majd véleményt mondani. Ismereteim 
szerint szerdán kerülne sor az országgyűlési döntésre, tehát praktikusan feltételezem, hogy a 
holnapi nap folyamán kell a Költségvetési Tanácsnak nyilatkoznia a javaslatról. Hozzáteszem 
azt, hogy a stabilitási törvény értelemben a tanácsnak arról kell nyilatkoznia, hogy az 
államadósság csökkentése megvalósulhat-e vagy sem. E tekintetben van a tanácsnak vétójoga, 
az államháztartás hiányát, egyenlegét tekintve ilyen vétójoggal a tanács nem rendelkezik, de 
értelemszerűen véleményt a hiányról is mondhat. 

És Veres miniszter úr kérdésére, azt hiszem, válaszoltam, tehát a törvényszék hozott 
döntést ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Szavazás következik arról, hogy a 2013-as 

központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz kötődő 
zárószavazás előtti módosító javaslatot a bizottság támogatja-e. A két ajánlási pontot egyben 
teszem föl szavazásra. Bocsánat, 5 ajánlási pont van, engedelmükkel egyben fogom föltenni 
szavazásra a kérdést. Tehát aki az ajánlás 5 pontjában feltüntetett javaslatokkal, egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
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bizottság többsége támogatja. Ki az, akik ezzel nem ért egyet? Köszönöm. Ki tartózkodott? 
Három. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönjük szépen, államtitkár úr, a közreműködését. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezésének hatályon kívül 
helyezéséről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 8. napirendi pont tárgyalására, amelyben két képviselői 
indítvány, törvényjavaslat szerepel. Illetve egy határozati javaslat és egy törvényjavaslat. 
Először a független képviselők által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről kell 
döntenünk. A javaslattevőket képviseli jelenleg Jávor Benedek képviselő úr. Ha kívánja 
képviselő úr, akkor szíveskedjék megindokolni. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

JÁVOR BENEDEK (független), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatunk a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény módosítását célozza, a törvény 36. §-ának törlését indítványozzuk. Ez az 
a rendelkezés, amellyel a kormány kétharmados törvényben rögzítette az egykulcsos adót. Ez 
egy olyan lépés volt a kormány részéről, ami egy alkotmányjogi nonszensz, gazdaságpolitikai, 
adópolitikai javaslatokat a világon sehol nem alkotmányos alaptörvényi szinten szoktak 
rögzíteni. Ez a parlamentarizmus elveivel ellentétes, korlátozza a mindenkori kormányok 
lehetőségét a gazdaságpolitika meghatározásában, és korlátozza a választópolgárok 
szabadságát is abban, hogy olyan kormányt válasszanak, amelyik az általa vallott 
gazdaságpolitikai elveket meg tudja valósítani a gyakorlatban.  

Minden kormány legszuverénebb joga, hogy az alapvető gazdaságpolitikai döntéseket 
meghozza, többek között ezért nem lehet költségvetési kérdésekben népszavazást kiírni, 
jóllehet, a nép egészének szuverenitása a kormányok fölött áll. Mégis vannak olyan kérdések, 
amelyekben nem korlátozza népszavazással sem a kormányzatok döntési jogkörét. Ezen 
túlmenően az egykulcsos adó kétharmados törvényben rögzítése gyengíti a mindenkori, 
egyébként bármilyen színezetű kormányzat lehetőségét arra, hogy egy adott 
gazdaságpolitikai, globális gazdaságpolitikai helyzetre megfelelő válaszokat adjon. Egy olyan 
felesleges béklyót ver a kormányzati gazdaságpolitikára, amely meggyőződésünk szerint nem 
szolgálja Magyarország, és nem szolgálja az adófizetők javát sem, hogy a kormányzat az 
aktuális gazdaságpolitikai helyzethez igazodva, ez lehet a jelenleginél akár jobb, akár 
rosszabb, ugyanolyan adópolitikai rendelkezéseket tudjon bevezetni, amely a nép többségének 
felhatalmazásával rendelkező kormány szerint az ország lakóinak és az ország gazdaságának 
hasznos. 

Ezért azt gondoljuk, hogy az adópolitikai intézkedéseknek nincs helyük kétharmados 
törvényekben. Ezt a mindenkori kormányzat hatáskörébe kell utalni. Kilóg az alkotmányosság 
alapelvei közül ennek a rendelkezésnek az itt való rögzítése. Tehát azt kérjük, hogy ezt a 
pontot a 2011. évi CXCIV. törvényből törölni méltóztasson az Országgyűlés. Ezzel visszaáll a 
parlamentarizmus elveinek követéséhez. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kinek van észrevétele? Babák képviselő úr! 
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): A parlamentarizmus elvét emlegette az imént Jávor 
Benedek. Szerintem nem kormányzati aktus volt, hanem a parlament minősített többséggel 
hozott egy törvényt. Ez törvényalkotási folyamat. Nem is értem ezeket a kifejezéseket, itt 
zavar van, tisztelt képviselőtársam, az indítványában. A parlament többsége hozta a törvényt. 
Itt nem kormányzati adópolitikáról van szó. Köszönöm szépen. 

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

következetesen ellenezte azt a megoldást, amit a mostani parlamenti többség alkalmazott 
ebben a kérdésben. Ellene voltunk az egykulcsos adó bevezetésének, nemcsak elvi, hanem 
gyakorlati alapon is, és természetesen ellene vagyunk azoknak a megoldásoknak, amelyeket a 
további szabad kormányzati döntések későbbi lehetőségét korlátozandó, kétharmados 
törvényben rögzített a mostani kormánytöbbség a parlamentben. Úgy gondolom, hogy a Jávor 
Benedek által felhozott érvek valósak. Valós érvek amellett, hogy a magyarországi 
törvényalkotás gyakorlatától teljesen idegen megoldásokat nem célszerű bent tartani a magyar 
jogrendben. Így többek között erre a bizonyos egykulcsos adóra vonatkozó szabályozást sem. 
Már csak azért sem, mert elég nyilvánvaló, hogy nem egy, a fejlődő Európa által képviselt 
irányt testesít meg ezzel a gyakorlattal a mostani parlamenti többség. 

Eléggé nyilvánvaló, hogy egy olyan szabályozást épít be a magyarországi gyakorlatba, 
immáron kétharmados többséggel, amelynek idejétmúltsága elég sok szakmai tanulmány által 
bebizonyosodott Európában, és amelyre vonatkozóan a későbbiek során sem lenne szabad 
megkötni semmilyen parlamenti többség kezét. Van néhány olyan kérdés, ilyen például a 
költségvetés, ilyen az adópolitika, amelyekre a normál többség szabad döntési lehetőségét 
mindenkor meg kell hagyni a parlamentben. Ezért ki kell iktatni a törvényekből azt a mostani 
kétharmados kötöttséget, ami szerepel. Éppen ezért mind elvi, mind gyakorlati alapon a 
benyújtott indítványt támogatni tudom. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Engedjék meg, hogy én is röviden észrevételt tegyek. Azt gondolom, hogy az adótörvények és 
a költségvetési törvény szoros összefüggése miatt teljesen természetes az, hogy 
adótörvényeket kétharmados törvénybe betonozni, ahogy itt az indokolás fogalmaz, nagyon 
szerencsétlen megoldás. Én nem ismerem minden ország adószabályait, illetve költségvetési 
szabályait és parlamenti mechanizmusát, de még nem láttam olyan országot, ahol az 
adótörvényeket kétharmados többséghez kötik. Ebből következik az, hogy a költségvetést is 
meg az adótörvényeket is a mindenkori kormánytöbbség hatáskörébe kell adni, de nem kell 
hozzá kétharmad. Következésképpen azt gondolom, hogy ennek a kezdeményezésnek a 
tárgysorozatba-vételét mindenféleképpen célszerű támogatni, beszélni kell erről, ezért azt 
javaslom, hogy vegye a bizottság tárgysorozatba ezt a kezdeményezést. Ez az én 
véleményem. 

Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megadom a szót az 
előterjesztőnek. Parancsoljon! 

 
JÁVOR BENEDEK (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a 

támogató hozzászólásokat. Babák képviselőtársam felszólalására reagálva, a parlamenti 
többség nem a jelenlegi parlamentre, hanem a következő választásokat követő valamennyi 
parlamentre alkotott kötelezettséget ennek a szabálynak a megalkotásával. Ez ellenkezik a 
parlamentarizmus elveivel. Ebben a témában, költségvetési, adópolitikai ügyekben 
tökéletesen ellentétes az alkotmányjogi, gazdaságpolitikai, parlamentáris szokásjoggal, a 
magyar és a nemzetközi szokásjoggal, hogy kétharmados törvényben későbbi parlamenteket 
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korlátozó rendelkezéseket hozzon a parlament. Ez ellenkezik a parlamentarizmussal. Hogy 
Babák képviselőtársamnak ez így rendben van, ezzel tisztában vagyok. Számunkra ez így 
nincs rendben, ezért javasoljuk ennek a rendelkezésnek a törlését a törvényből. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik arról, hogy a független képviselők 
által benyújtott törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi-e a bizottság. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatja. 

Köszönöm szépen, képviselő úr. 

Az állami adóhatóság működésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati 
intézkedésekről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Kedves Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Megyünk tovább. Következik az az 
indítvány, amelyben Mesterházy Attila és MSZP-s képviselőtársai határozati javaslatot 
nyújtottak be az állami adóhatóság működésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről. 
Kérdezem Veres képviselő urat, aki szintén a javaslattevők között van kíván-e ehhez szóbeli 
kommentárt fűzni. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A szóbeli indoklás 
nagyjából úgy szól, hogy miután a NAV egy lemondott munkatársa 2013. november 8-ai 
sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nagyobb hazai cégek és multinacionális vállalatok több 
mint 1000 milliárd forint értékben csalnak adót Magyarországon. Emellett kormányzati 
támogatást és az adóhatóság asszisztálását is megemlítette a nyilatkozatában, úgy gondoljuk, 
hogy a jelenség mellett szótlanul elmenni nem lehet. Többféle próbálkozás van jelenleg a 
parlamentben arra nézve, hogy hogyan és milyen módon lehetne ezt a kérdést 
megfelelőképpen az állami eszközök felhasználásával feltárni. Ezért úgy gondoljuk, hogy ha a 
kormánypártok nem támogatták azt, hogy ennek a feltárásnak részeként kerüljön sor átfogó és 
független vizsgálatokra, akkor támogassák azt, hogy a kormány számoljon be a parlamentnek. 

Most elérkeztünk az iménti napirendnél érintett bizonyos kérdésekhez is, nevezetesen, 
hogy milyen is a parlamentáris demokrácia lényege. Ezért azt gondolom, itt talán lehet 
közöttünk abban egyetértés, hogy a parlamentáris demokrácia lényege egyik ponton 
mindenképpen az, hogy a parlament által választott kormány a parlamentnek beszámolási 
kötelezettséggel tartozik, és a parlament adott kérdésekben kérheti is ezt a kormánytól. Itt a 
képviselők arra tesznek javaslatot, hogy a közpénzek védelme, a költségvetés érdekeinek 
erősítése, a gazdaság fehérítése, a jogszabálykövető tudatos adófizetői magatartás ösztönzése 
és az állami intézmények, hatóságok, különös tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
törvényes működésébe vetett állampolgári bizalom növelése érdekében hozzon egy 
határozatot az Országgyűlés. Ennek alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve más állami 
szervek ebben a kérdésben játszott szerepét a kormány vizsgálja meg. És az Országgyűlés 
felkérése alapján a kormány számoljon be az Országgyűlésnek, hogy vajon mit tapasztalt, 
vajon milyen intézkedéseket kíván hozni, és mi egyáltalán az adóhivatal volt munkatársának 
nyilatkozataiban szereplő állítások valóságtartalma. Továbbá hogyan és mint történik a 
közpénzek védelme az adóhivatalnál? Mi a tapasztalata a kiemelt adózók igazgatóságának a 
működésénél? Vajon a megszüntetést követően mi az adóhivatal további működési 
tapasztalata? 
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Egyáltalán, ebben a kérdéskörben folytasson le a kormány egy olyan vizsgálatot, 
amelynek eredményeképpen tudja egyrészt az Országgyűlést tájékoztatni, másrészt az 
Országgyűlésen keresztül természetesen a nyilvánosságot is tudja tájékoztatni az e 
kérdéskörben fölmerült aggályokról. Ezért úgy gondoljuk, hogy ebben semmifajta kockázata 
nincs immáron a kormánytöbbségnek sem. Hiszen nem más, nem külső vizsgálati szereplőt 
kívánunk ebbe a folyamatba bevonni, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt felügyelő 
kormányt kívánjuk ebben a kérdésben megkérdezni. Hiszen a kormány az Országgyűlésnek 
tartozik beszámolási kötelezettséggel. Számoljon be a kormány az Országgyűlésnek arról, 
hogy mit tapasztal ezzel az üggyel kapcsolatban. Természetesen azt is tartalmazza a 
javaslatunk, hogy ha bármifajta, az ügyészségre tartozó, ügyészséget érintő kérdés is 
fölmerült az ügyel kapcsolatban, akkor a legfőbb ügyész is egyrészt személyesen kísérje 
figyelemmel a tett állítások alapján tett feljelentések kivizsgálását, illetve az azok alapján 
esetlegesen induló büntetőeljárásokat, és a nyomozati érdekek sérelme nélkül adjon 
rendszeres tájékoztatást az Országgyűlés illetékes bizottsága részére az ezzel kapcsolatos 
lefolyt vizsgálatok eredményeiről. 

Ezért úgy gondoljuk, hogy ezt az indítványt mindenfajta politikai és szakmai kockázat 
nélkül a kormánypártok is elfogadhatják. Hiszen ebben az esetben az általuk is támogatott 
kormány véleményét ismerheti meg az Országgyűlés és ezen keresztül a nyilvánosság is a 
továbbiakban, az üggyel kapcsolatban lefolytatott vizsgálatok eredményeiről. Ennyi lenne a 
javaslatunk, kérem a javaslat támogatását valamennyi képviselőtársam által annak érdekében, 
hogy egyrészt tárgysorozatba-vételre kerülhessen, másrészt az Országgyűlés viszonylag 
gyorsan tudjon döntést hozni ebben a kérdésben. Hiszen érzékelhetően az üggyel 
kapcsolatban meglehetősen nagy és élénk a társadalmi érdeklődés. Köszönöm figyelmüket. 

 

Észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Puskás alelnök úr kért szót. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék érdemben 

a témában megnyilvánulni, mert valóban az ügyészség előtt van ez a kérdés, és 
meggyőződésem szerint hagyjuk meg az ügyészség számára azt a lehetőséget, hogy ebben az 
ügyben elvégezze a munkáját. Én csupán a parlamentáris demokráciának diszkrét bájára 
szeretném felhívni a figyelmet, hiszen Veres János képviselő úr, miniszter úr erre hivatkozott, 
érvelése is erre alapult. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy én is igyekeztem követni 
Horváth András úr nyilatkozatait, és bár most már egyre kisebb hangsúlyt kap, de az elején 
még különösen hangsúlyos volt, hogy meggyőződése szerint a hanyatlás 2007-ben kezdődött. 
2007-ben Magyarországon a pénzügyminiszter Veres János volt. Tehát az a miniszter, aki 
felügyelte az APEH működését, vélhetően az az ember, aki személyi döntéseket hozott ebben 
a kérdésben. Tehát, ha Horváth András ezen állítása igaz, akkor ő hozta meg azokat a 
személyi döntéseket, amelyek következtében ez a szakmai hanyatlás elkezdődött az APEH-
nél. 

Nos, tehát a parlamentáris demokrácia diszkrét bája, hogy ennek a kezdeményezésnek 
az egyik aláírója, bizottságunk előtt az előterjesztője Veres János az, aki ebben a dologban, 
azt gondolom, mindannyiunknál és minden meghivatkozott személynél jóval érintettebb. És 
most szeretné, ha kezdeményezésére az ő munkáját vizsgálnánk. Azt gondolom, ez valóban 
fényes pillanata a parlamentáris demokráciának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételt nem látok. Akkor tehát arról kell 

szavaznunk… (Dr. Veres János: Reakció!) Reakció, tessék! 
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Az előterjesztő reflexiója 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tekintve, hogy előterjesztőként lehetőségem van 
reagálni. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Szóval, Puskás képviselő úr, három 

megjegyzésem lenne az ön által elmondottakhoz. Az első. Ha képviselő úr tájékozott lenne az 
érvényes jogi viszonyokról, akkor a Horváth úr által tett kijelentésekből szereplő személyi 
döntések nem miniszteri hatáskörben voltak annak idején. Ma sem miniszteri hatáskörben 
vannak. Ezért ne tegyen olyan állítást, aminek alapján ön azt feltételezi, hogy én hoztam olyan 
személyi döntést, aminek alapján Horváth úr állításai bármilyen módon megalapozottak 
lennének. Ezt elég egyértelművé szeretném tenni, tekintettel arra, hogy ilyen döntési jogköre 
akkor a miniszternek nem volt, és nem is avatkozott be ilyen szinten a szervezet működésébe. 

A második megjegyzésem. Nosza, képviselő urak, ha ezt ön diszkrét bájnak tekinti, 
állok elébe, nevezetesen állok elébe annak, hogy a mostani Fidesz-kormány vizsgálja meg az 
akkori MSZP-s kormány, az általam vezetett Pénzügyminisztérium tevékenységét ebben a 
kérdésben. Vállalják! Én vállalom. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a magam részéről 
semmifajta olyan szabálytalanságot egyrészt nem követtem el, másrészt nem volt róla 
tudomásom, ami ennek az ügynek kapcsán itt a sajtóban ilyen-olyan-amolyan módon 
körvonalazódik. Azaz én igenis tudatosan gondolom azt, hogy ezt a tevékenységet meg kell 
vizsgálni, és érdemes is megvizsgálni, tekintettel arra, hogy a magam részéről tudom, hogy az 
én tevékenységemhez semmifajta jogszabály megszegése nem köthető. 

A harmadik megjegyzésem, hogy ha önök vállalják, hogy fogalmazzak, ennek a sajtó 
által fölkapott témának a részletes megvizsgálását, akkor nosza, vegyük tárgysorozatba ezt a 
bizonyos indítványt, és nézzük azt meg, hogy vajon a kormány mit, milyen módon, milyen 
részletességgel képes az Országgyűlés elé tárni ennek a témakörnek kapcsán. Egyelőre azt 
láttam, hogy a kormány ebben a kérdésben semmilyen érdemi vizsgálat semmilyen 
megállapítását nem tárta a nyilvánosság elé. Tehát én egyelőre nem tudok olyan vizsgálatról, 
amely a nyilvánosság előtt ismert anyagot tartalmazna. Én kommunikációs anyagokat láttam, 
a kormány részéről kommunikációs megnyilvánulásokat láttam, de hogy mit vizsgáltak meg, 
és mit találtak a vizsgálat alapján, semmi ilyet nem találtam. 

Éppen ezért nagyon szeretném, ha a benyújtott indítvány tárgysorozatba-vételét a 
bizottság elfogadná, ennek megtárgyalására az Országgyűlésben minél hamarabb sor kerülne, 
és a határozati javaslatban szereplő határidőkön belül a kormány beterjesztené az 
Országgyűléshez a vizsgálati jelentését, vizsgálati anyagát. Úgy gondolom, hogy ez lenne 
igazán megnyugtató ebben a kérdésben mindannyiunk számára. Teljes mértékben nyugodt 
vagyok a saját magam kormányzati tevékenységét illetően, de meggyőződésem szerint az 
ország nyilvánossága számára fontos lenne, hogy ezt a bizonyos hosszú időszakot egy teljes 
vizsgálat feltárja, megnézze annak kapcsán, ami elhangzik a nyilvánosságban. 

Van a dologról természetesen, az eljárásról beszélünk, tartalmi vélemény is, de ezt 
akkor van helye elmondani, amikor érdemben ez a kérdés tartalmilag napirendre kerül. Erről 
majd talán akkor beszéljünk, amikor ezt a bizottság vagy a plenáris ülés meg fogja tárgyalni. 
Köszönöm, elnök úr, a reagálási lehetőséget. Kérem az indítvány támogatását. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Tehát arról kell szavaznunk most, hogy az MSZP-s 

képviselők által benyújtott országgyűlési határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e a 
bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett 
a bizottság nem vette tárgysorozatba. Köszönöm. 
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Egyebek 

Az egyebekben Z. Kárpát Dániel képviselő úr kíván tájékoztatást adni a bizottságnak. 
Tessék, képviselő úr! 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy nagyon rövid 

tájékoztatással kell élnem a jegyzőkönyv kedvéért. A múlt héten ezen bizottság ellenőrző 
albizottsági ülését kívántuk tető alá hozni. A kormánypártok képviselői jelezték, hogy elállnak 
részvételi szándékuktól a tekintetben, hogy a kérdéses témakört inkább az ügyészség 
napirendjén hagynák. Mi magunk a bizottság nevéből is kiindulva úgy gondoljuk, hogy mivel 
a NAV fölött az Állami Számvevőszék gyakorolhat bizonyos ellenőrzési jogokat, éppen ezért 
a számvevőszéki és költségvetési bizottság ellenőrző albizottsága igenis tehet fel kérdéseket 
azt illetően, hogy a sajtóban kipattant jelenleg összefoglaló néven NAV-botrányként illethető 
témakörben milyen fejlemények várhatók, és elszámoltatási folyamatra kerül-e sor. 

Nagyon örülök annak, hogy a kormánypárti képviselők részéről a múltkori, rendes 
bizottsági ülés egyebek napirendjén elhangzott, hogy a vizsgálatnak helyét érzik, és úgy 
érzem, meg vagyok erősítve a tekintetben, hogy ők maguk is érzik, önérdekükből annak 
fontosságát, hogy ezen kérdéskör feltárásra kerüljön. Éppen ezért remélem, hogy a következő 
üléseken teljes körben és szabályos, nem pedig konzultációs jelleggel lefolytatott üléseken 
sikerül feltárnunk az igazságot. Hiszen ezen ellenőrző albizottsági ülést megtartottuk 
konzultációs jelleggel, nyilvánvalóan határozatképesség nélkül. Hivatalosan tanácskozásnak 
sem nevezhettük azt, hiszen ehhez megszavazott napirendre lett volna szükség, bár a 
szükséges képviselőszám, az egyharmad rendelkezésre állt, megszavazott napirend nélkül 
csak konzultálhattunk, semmiféle hivatalos formára, határozatképességre nem enged 
lehetőséget. 

Mégis arra biztatnám a kormánypárti képviselőket, hogy saját önérdeküknél fogva ne 
akadályozzák, ne lassítsák ezt a feltáró munkát, hiszen ez nemzetgazdasági érdek. Köszönöm 
a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Egyebekben van-e még valakinek mondanivalója? 

Seszták képviselő úr, tessék! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azért annyit 

engedjenek meg, lehet, hogy félreértettem, és akkor majd cáfol Veres képviselő úr, de amikor 
azt mondta, hogy érdemben akkor kíván az ügyhöz hozzászólni, amikor ez napirendre kerül, 
bármilyen fura is a dolog, hamiskásan mosolygott. Én úgy érzékelem, hogy ez az ügy addig, 
amíg felszínen lehet tartani, nyilván szolgál ellenzéki érdekeket, de azért arra felhívnám 
képviselőtársaim figyelmét, hogy az ügy egyre zavarosabb. Anélkül, hogy személyiségi 
jogokat érintenék, megkockáztatom, hogy egyre jobban kezd hasonlítani azokra a bizonyos 
összeesküvés-elméletekre, amikről számos filmművészeti feldolgozást láttunk. Nehogy 
végképp belegabalyodjanak ebbe a történetbe, azért erre óvatosan és kollegiálisan felhívnám a 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyebek napirendi pontnál tartunk, nem korlátozom a 

hozzászólás lehetőségét, csak jelzem, hogy itt már döntés nem lesz, csak beszélgetés, de 
beszélgessünk. Tessék, Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tekintettel arra, hogy alelnök úr megint a nevemet 

szóba hozta, ezért értelemszerűen szeretném, ha alelnök úr nem feltételezne arckifejezés vélt 
látványa alapján velem kapcsolatban semmit sem. Ugyanis az én arckifejezésem legfeljebb 
annak volt tulajdonítható, hogy akkor most már el is mondjam, hogy nem nagyon bíztam 
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benne, hogy a kormánypárti többség vállalni fogja, hogy megszavazza az MSZP-s képviselők 
indítványát, tekintettel arra, hogy ebben az elmúlt 3,5 évben nem volt arra példa, hogy 
megszavaztak volna ellenzéki indítványt tárgysorozatba-vételre ebben a bizottságban. Ebből 
az következik, hogy nagyon sajnálom, hogy nincs mód arra, hogy erről a kérdésről tartalmilag 
és érdemben nyilatkozzunk. Tekintettel arra, hogy ha jól figyelem a nyilvánosságot, immáron 
Horváth úr nyilatkozataitól eltérő véleményt megformáló volt APEH-esek is megnyilatkoztak. 
Tehát van, aki az ő véleményét bizonyos pontokon éppen ellentétes módon beállító 
nyilatkozatot is tett. Ezért azt gondolom, hogy ennyit talán erről. 

De még egyszer mondom, nagyon szívesen belemennék egy érdemi vitába is az 
állításokról, hiszen van értelme erről beszélni, csak teremtsék meg a feltételét és lehetőségét. 
Egyszer valahol ez napirendre kerüljön, akár az albizottságban, akár a bizottságban, akár 
bárhol másutt. Mi azért tettük ezt az indítványt, hogy ez a bizottság fogadja ezt el, legyen 
napirenden az Országgyűlésben, tegye meg a kormány azt a jelentést, amit meg tud tenni, 
utána nézzük meg, hogy vajon ki, hol, mit gondol hibának. Köszönöm figyelmüket. 

 

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 52 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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