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Napirendi javaslat: 

 

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

szám - zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt 

bizottságként) 

2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám - Rogán Antal, Gulyás 

Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. Rétvári Bence és dr. 

Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa - a bizottság feladatkörébe 

tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám - 

Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. 

Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa - a 

bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 

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

bizottság önálló indítványa - a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 

megvitatása) 

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kialakított ellenőrzési portfólió és a 

kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről szóló 

határozati javaslat (H/13243. szám - Ivády Gábor és dr. Szili Katalin (független) 

képviselők önálló indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő számvevőszéki ellenőrzés végzéséről szóló 

határozati javaslat (H/13245. szám - dr. Nyikos László (Jobbik) képviselő önálló 

indítványa - döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

7. Az Állami Számvevőszék elnökének meghallgatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 

2010-ben végzett számvevőszéki vizsgálatok megállapításairól (az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (1) bekezdése alapján) 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

 Balla György (Fidesz) 

Bodó Sándor (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

 Magyar Anna (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Dr. Veres János (MSZP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

Babák Mihály (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

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

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Font Sándor (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Herman István Ervin (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz), 

Dr. Nagy István (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

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

 Hoffman Pál (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár(KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP), 

  

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
 Dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Dr. Adorján Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Dr. Szili Katalin, független, előterjesztő 

 Dr. Rubovszky György (KDNP), előterjesztő 

 Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 

 Keresztes Tamás, az Állami Számvevőszék ellenőrzésvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a költségvetési bizottság mai 
ülését megnyitom. A jelenléti ív szerint határozatképes a bizottság, figyelembe véve azt is, 
hogy helyettesítések vannak. Így például Puskás Imre alelnök úr helyettesíti Seszták Oszkár 
alelnök urat, Ékes József képviselő úr helyettesíti Bóka István képviselő urat, Balázs 
képviselő úr helyettesíti Herman István képviselő urat, Bodó Sándor képviselő úr helyettesíti 
Márton Attilát, Szólláth képviselő úr helyettesíti Hoffman képviselő urat. A többiek pedig 
jelen vannak, mármint a határozatképesség szempontjából a többi képviselő, jómagamon 
kívül Balázs képviselő úr, Bodó Sándor képviselő úr, Ékes képviselő úr, Szólláth képviselő 
úr, Szekeres képviselő úr és Veres képviselő úr. Ez így összesen éppen kiteszi a 
határozatképességet. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Bejelentem, hogy az általam kiküldött napirendi ajánláshoz érkezett 
egy módosító javaslat, Puskás alelnök úr részéről, aki azt indítványozza, hogy a napirenden 
szereplő utolsóelőttinek jelzett, 6. számú napirendi pontot ne tárgyalja a bizottság. Magyarul 
ne kerüljön sor ma, ma sem esetleg, így is fogalmazhatok, az Állami Számvevőszék 
elnökének meghallgatására azon ügyekkel kapcsolatban, amelyekről a két képviselői 
határozati javaslattervezet szól. 

Meg kell tehát kérdezzem, megkérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, 
hogy az elnöki meghívóban szereplő 6. napirendi pont tárgyalására, vagyis a Számvevőszék 
elnökének meghallgatására ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tizenkettő igen mellett a bizottság nem értett egyet azzal… (Dr. Szekeres 
Imre: Elnök úr, kérnénk a nem és a tartózkodó szavazatokat is megszámolni!) Bocsánat. Még 
egyszer megkérdezem. Tehát a kérdés az, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy Puskás 
alelnök úr indítványa szerint a 6. napirendi pontban ajánlott meghallgatást ne folytassa ma le a 
bizottság. Erre kérek szavazatokat. Még egy számolás! (Szavazás.) Tizenegy igen mellett a 
bizottság… (Dr. Szekeres Imre: A nem és a tartózkodó szavazatokat is érjük megszámolni!)… 
a bizottság többsége…. (Dr. Szekeres Imre: Nincs határozat. Kérdezze meg az 
ellenszavazatokat is!) Nincs határozat. Vagyis… (Dr. Veres János: Legyen szíves elnök úr 
megszámolni a tartózkodó szavazatokat és azokat is, akik nemmel szavaztak!) Ki az, aki nem 
értett egyet ezzel a javaslattal? Egy. És ki az, aki tartózkodott? Tartózkodás nincs. (Dr. 
Szekeres Imre és dr. Veres János nem vett részt a szavazásban.) 

Tehát akkor a következő a helyzet, 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében a bizottság 
nem fogadta el az alelnök úr indítványát, tehát ezt a napirendi pontot is tárgyalni fogja a 
bizottság. Köszönöm szépen. 

Megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. Az 1. napirendi pont… (Jelzésre.) Igen, 
bocsánat. Bocsánatot kérek, hibát követtem el, elnézést. Tehát a 6. pont tárgyalása is 
napirenden maradna, és ily módon ennek a napirendnek az elfogadását ki az, aki támogatja? 
Aki támogatja a napirend elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság többsége a napirend tárgyalásával egyetért, tehát az 
általam kiküldött napirendi pontok tárgyalására sor fog kerülni. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
zárószavazás előtti módosító indítvány megvitatása 

Ezek után az 1. napirendi pontot vesszük napirendre, amihez a pénzügyi kormányzat, 
az NGM nyújtott be zárószavazás előtti módosító javaslatot. Ez vagy 30 helyen módosítja az 
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egységes javaslatot. Köszöntöm Berczik Ábel helyettes államtitkár urat és Adorján 
főosztályvezető urat, és megkérdezem, hogy ennek a rendkívüli módosító indítványnak mik 
az indokai. Szíveskedjék ezt velünk röviden ismertetni. Köszönöm. Tessék! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Magyarország kormánya nevében benyújtásra került a 2014. évi központi 
költségvetésről szóló T/12415. számú törvényjavaslathoz egy zárószavazás előtti módosító 
indítvány. Ez minden évben így zajlik, minden évben így történik. A törvényjavaslatok 
többségénél is, de a költségvetési törvénynél szerintem minden esetben így történt az elmúlt 
20 évben, hiszen a költségvetési törvényjavaslat olyan nagy méretű és oly sok belső, illetve 
külső koherenciákkal, külső kapcsolatokkal rendelkező törvényjavaslat, amely minden 
esetben szükségesség teszi, hogy még a módosító indítványok elfogadása után még egyszer 
hozzányúljon a tisztelt Ház egy zárószavazás előtti módosító indítvány keretében. 

Úgy vélem, hogy az előttünk fekvő javaslat teljesíti azt az elvárást és szándékot, hogy 
mélységében, érdemben már nem nyúl hozzá a törvényjavaslathoz. Ha áttanulmányozták a 
tisztelt bizottsági tagok az indítványt, akkor látják, hogy a javaslatok zöme kizárólag 
szóhasználati, belső hivatkozáspontosítási, időnként akár ragozási problémákat jelez. Egy-két 
egyéb javaslatra azonban külön is fölhívnám a figyelmüket. Tehát azokat a pontokat nem 
említem külön, ahol tényleg csak technikai módosítások vannak. 

Az 1. pontra hívnám föl például a figyelmüket, ami szintén egy belső koherenciás 
kérdést rendez. Ugye, a múlt héten elfogadta a tisztelt Ház azt a módosító indítványt, 
amelynek értelmében 2014. február 28-ig a helyi önkormányzatoknak, települési 
önkormányzatoknak a 2013. december 31-én fennálló adósságállománya teljes mértékben 
átvállalásra kerül. Ennek folyományaként korrigálni kell a költségvetési törvényjavaslat 3. §-
ában az államháztartás különböző alrendszereire prognosztizált adósságmértékeket, hiszen 
ezzel értelemszerűen ezzel nagymértékben lecsökken a 2014. december 31-én prognosztizált 
államadósság mértéke az önkormányzati alrendszerben, és ezzel a mértékkel növekszik a 
központi alrendszer adósságmértéke. Ahogy látható, ez az össz-államháztartási adósságot 
teljes mértékben változatlanul hagyja, kizárólag belső átrendezéseket tartalmaz. 

Az 5. pont egyértelművé teszi, hogy az egyházakat, illetve a nemzetiségi 
önkormányzatokat megillető, a köznevelési feladataik után őket megillető úgynevezett 
kiegészítő támogatás a 2013-2014-es tanév egészére vonatkozik az intézményfenntartóknál. 
Itt az a különbség 2014. augusztus 31-e, illetve a 2013-2014 tanév között, hogy a tanév 
vonatkozásában a 2014. szeptember elején finanszírozandó összegben is szerepel még ez a 
kiegészítő támogatás, hiszen abból fedezik a 2014. augusztusi béreket. 

A 6. pont a tegnap este benyújtásra került a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
szóló törvénnyel való összhangot teremti meg a költségvetési törvényben. Hiszen annak 
értelmében a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény már hatályát fogja 
veszteni 2014. január 1-től, így nem lenne helyes, ha erre hivatkozna a költségvetési törvény. 

A 8. pontban szereplő módosítás azért vált szükségessé, mert a hit- és 
erkölcstanoktatást ellátók esetében a támogatás alapjául szolgáló pedagógusbért tartalmazza a 
33. § (18) bekezdése, és ennek kismértékű emelése indokolt az időközben lezajlott 
minimálbér-emelés alapján. 

A 15. pontra hívnám föl a tisztelt bizottság figyelmét. Ebben a helyi önkormányzati 
adósságkonszolidációra vonatkozó szabályokat pontosítjuk. A költségvetési törvényjavaslat 
67. § (3) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy amennyiben a stabilitási törvény 
rendelkezéseivel ellentétes fönnáll az önkormányzatoknál likviditási hitel, akkor az nem kerül 
átvállalásra, nem képezi részét a konszolidációnak. Ugye, a múlt hétfőn elfogadta a tisztelt 
Ház azt a módosító javaslatot, hogy a december 5-én fennálló folyószámla-állományból a 
december 20-án még fennálló állományt át lehet alakítani éven túli hitellé, és az a 
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konszolidáció hatálya alá kerül. Ez a folyószámlahitelek problémáját, likvidhitelek 
problémáját döntő részben megoldja. Azonban, ha még ezen fölül is maradna likvidhitele az 
önkormányzatnak, azt a stabilitási törvény értelmében vissza kell fizetnie december 31-ig. Ha 
ezt nem teszi meg, akkor a teher ott marad az önkormányzatnál. Ugyancsak idetartozik a 67. § 
(5) bekezdésének módosítása, ami egyértelművé teszi, hogy ezen likvidhitel vagy 
folyószámlahitel-átalakítási procedúrához, amit megszavazott a tisztelt Ház, nem szükséges a 
kormány előzetes hozzájárulása. Idő hiányában sem lenne erre már lehetőség. 

A 16. pontban a 68. § (5) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az átvállalandó 
adósságelemekhez, hitelelemekhez kapcsolódó óvadéki betétek esetében a 2013. december 5-
én fennálló összeget kell befizetni a központi költségvetés javára, nem a december 31-én 
fennálló összeget. Ennek indoka az, hogy a december 5. és december 31. között a bankok, 
látván, hogy a teljes adósságkonszolidáció bekövetkezik, ne engedjék ki az eddig az adott 
hitelelem biztosítékául szolgáló óvadékokat, hanem ez továbbra is fönnálljon. Ez az 
önkormányzatok számára az eddigi konszolidációs lépésekhez hasonlóan befizetési 
kötelezettséget eredményezzen. Ebben a rendelkezésben semmi új nincs, ez így volt az 5 ezer 
fő alatti önkormányzatok és az 5 ezer fő fölötti önkormányzatok idei első félévi, részleges 
adósságátvállalásának esetében is. 

A 18. pontnál egy, a kormány számára adott fölhatalmazás kerülne hatályon kívül 
helyezésre. Ennek indoka, hogy szintén beterjesztésre kerül egy törvényjavaslat a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával kapcsolatban, és annak része lesz az 
államháztartási törvény módosítása is, amely ezt a fölhatalmazást rendezi. És rendszertanilag 
ennek a fölhatalmazásnak valóban az államháztartási törvényben van a helye, ezért a 
költségvetési törvényből ez törlendő. 

A 19. pontban egy, az államháztartásért felelős miniszter számára adott fölhatalmazás 
veszti hatályát. Ennek oka, hogy a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 3. pontja az 
e-útdíj kiesése miatt hátrányt szenvedett önkormányzatok kompenzációjáról szól, de a 
kormány megítélése szerint a törvényjavaslat szövege már minden végrehajtási részletkérdést 
rendez, ezért nem szükséges újabb nemzetgazdasági miniszteri rendeletet alkotni ebben a 
körben. 

A 20. pont a helyi önkormányzati mutatószám-felmérések utógondozását jelenti. Még 
számos önkormányzat az utóbbi héten is javított még a mutatószám-felmérés eredményén, és 
ez kisebb előirányzat-elmozdulásokat okoz az önkormányzati támogatás fejezetén belül. Ezt 
kezeli ez a pont. Ezzel kapcsolatban még a 23., 25. és 26. pont. 

A többi javaslat megítélésem szerint kizárólag terminológiai pontosításokat tartalmaz. 
Természetesen kérdés esetén ezekre is kitérek, de talán nem érdeme a tisztelt bizottság idejét 
ezek egyenkénti áttekintésével rabolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. A bizottság idejét nem rabolja, államtitkár úr, azért van a 

bizottság, hogy ezekkel foglalkozzék. Kinek van kérdése? Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném 

megkérdezni államtitkár urat, hogy tud-e arról, és helytálló-e az a sajtóban ma reggel 
megjelent hír, hogy adótörvény-módosításra is sor kerül. Mert ha igen, akkor a költségvetés 
nem fogadható el. 

 
ELNÖK: Akkor tessék erre válaszolni! 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Olyan adótörvény-

módosításról nem tudok, amely bármilyen módon érintené a költségvetési törvényjavaslat 
előirányzatait érdemben. Természetesen minden előirányzat, így a bevételi előirányzatok 
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különösen irányszámok minden költségvetés esetében, ami, különösen a bevételek esetében 
némi hibahatárt, mozgásteret jelent, de olyan adótörvény-módosításról nincs tudomásom, ami 
bármilyen módon szükségessé tenné az adóbevételi előirányzatok korrigálását, módosítását. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Nekem is 

van egy kérdésem. Tessék engem vagy megerősíteni, vagy cáfolni, államtitkár úr, abban a 
kijelentésemben vagy megállapításomban, hogy jövő év végére az elfogadás előtt álló 
költségvetési törvény minden eddig nem látott magas szintű államháztartási hiányt akar 
törvénybe iktatni, 23 milliárd 559 millió forint lenne jövő év végére az államháztartás hiánya 
az ismert árfolyamon, amivel kalkuláltak. Én ilyen magas számot még nem láttam, de lehet, 
hogy tévedek. Ön szerint igaz az állításom, miszerint ez történelmi magasság, vagy pedig 
tévedek, mert máskor is volt már ekkora? Ez az én kérdésem. Tessék parancsolni! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha megengedik, Adorján 

Richárd főosztályvezető úrnak adnám át a szót. 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ő adnám meg a választ. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Erre pontosan nem fogok tudni válaszolni, szívesen megküldöm a számsort a tisztelt 
bizottságnak. Amit ebből a szempontból lényegesnek érzek, az az, hogy nem önmagában az 
államadósság szintje vagy abszolút összege, forintösszege érdekes, sem az erre hivatott 
intézetek, sem a szakértők, sem általában a szakmai közvélemény nem ezt nézik, hanem azt, 
hogy adott ország adott évi megtermelt értékéhez képest mekkora ez az adósságszint. Tehát 
ilyen értelemben a GDP-szinthez érdemes viszonyítani. Ahogy a paragrafusból is kiderül, ez 
egy tervezett mérték, hiszen itt tervezetről van szó, az árfolyamokat sem tudjuk, itt még több 
mint egy év van 2014. december végéig. Tehát ez egy tervezett szám, egy számított érték. 
Egyébként azt gondolom, hogy miután a nominális GDP-ben olyan nagymértékű növekedés 
az elmúlt években nem volt, ugyanakkor az államadósság mértéke, szintje, százalékos értéke 
csökkenő trendet mutat, ezért nem elképzelhetetlen, hogy körülbelül ez a nagyságrend volt az 
elmúlt években is a forintösszeg. 

 
ELNÖK: Köszönjük a választ, főosztályvezető úr. Megnyitom a vitát, illetve az 

észrevételeké a szó. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először az 

államadósság szintjével kapcsolatos kérdéshez szeretnék szólni. Elnök úr sejtése jó. Tehát az 
abszolút számot tekintve ez, legalábbis az elmúlt 24 adatait figyelembe véve, valószínűleg a 
legmagasabb. És mint ahogy főosztályvezető úr kifejtette, nem önmagában ez a fontos, bár 
azért megjegyzendő tény, kevesebb figyelmet kap a kormány propagandájában, hanem az, 
hogy az államadósság szintje nem csökken. A GDP-hez mérten sem csökken. Az elmúlt 
három év során, pontosan most már a jövő évet is figyelembe véve ez a szint 79-81 százalék 
között ingadozott, pontosan annyi volt, mint a kormányváltáskor. 

Ez még önmagában csak azt mutatná, hogy nem sikerült az államadósság szintjét 
csökkenteni, és indokolatlanok voltak azok a korábbi fideszes megjegyzések, amelyek az 
államadósságról azt ígérték, hogy drasztikusan csökkenni fog, azonban a probléma ennél 
mélyebb. Merthogy a változatlan államadósságszintet úgy tudták önök produkálni, hogy 
közben felhasználták a magánnyugdíj-pénztári megtakarítások nagy részét. Hiszen a 
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magánnyugdíj-pénztári megtakarítások jelentős része állampapírban volt, és amikor az állam 
ezt államosította, elvette, akkor ezeket az állampapírokat értelemszerűen megsemmisítette. 
Minimum ennyivel, még egyszer mondom, minden változatlan tényező mellett minimum 
ennyivel kellett volna csökkennie a magyar államadósságnak. Nem csökkent. Ez azt jelenti, 
hogy más tényezők növelték. Ez azt jelenti, hogy az a gazdaságpolitika, amit 2010 nyara óta 
önök követnek, eredménytelen, mert az államadósság szintje nem csökkent. Persze, igaz az is, 
hogy ehhez hozzájárult a forint drasztikus gyengülése, mint ahogy ez a forintgyengülés járult 
hozzá ahhoz, hogy a devizakölcsönök hitelei így megugrottak. (Sic!) Mert igaz, hogy ez a 
forintgyengülés persze a mindenkori kormány szándékai szerint nem önmagában alakul, 
hanem azoknak a gazdaságpolitikai tényezőknek az összegzéseként, amely gazdaságpolitikát 
egy kormány követ. 

Tehát az elnök úr számszerű kérdésére a válasz valószínűleg az, hogy igen, abszolút 
értékben ez a legmagasabb. Kettő. Az államadósság szintje változatlan a kormányváltás óta, 
minimálisan ingadozik. Három. Eközben felhasználták önök azokat a tartalékokat, amelyek 
csökkenthették volna ezt az államadósság-szintet. Hát ez elég cifra történet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás alelnök úré a szó. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt már megszokhattuk, 

hogy a számokat különböző módon lehet magyarázni, de ebben a bizottságban azért sokszor 
el szokott hangozni az az állítás, hogy ez egy szakmai bizottság, és van egy szakmai 
minimum, ami a megszólalások alkalmával elvárható. Általában azért ez mérvadó 
mindenkire, és követendő is. 

Azt gondolom, most az az érvelés, ami az ellenzéki képviselő urak részéről elhangzott, 
ezt a minimumot sajnos nem teljesítette. Mert ha ezen a gondolatmeneten haladunk tovább, 
akkor közhírré kell tennünk, hogy a lengyelek nagyon rosszul állnak. Kétségbeejtően rosszul 
állnak, mert az ő államadósságuk messze meghaladja Magyarország államadósságának 
mértékét. Az más kérdés, hogy ahogy főosztályvezető úr elmondta, éppen ezért ne 
nominálisan szoktuk nézni és mérlegelni azt, hogy az államadósság egy ország számára 
mekkora terhet jelent, hanem a bruttó hazai össztermékhez szoktuk ezt viszonyítani. És 
miután ezt az arányt meghatároztuk, akkor tesszük mérlegre, hogy ez mekkora terhet is jelent 
az ország számára. Ezért van az, hogy bár Lengyelországnak jóval nagyobb az államadóssága, 
mint Magyarországnak, de összességében mégis csak kisebb terhet jelent, mert nyilván 
Lengyelország GDP-je jóval meghaladja Magyarországét. Ugye, ez annyira nem meglepő az 
ország méretei és lélekszáma alapján. 

Nos tehát, mindaz az érvelés, ami most elhangzott, teljesen hamis és teljesen 
szakmaiatlan. Ehhez képest már csak, ha úgy tetszik, a politikai kritika része, amit meg kell 
jegyeznem, hogy mindezt olyan szocialista képviselő mondja, aki a 2002 és 2010 között még 
miniszterként is részt vett a kormányok működésében. A szocialista-liberális kormányok 
működésében, amely időszak alatt nem az volt a kérdés, hogy Magyarország államadóssága 
kicsit vagy nagyon csökken évről évre, hanem az a katasztrofális helyzet volt, hogy azt a 
kifejezést használjam, amit Szekeres képviselő úr használt, hogy drasztikusan nőtt 
Magyarország államadóssága. És sajnos, ez az államadósság-növekedés messze nem tudta 
szolgálni egyébként a gazdaság növekedését. Ezzel szemben, ami ma Magyarországon 
történik, a számokkal leírva egészen mást jelent, mint ami az önök kormányzása alatt történt. 
Akkor valóban minden tendencia Magyarország lefelé menetelését, zuhanását mutatta. 

Ezzel szemben azok a mutatók, amelyek ugyancsak tények és nem kiforgatott tények, 
hanem valóságos tények, azt mutatják, hogy Magyarországon 2013-ban növekedési fordulat 
van. Ezzel Magyarország az éllovasok közé tartozik az Európai Unión belül. Magyarországon 
évről évre, lezárt éveket számítva, csökken az államadósság mértéke, ezzel Magyarország az 
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éllovasok közé tartozik az Európai Unión belül. Tudjuk, hogy az Európai Unión belül az 
államadósság alakulása, ha az átlagot tekintjük, évről évre növekszik az államadósság 
mértéke. Ezen túlmenően, miközben az önök idején a munkanélküliek száma gyakorlatilag 
megkétszereződött, ezzel szemben Magyarországon a második Orbán-kormány alatt a 
foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, a munkanélküliség pedig már egy számjegyű 
számmal írható le. Következésképpen mindaz, amit képviselő urak elmondtak, egyrészről 
teljesen szakmaiatlan másrészről politikailag minimum a csúsztatások kategóriájába tartozik. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További észrevétel? Engedje meg Szekeres képviselő 

úr, mielőtt újra szót adok, hogy egy rövid megjegyzést tegyek arra, amit alelnök úr elmondott. 
Egyrészt nem tudom, mi volt abban a szakmaiatlan, hogy megkérdeztem, mennyi az 
államháztartási hiány mértéke. Annyi, amennyi én tudok, vagy amit itt látok, pontosabban, 
hogy volt-e ennél több valaha is, mióta ez a kormány működik, meg előtte? Én nem tudom, ez 
miért nem volt szakmai. De nem ez a lényeg, nem ezért szólok itt közbe. Hanem azért, mert 
persze, egyetértek, hogy önmagában egy számot sokféleképpen lehet nézni, és valóban, ennek 
a viszonya a GDP-hez a kérdés. Nos, kedves alelnök úr, akkor hadd mondjam, hogy a Széll 
Kálmán-tervben ennek a mutatónak a mértékét 65-70 százalék közé szerette volna, most 
Puskás alelnök úrnak fontosabb dolga van (Dr. Puskás Imre kimegy telefonálni), de 
tudomásul veszem, végül is mindenkinek mondom (Dr. Szekeres Imre: Várjuk meg!), nem, de 
mondom, 65 és 70 százalék közé tette a Széll Kálmán-terv. Most 76,9 százalékos lesz, amit el 
fog fogadni a kormánytöbbség. 

Ráadásul még ez is növekedést tartalmaz, mert a legutolsó, tessék majd engem 
alkalmasint korrigálni, államtitkár úr, ha a számok nem stimmelnek, a Költségvetési 
Tanácsnak az a közlése, aminek alapján a költségvetési törvény elfogadás előtt áll, 76,4 
százalékot rögzített. Most ez a szám már 76,9. Tehát az utóbbi hónapban is vagy hónapokban 
is további 0,5 százalékkal nőtt ez a fajlagos, ami valóban talán többet mutat, mint a számláló 
összességében. Azt szakmailag is fönntartom, hogy a számláló értéke önmagában is 
értelmezhető, ezt elbagatellizálni, hogy nem számít, mennyi van a számlálóban?! 

Na, ennyi volt az én közbeszólásom, és akkor újra szót adok Szekeres képviselő úrnak. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdés természetesen 

az, hogy a megtermelt össz nemzeti termékhez képest milyen arányú az államháztartás 
hiánya. Azonban van még egy kérdés, amit nyilván alelnök úr pontosan olyan jól tud, mint én, 
hogy mennyibe kerül ennek az államadósságnak a törlesztése. És itt bizony már az abszolút 
számnak jelentősége van. Mert nem relatív szám alapján kell a kamatokat fizetni, hanem 
azoknak az államkötvényeknek az abszolút értéke alapján, amelyeket a magyar állam 
kibocsátott, és amivel hitelt vett fel. Nyilván alelnök úrnak az a feladata, hogy ilyen módon 
védelmezze a kormány álláspontját, nem túl sikeres, mert semmilyen szakmai hibát egyikünk 
sem követett el. 

És ha már a számokról beszélt, és a lezárt és megtörtént évekről beszélt, nem a 
jövőről, akkor vegyük sorra! A gazdasági növekedés a kormányváltás óta plusz 1,4 és mínusz 
1,7 között ingadozott. Nagyjából négy év alatt lesz összesen 1 százalék. Nem évente, négy év 
alatt. Kettő. Magyarország versenyképessége 12 hellyel esett vissza az elmúlt három évben, 
vagyis a kormányváltás óta. Magyarországon a beruházások szintje a kormányváltás óta, 
amikor még gazdasági válság volt, 75 százalékra csökkent. Hogy maradjunk a relatív 
számoknál, amit alelnök úr szeret. És végül a foglalkoztatottság ma Magyarországon a 
nemzetgazdaságban a kormányváltáskor foglalkoztatottaknak összesen 96,5 százalékát 
foglalkoztatják. Ezek a számok azt jelentik, hogy ebben a négy kulcsfontosságú kérdésben 
bizony kedvezőtlenek voltak. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem örömteli, hogy ezt 
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kell elmondani, mert ez nem jó Magyarországnak. Ahogy a miniszterelnök úr szokta 
mondani, Magyarország jobban teljesít, csak nem teszi hozzá a másik felét a mondatnak, 
jobban teljesít esetleg, mint tavaly, de nem teljesít jobban, mint korábban teljesített. Nincs itt 
alelnök úr, nem folytatom, mert nem lenne vele szemben korrekt, csak azokra a kérdésekre 
kívántam reagálni, amiket ő felvetett. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? Herman képviselő úr! … Herman képviselő 

úr! (Jelzésre.) Bocsánat, Ékes képviselő úr, elnézést. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Szekeres képviselőtársamnak 

szeretném mondani. Önök minden évben a költségvetésnél és annak elfogadása előtt már úgy 
fogalmaztak, hogy a költségvetés pillanatokon belül meg fog bukni. Na most, akkor tényleg 
nézzük a számokat, amiket ön is mondott! 2007-ben 0,1, 2008-ban 0,9, 2009-ben mínusz 6,8. 
Tessék már levonni a teljesítményből a mínusz 6,8-at. Lehet itt ezen mosolyogni. Az 
államháztartási hiány 2007-ben mínusz 5,1, 2008-ban mínusz 3,7, 2009-ben mínusz 4,6, 
2010-ben mínusz 4,4 százalék. Akkor lehet nyugodtan nézni az inflációt és egyéb más 
tényadatot is. Képviselőtársam, amikor a kormányváltás volt, az államadósság 82 százalékos 
volt. (Dr. Szekeres Imre közbeszól.) Én türelmesen végighallgattam, legyen kedves ön is 
türelmesen végighallgatni engem. Tehát 82 százalék volt. A mostani beállítás szerint a 
várható, amit elnök úr is mondott, megy fel 23 ezer valamennyire, ez 76 százalék. 

De ha megnézzük az összes többi mutatót, amit ön is próbált itt elemezni, a gazdasági 
növekedés területén egyetlenegy év, a 2012-es év, amikor mindössze mínusz 1,7 százalékos. 
2010-ben önökkel együtt 1,3, 2011-ben 1,6, 2013-ban a várható 1 százalék környékén, és 
2014-ben pedig 2 százalék környékén. Tehát fals az ön számítása, ha így veszi alapul. 
Mellette minden évben az államháztartási hiány, bárhogy is nézzük, 2011-ben 2,9, 2012-ben 
1,9, 2013-ban 2,7, és 2014-re 2,9 százalék lett beállítva. És ha ehhez még hozzárakjuk azt, 
hogy a foglalkoztatási ráta 9,9 százalék jelen pillanatban, az éves infláció pedig, akárhogy is 
nézzük, nem fogja elérni a 1,5 százalékot ebben az évben. Tehát, ha itt az eredményeket és a 
tendenciákat nézzük, a bevételekhez próbáljuk hasonlítani az államadósságot, a várható 
államadósságot, akkor adott esetben 76,9-ről ez még lemehet egészen 73 százalékig is. Ez 
függ attól, hogy az árfolyamok hogyan változnak a jövő év folyamán. Ezt kell alapul venni, 
nem mást. 

Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy az államadósság csökkent, vele együtt 
pedig minden más mutató oly mértékben javult, aminek alapján Magyarország 
versenyképességét hosszú távon, akár ha a londoni elemzőket vesszük, ők is úgy 
fogalmaznak, hogy egy stabilitási folyamat indult el, aminek alapján várható, hogy 
huzamosabb időn keresztül a magyar gazdasági növekedés állandósulni fog. Köszönöm, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Tisztelt Bizottság! Nem biztos, nem lenne jó, azt 

gondolom, ha kinyitnánk a költségvetés és a gazdaságpolitika egészére a vitát ennek a 
módosító javaslatnak az apropóján. Én errefelé szeretném a további vitát terelni. Akkor hadd 
tegyek még egy megjegyzést, ha már szóba hoztam.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Ez a javaslat 37 helyen módosítja az egységes javaslatot. Azt 
gondolom, ezek lényeges pontok, bár vannak benne technikai módosítások is, nekem az a 
véleményem, és ezt is vitaalapul ajánlom tisztelt képviselőtársaim, hogy ez egy olyan jelentős 
módosítás, hogy újra kellene nyitni a részletes vitát a költségvetési tárgyalás kapcsán. Ez az 
én személyes vagy képviselői véleményem. 

Továbbadom a szót Veres képviselő úrnak. 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Meghallgatva 
elnök úr figyelemfelhívását is, egyetlenegy dolgot szeretnék csak mondani. A benyújtott 
módosító indítványban szereplő 23 ezer 559,1 milliárd forint összegű, az első módosítási 
pontban szereplő érték általunk ismerten minden leírt összeghez képest a legmagasabb. Én ma 
nem látok olyan, általunk ismert, leírt tényadatot, aminek alapján ez bármi alatti lenne, hanem 
minden fölötti összeg. Ez csak azért mondom, mert sokféle vita zajlott az elmúlt időszak, én a 
módosító indítvány egy számát, ha megnézzük, akkor ez valószínűsíthető. Természetesen 
tudom, hogy ez egy prognózisérték. Természetesen tudom, hogy ez 2014. december 31-ére 
várható értékként szerepel. De ugyanígy a nevező értéke is egy prognózisérték. Tehát, amikor 
azt mondja a b) pontban, hogy nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdésének b) pontja szerint 
várható összege 30 ezer 629,1 milliárd forint, nevezetesen a GDP értéke, akkor ez is egy 
tervezett érték. Ezt azért akartam elmondani, mert sokszor sokan csúsztattak már ebben a 
kérdésben. Mi pontosan fogalmazunk. Ez az érték, ami itt szerepel, a 23 559,1 milliárd forint 
mint államadósság-mutató, számláló érték, az általunk ismerten legmagasabb leírt összeg. 

De nem emiatt szólok, hanem másik két téma miatt. Az egyik, hogy én időközben, ha 
nehezen is, de a parlamenti rendszerben megtaláltam azt a módosító indítványt, amelyre 
hivatkozva föltette Szekeres Imre a kérdését. Most hivatalosan is mondanám államtitkár 
uraknak. Azt mondja a Magyarország kormánya által benyújtott, T/13139/21. irományszámú 
indítvány, ami hivatalosan december 13-i érkeztetési bélyegzővel van ellátva, de csak tegnap 
volt hozzáférhető a parlamenti rendszerben, hogy zárószavazás előtti módosító javaslatot 
nyújt be az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló, 
T/13139. számú törvényjavaslathoz a kormány nevében Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter. Ebben az indítványban azt szerepelteti, és akkor ezt is mindjárt szó szerint fogom 
olvasni, hogy az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és 
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításában tesz javaslatot a 135. § 
módosítására. 

Ebben azt mondja a 12/C. §, hogy az egyes törvényeknek agrár- és környezeti 
tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi valahányas, majdani törvénnyel megállapított 
10. §-t a 2014. január 1-jén vagy az azt követően megszerzett bevételekre kell alkalmazni. Itt 
továbbmegy, és azt mondja, hogy az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
megalkotásáról és módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 8. § (2) bekezdésében az Art. 
szövegrész helyébe az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a továbbiakban Art., 
szöveg lép, és ez egy pontosító jellegű megfogalmazás. Majd a (2) bekezdésben azt mondja, 
hogy az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 
szóló 2010. évi XC. törvény 10. §-ában a 98 szövegrész helyébe a 75 szöveg lép. Na most, ez 
egy adómértéket érintő módosítás, és vélhetőleg az Országgyűlés a mai napon erről az 
indítványról pozitív döntést fog hozni. Ezért úgy gondolom, teljes mértékben igaz az, amit 
Szekeres képviselő úr kérdésként föltett, hogy ha érinti a költségvetés egyik bevételi tételének 
mértékét, a mérték meghatározását egy most elfogadandó törvény, akkor bizonyosan érinti 
ennek a törvénynek… 

Az újságírók megnézték, államtitkár urak, ez ugye, az a törvény, amelyben a különadó 
mértékének meghatározásáról rendelkezett az Országgyűlés, és ezt csökkenti 98-ról 75 
százalékra 2014. január 1-jét követően megszerzett jövedelmek esetében. Ha ez érinti, akkor 
bizonyosan igaz az az állítás, hogy a költségvetés bevételi számai között egy tételnek 
változnia kell, nevezetesen a személyi jövedelemadó 2014. évi bevétele. Hiszen, ha eddig 98 
százalékos mértékkel vették figyelembe a számításoknál, és ezt követően az Országgyűlés egy 
ma elfogadandó törvénymódosítással ezt 98-ról 75 százalékra csökkenti, akkor bizonyosan 
más lesz az a tétel, ami ezen a jogcímen 2014-ben, az éves tervekben szerepel. Éppen ezért azt 
gondolom, hogy miután ez számunkra most vált ismertté, egyrészt kérje a költségvetési 
bizottság ennek a törvényjavaslatnak a megtárgyalását. Azt gondolom, nem kerülhető meg 
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ebben az esetben a költségvetési bizottság mint illetékes bizottság, amelynek az adott 
agrártárgyú törvényekhez benyújtott, kormány általi javaslatsornak ezt a tételét ki kell kérnie 
tárgyalásra. Ehhez kérjen a költségvetési bizottság egy részletes számítást a Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól, hogy ennek vélhetőleg milyen mértékű módosítása lesz a 2014. évi 
költségvetés bevételeinél. 

Továbbá, miután ez most számunkra ismertté vált, ezért az az én indítványom, hogy a 
bizottság tegyen kezdeményezést a Költségvetési Tanács felé, hogy ezt a tételt a Költségvetési 
Tanács a költségvetésről kialakítandó véleményénél minősítse. Azaz értékelje. Ugye, 
ismerjük azt a törvényt, ami kimondja ebben a Költségvetési Tanács szerepkörét, ezért azt 
gondolom, hogy nem kerülheti meg a Költségvetési Tanács, hogy minősítse ezt az 
adótörvény-módosítási indítványát a kormánynak. Én nem akarom mondani, hogy hogyan 
fogja majd minősíteni, ezt bízzuk magára a Költségvetési Tanácsra, az viszont szerintem 
kötelessége a költségvetési bizottságnak, hogy hívja föl a tanács figyelmét arra, hogy itt, a 
bizottságban ez a kérdés napirenden volt, ismertté vált. Én most hivatalosan jegyzőkönyvbe 
felolvastam azt az indítványt, amit a vidékfejlesztési miniszter tett a parlamentnek, és úgy 
gondolom, ezzel érdemben kell foglalkoznia magának a Költségvetési Tanácsnak is, amikor 
kialakítja véleményét arról, hogy lehet-e zárszavazást tartani a holnapi napon a 
költségvetésről. Nem megyek bele abba, hogy milyen mértékeket módosíthat, mert az tipp 
ettől kezdve, hiszen nincs előttünk semmifajta részletes számítás. 

Teljesen más témában szeretnék még három mondatot mondani, elnök úr. Itt 
államtitkár úr hivatkozott arra, hogy az 1. pontra azért van szükség, mert időközben az 
Országgyűlés elfogadta az önkormányzati konszolidáció részletes szabályait. És itt tett egy 
olyan félmondatos utalást, amiről magam is hallottam, a hétvégén önkormányzati vezetőkkel 
találkozva. Nevezetesen, hogy a december 5-én, ha jól emlékszem, megvolt folyószámlahitel-
állományból a december 20-án még meglévő érték az, ami figyelembe vehető. Igyekeztem 
pontosan fogalmazni. Ha jól gondolom, akkor több önkormányzati vezetőnél ez 
bizonytalanságot okozott, lévén, hogy azt a lehetőséget, amire államtitkár úr utalt, számukra 
senki nem nyitotta ki. Nevezetesen, ugye, az ő gondolkodásuk úgy szólt, hogy december 5-én 
volt valamilyen összeg, és ha 20-ig ez az összeg csökken, akkor nem az 5-ei, hanem a 20-ai 
összeg vehető figyelembe. Olyat nem tud feltételezni senki sem, hogy 20-ig növekedne ez a 
bizonyos hitelállomány, hiszen akkor nyilvánvalóan a kisebb, 5-ei érték lép hatályba. 

Viszont, amire államtitkár úr hozzászólásában utalt, abból azt a következtetést vonom 
én le, mintha lehetne olyan megoldást találni, aminek alapján valamilyen más kategóriába 
kerül át a december 5-én egyébként még megvolt hitelállomány, és továbbra is fennmarad 
kötelezettségként, amely a konszolidációnak is részét képezheti. Ha jól értettem államtitkár úr 
szavait, akkor létezik egy ilyen opció is? Ez egy olyan kérdés lenne, amit szeretném, ha 
megválaszolna, mert akkor az önkormányzati vezetőknek célszerű lenne ezzel is 
szembesülniük, ha van ilyen opció is, amilyenre utalt. Lehet, hogy ez valami speciális eset, 
lehet, hogy általános eset, nem tudom megítélni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, különösképpen a figyelemfelhívásra, hogy zárószavazás 

előtti módosító javaslatról beszélünk. Bevallom férfiasan, hogy én ezt nem ismertem, most 
tudtam meg, hogy a vidékfejlesztési miniszter által benyújtott módosító javaslatot az 
alkotmányügyi bizottságra szignálta ki a Ház illetékes apparátusa. Megnézzük, és ha itt a 
költségvetési főösszeget módosító szám szerepel benne, akkor értelemszerűen a költségvetési 
bizottságot újra össze kell vinni, hiszen anélkül nem lehet a plenáris ülés elé vinni a 
zárószavazási anyagot. Az némileg meglep engem, hogy Berczik helyettes államtitkár úr sem 
tudott erre egyértelmű választ adni, hogy tudniillik most módosítja ez a vidékfejlesztési 
minisztériumi beadvány a költségvetési főösszeget, vagy egy verbális, normaszövegszerű 



- 16 - 

módosítás, ezért nincs direkt jelentősége a költségvetés szempontjából. De erre tetszik majd 
válaszolni. 

Kinek van hozzászólnivalója, véleménye még az 1. napirendi ponthoz? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nincs, akkor megadom a szót Berczik helyettes államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Utána majd Adorján főosztályvezető úr kiegészít, főleg az államadósság alakulásával 
kapcsolatban. Ott mindenképpen megjegyezném, hogy most a vita tárgya és a napirend tárgya 
a zárószavazás előtti módosító javaslat. Arra mindenképpen fölhívnám a figyelmüket, hogy ez 
a módosító javaslat semmit nem változtat az államadósság mértékén, 23 559,1 milliárd forint 
a prognosztizált mérték, de ez ugyanígy szerepelt a szeptember 30-án benyújtott 
törvényjavaslatban is. Tehát abban semmiféle változás, legfőképpen negatív elmozdulás nem 
történt, és legkevésbé a zárószavazás előtti módosító javaslat okoz negatív elmozdulást. 
Ahogy említettem korábban is, ez kizárólag csak a belső struktúráját érinti ennek az 
államadósság-mutatónak az önkormányzati adósságátvállalás miatt. 

Elnök úr említette még, hogy 37 helyen módosul a költségvetési törvényjavaslat a 
zárószavazás előtti módosító indítvány tekintetében. Álláspontom továbbra is az, hogy ezek 
szinte kizárólag technikai jellegű, illetve az időközben benyújtott vagy elfogadott 
törvényekkel, módosító javaslatokkal való koherenciát teremti meg. 

Azt a megállapítást továbbra is fönntartom, hogy az adótörvényekhez olyan módosító 
javaslat nem került benyújtásra, ami érdemben érintené a központi költségvetés bevételi 
előirányzatait, azok alakulását. Ahogy nagyon helyesen mondta Veres János miniszter úr, 
hogy benyújtásra került a magánszemélyek jogviszony-megszüntetéshez kapcsolódó különadó 
mértékének 98 százalékról 75 százalékra való csökkentése, amely bevétel kétségtelenül a 
lakossági költségvetési címhez folyik be, azonban fölhívnám a figyelmet, hogy ezen 
költségvetési cím bevételi előirányzata több mint 1,5 billió forint, tehát több mint 1500 
milliárd forint. Nehéz kimondani a nagyságrendet. Ennek olyan csekély töredékét teszi ki a 
magánszemélyek különadójából származó bevétel, ami álláspontom szerint semmiképpen 
nem teszi szükségessé egy százmillió forintos nagyságrendű elmozdulás kezelését. Hiszen 
egészen biztos, hogy az évközi folyamatok ennél, akár pozitív, akár negatív mértékben, más 
teljesülést fognak hozni. 

Az önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatban attól tartok, hogy valószínűleg 
félreérthetően fogalmaztam. Ezért elnézésüket kérem, és miniszter úr megértését kérem. 
Továbbra is az van a törvényben, hogy a december 5-i és december 20-i folyószámlahitel-
állomány közül a kisebbik értéket lehet átalakítani kormányzati engedély nélküli éven túli 
hitellé, és a kisebb érték lesz majd az adósságkonszolidáció alapja. A mostani módosítás 
kizárólag azt mondja ki, hogy ha ennél nagyobb mértékű hitel még fönnáll az 
önkormányzatnak, az továbbra is likvidhitelként áll fönn, azt vissza kell fizetni. Ezt nem ez a 
törvény mondja ki, hanem a stabilitási törvény. Ez a törvény azt mondja ki, hogy ha mégsem 
fizeti vissza ezt az adósságrészt az önkormányzat, akkor abban a tekintetben kiesik az 
adósságkonszolidációból. Tehát az a törvényellenesen fönnálló adósságrész már nem lesz 
tárgya az adósságkonszolidációnak. Mindösszesen ennyit tartalmaz ez a módosítási javaslat. 

És akkor főosztályvezető úr még kiegészít. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Itt 

az államadóssággal, államadósság-mutatóval kapcsolatban mondanék el néhány dolgot, mert 
elhangzott egy-két olyan állítás, tény, ami nem teljesen fedi a valóságot, vagy nem volt 
teljesen szakmai. Ezeket szeretném helyretenni, illetve kijavítani, természetesen a dolog 
politikai vonzatával nem kívánok foglalkozni. 
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Amit államtitkár úr is elmondott, ez a szám nem módosul, tehát ilyen értelemben erről 
vitázni most, talán nem lenne helyes, de természetesen mindig érdekes az államadósság-
mutató értéke is. Amit nagyon fontos látni, hogy ez a szám, ami abszolút számként itt 
szerepel, a stabilitási törvény szerint kiszámolt szám. Ez nem egyenlő a maastrichti 
adóssággal, tehát két külön fogalomról beszélünk. Ugye, amikor ezeket a mértékeket 
összehasonlítjuk, nem célszerű, nem is szabad ezeket egymással keverni. Valamelyest 
különböznek, nem olyan nagyon, hiszen a stabilitási törvény megalkotásánál volt ilyen 
törekvés, hogy lehetőleg hasonlítson a szakma által általában használt úgynevezett maastrichti 
adósságmutatóhoz. Emiatt viszont ez az abszolút szám a korábbi évek számával nem 
összevethető, mert ilyen nem készült. Tehát stabilitási törvény szerinti számítások nem 
készültek a korábbi időszak adósságértékéről. 

Ami a maastrichti adósságmutatót illeti, amiről itt több szó esett, az azért csökkenő 
trendet mutat. Tehát az az állítás tényszerűen nem állja meg a helyét, hogy az nem csökken. 
Ez 2010 közepén 85 százalék körüli értéken volt, 2010 végén 81,8 százalék, 2012 végén 79,8 
százalék volt. A köztes években is, 2011-ben is csökkenő trendértéket mutatott. Amit még itt 
fontos kiemelni, hogy bruttó adósság, tehát ebben az adósságban megjelenik az, ha az állam 
költ egyéb értékekre, ilyenek a különböző cégekben történő részesedésvásárlások, amelyek a 
kormányzati stratégiába illeszkednek. Ilyen volt a jelentős MOL-részvény vásárlása, ugye, ez 
a bruttó államadósságot növeli, ebben azonban nincs benne, hogy cserében keletkezik 
bizonyos vagyonkövetelése is az államnak, vagy követelésszerű vagyona az államnak, ami az 
állam kitettségét, vagy talán az azt jobban mutató nettó adósság fogalmában megjelenne. De 
nem ez használatos a nemzetközi szakmai megítélésben. Ahogy szintén helyesen elhangzott, 
az árfolyam ingadozása nagyon jelentősen mozgatja az adósság nagyságát, tehát ez napról 
napra egészen komolyan tudja megváltoztatni az adósság százalékos mértékét. 

És utoljára, egy kérdés vonatkozott arra, hogy az adósság terhe körülbelül mekkora. 
Ez nagyjából a 2008-2009-2010-es évekre jellemző mértékre, a GDP 4 százaléka környékére 
kúszott fel. Ez a költségvetési törvényjavaslat indokolásában is nyomon követhető, 2012-ben 
4,34 százalék volt, 2013-ban a várható 4,28 százalék. Ennél a tényleges érték kevesebb lesz, 
hiszen azóta egy hozamcsökkenéssel szembesültünk. 2014-re az előirányzat 4,08 százalék, 
vagyis itt is csökkenő trendet láthatunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy miután a hiány 3 
százalék alatti, a teljes költségvetés elsődleges szufficittel valósult meg már tavaly is, 
tavalyelőtt is, illetve az idén is így lesz, és 2014-re vonatkozóan is szufficites lesz. Tehát az 
elsődleges egyenleg az adósságszolgálat terhe nélkül pozitívan zárna. Köszönöm szépen. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Elhangzottak tehát a zárszavak. Szavazás következik arról, 
hogy a tisztelt bizottság támogatja-e a Nemzetgazdasági Minisztérium minisztere által 
benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatot. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki az, aki nem támogatja? Négy. Tartózkodás nincs. Tehát 
a bizottság támogatja a módosító javaslatot. Köszönjük szépen, államtitkár úr, főosztályvezető 
úr, a közreműködésüket. 

Veres képviselő úr kért szót. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Két indítványomról szeretném kérdezni, hogy elnök úr 

vajon saját hatáskörben kezeli-e, vagy pedig bizottsági döntés szükséges hozzá. 
 
ELNÖK: Még egyszer, mert nem értem a kérdést. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Két indítványt tettem. 
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ELNÖK: Ez már nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De! De, de! Ennek a napirendi pontnak a kapcsán 

tettem két indítványt. Kérdezem, hogy elnök úr saját hatáskörben rendezi-e vagy a bizottság 
döntését kéri hozzá. 

 
ELNÖK: A következő. Megnézzük azt, hogy ez érinti-e a főösszegeket. Amennyiben 

igen, akkor intézkedem saját hatáskörben, igen. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ugye, elnök úr, abban szakmailag nincs vita közöttünk, 

hogy ha valamely adóalap mértéke megváltozik, akkor megváltozik az adó abszolút összege 
is? Mert, ha ebben nincs vita közöttünk, akkor nem kérdés a kérdés. Azt szándékosan nem 
teszem vita tárgyává, hogy egy valamilyen… 

 
ELNÖK: Azt javaslom, térjünk erre vissza az egyebeknél, jó? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. 
 
ELNÖK: Erről beszélni kell többet. Köszönöm szépen. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A másik indítványom pedig az volt, hogy kérje ki a 

bizottság tárgyalásra azt a témát, amely a bizottság hatáskörébe tartozó kérdés, és a Ház 
apparátusa tévedésből nem hozta a költségvetési bizottság elé. Ez elég nyilvánvalóan derült ki 
most számunkra, hogy csak egy adminisztratív tévedésről van szó, ezt a költségvetési 
bizottságnak tárgyalnia kell. Nem az egész agrártörvény-módosítás, de ezt a pontját, ez az 5. 
pontja a módosításnak. Szeretném, ha ezt a bizottság tárgyalná. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Erre térjünk vissza az egyebekben. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. 
 

Dr. Puskás Imre ügyrendi javaslata 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr ügyrendi indítványt kíván tenni. 
Tessék! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Az ügyrendi 

indítványom, hogy a bizottság vegye le napirendről a 6. pontot, az Állami Számvevőszék 
elnökének meghallgatását. Az indítványom oka az, hogy az elmúlt héten a plenáris ülésen az 
Állami Számvevőszék elnöke kérdést kapott ebben a tárgyban, amelyre válaszolt. 
Meggyőződésem szerint a bizottság előtt sem tud további konkrétumokat ezzel kapcsolatban 
mondani az elnök úr. Azon kívül felhívom a tisztelt bizottság tagjainak figyelmét, hogy az 
Állami Számvevőszék honlapján elérhető egy olyan dokumentum, amelynek az a címe, hogy 
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kapcsolatos ÁSZ-jelentések és megállapításaik 2004-2013 
között”. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Ügyrendi javaslatot tett alelnök úr, 

frakciónként, szokás szerint, ehhez hozzá lehet szólni. A Fidesz-frakció vagy MSZP-frakció 
nevében Veres képviselő úr! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hát, én az MSZP-frakció nevében fogok hozzászólni, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem ezt mondtam? 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Hát először úgy mondta elnök úr, hogy Fidesz- vagy 

MSZP-frakció. 
 
ELNÖK: Bocsánat. Slampos voltam. Köszönöm a kiigazítást. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Remélem, hogy Puskás képviselő úr visszalép 

indítványától, tekintettel arra, hogy nem házszabályszerű az indítvány, amit tett, és tekintettel 
arra, hogy elfogadott napirendje van a bizottságnak. Ettől kezdődően a bizottság az elfogadott 
napirendet tárgyalja, csakúgy, mint a Ház minden héten, az elfogadott napirendet tárgyalja, 
amit Kövér László megszavaztat a Házzal hétfőn délután 2-kor. Elnök úr ezt megszavaztatta, 
elfogadott napirendünk szerint haladjunk tovább. Ezért az indítványnak nincs létjogosultsága. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az a helyzet, képviselő úr, hogy valóban elfogadott napirendünk 

van, azonban a házszabály szerint a bizottsági ülés folyamán a bizottság a napirendet 
módosíthatja, ha ezzel a bizottság jelen lévő tagjainak több mint kétharmada… Bocsánat, 
bővítheti, módosíthatja, ha… (Dr. Veres János: Nem. Nem lehet.) Olvasom még egyszer. A 
bizottság az ülés folyamán a napirendet módosíthatja, de csak akkor bővítheti, ha a bizottság 
tagjainak több mint kétharmada egyetért. Bővítésről nincs szó, szűkítésről van szó, arról 
viszont azt mondhatja, hogy módosíthatja. A kérdés az, hogy a módosításhoz elég-e a feles 
többség, vagy a kétharmad kell. 

Akkor én is hadd mondjam el a magam véleményét a Jobbik-frakció nevében. Én 
nagyon sajnálnám, ha ezt megszavazná a bizottság, mármint Domokos elnök úr 
meghallgatását. Nekem meggyőződésem, hogy ez egy tisztázó folyamat szerves része lehetne, 
ha az elnök úr összefoglalná azokat a fontosabb megállapításokat, amelyeket az általa vezetett 
Állami Számvevőszék a NAV-vizsgálatok ügyében tett. Hiszen független ellenőrző szerve az 
Országgyűlésnek, tehát nem is egészen értem, hogy mért nem támogatja, fogadja ezt el a 
kormánytöbbség, hiszen neki is érdeke a tisztánlátás. Ez az én véleményem, értelemszerűen 
én nem támogatom az ügyrendi javaslat elfogadását. 

Tehát az MSZP-frakció, a Jobbik-frakció megnyilatkozott az ügyrendi kérdésben. A 
Fidesz-frakció is szólni kíván. Balla képviselő úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): a javaslat házszabályszerű. Egyszerű többséggel hozható 

meg a döntés, és teljesen értelmes. Ellentétben azzal a javaslattal, azokkal a folyamatosan 
meglévő javaslatokkal, amelyek másról sem szólnak, minthogy ezt az állítólagos NAV-ügyet 
különböző kontextusban valamilyen testület mindenképpen tárgyalja. Információim szerint 
ma a házbizottság házszabálytól való eltérésről is dönthet, amivel egy irányba tereli ezeket a 
vizsgálatokat. Továbbra is fönntartjuk egyébként, hogy alapvetően ebben a kérdésben 
azoknak a szerveknek van feladatuk, amelyeket a törvény erre följogosít. Ha azok a szervek 
befejezték a munkájukat, itt elsősorban az igazságszolgáltatás szerveire gondolok, akkor 
célszerű az ügyeket politikai kérdésként kezelni. Elnök úr javaslata lehet, hogy szakmainak 
látszik, nem az, politikai javaslat. Éppen ezért javasoljuk Puskás alelnök úr ügyrendi 
javaslatának támogatását. Köszönöm. 
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Döntés az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Köszönöm. Világos. Minden frakció megszólalt a bizottságban. Kérdezem 
Puskás képviselő úrtól, kíván-e reagálni. (Jelzésre.) Nem kíván reagálni, tehát akkor az a 
kérdés, illetve az a feladatunk, hogy a jelen lévő tagok többsége, pontosabban a jelen lévő 
tagok hogy döntenek az ügyrendi javaslat elfogadását illetően. Fölteszem tehát a kérdést 
szavazásra a jelen lévő tagok számára, hiszen itt a helyettesítést nem engedi meg a 
házszabály, hogy egyetértenek-e az alelnök úr indítványával, miszerint ma ne tárgyalja a 
bizottság a 6. napirendi pontot, és ne hallgassa meg a Számvevőszék elnökét. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság döntő 
többsége úgy döntött, hogy… (Dr. Veres János: Elnök úr, számszerűsítsük!) Igen. Tizenhét 
igennel… (Jelzésre.) Tessék, Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr világosan elmondta, hogy nincs helyettesítés a 

szavazásnál. Akkor nem lehet ez a szavazati arány. Azt gondolom, akkor tartsuk magunkat 
ahhoz. 

 
ELNÖK: Akkor tisztelettel jelentem, ez a házszabályi szöveg sem olyan túlságosan 

világos, mint ahogy más sem. Mert azt mondja, hogy ha bővítési javaslat lett volna, akkor ott 
a jelen lévő tagok több mint kétharmada kellene. A módosításnál ilyen direkt kikötést nem 
tesz. Tehát, ha akarom, itt is jelenlévő kell. De lezárom a vitát, képviselő úr, ne haragudjon, 
azt hiszem, értelmetlen ezt folytatni, mert úgyis eldőlt a kérdés. Tehát akár innen nézem, akár 
onnan nézem, a bizottság jelen lévő többsége is, meg a helyettesítésekkel számított többsége 
is megszavazta az indítványt. Tehát a 6. napirendi pont tárgyalására ma nem kerül sor. Pont. 
(Dr. Veres János ügyrendben jelentkezik.) Tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kivéve azt az esetet, elnök úr, ha az elnök úr által a 

szavazás előtt elmondott házszabály-értelmezés igaz, hiszen ebben az esetben nincs meg 
helyettesítés nélkül a bizottság tagok többségének a szavazata ahhoz, hogy a Számvevőszék 
elnöke ne mondja el ezzel kapcsolatos álláspontját a bizottságnak. Azaz a Fidesz ismét 
akadályozza ennek a kérdésnek a napirendre tűzését. Elfogadom elnök úr utólagos 
átértelmezését, tudomásul veszem, csak szerettem volna rögzíteni, hogy nincs meg a 
bizottságban a többség ahhoz a napirend-módosításhoz, hogy Domokos László ÁSZ-elnök ne 
adjon számot a parlament illetékes bizottsága előtt. Ezt szerettem volna jegyzőkönyvben 
rögzíteni. Természetesen a Fidesznek ez lehet politikai szándéka, csak nagyon sajnálom, hogy 
ismét elmenekülnek egy olyan lehetőség elől, amikor tisztába lehetett volna tenni ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban legalább egy aspektust. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárom a vitát, mert itt tulajdonképpen már… Tessék, 

Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Elnök úr, nekem csak egy mondatom van. Veres 

képviselő úr ügyrendi javaslatban szólt, és egyetlenegy szó ügyrendi javaslata nem volt. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezártam. A bizottság többsége úgy döntött, hogy a 6. 

napirendi pont tárgyalására nem fog ma sor kerülni. (Dr. Veres János jelentkezik.) Elnézést 
kérek Domokos László úrtól, hogy idefárasztottuk. Remélem, hogy legközelebb már lesz 
valós értelme a látogatásának. Most nem volt, csak nézőként jelent meg. Köszönöm szépen, 
hogy megjelent. 
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Az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, ami az Országgyűlésről 
szóló törvény és más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot tartalmazza. Az 
előterjesztők közül jelen van Rubovszky György képviselő úr. A módosító javaslat 
megvitatásáról van szó. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnézést kérek, elnök úr. Elnézést kérek, de 

az előterjesztőktől nekem nincs felhatalmazásom sem az országgyűlési törvényre, sem a 
házszabályra, hogy az előterjesztők álláspontját közöljem a bizottsággal. Én a 4. napirendi 
pont miatt vagyok jelen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm ezt az információt. Ez meglep engem, tisztelt képviselő úr, 

hiszen itt az előterjesztők között az ön neve is szerepel, hatodmagával föl van sorolva. De 
tudomásul vesszük, hogy ez ügyben nem kívánja exponálni magát. 

Attól még ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Tehát az Országgyűlésről szóló törvény 
módosításánál értelemszerűen csak azzal foglalkozunk, ami a bizottság hatáskörébe tartozik. 
Ez a 24. pont. Jómagam tettem ezt a javaslatot, felbátorodva azon, amit Balla képviselő úr 
mondott nekünk itt az elmúlt alkalommal, hogy tegyek bátran javaslatot az országgyűlési 
törvény módosításához, jelesül a számvevőszéki törvény módosításával kapcsolatban. Nos, 
megtettem a javaslatomat, nem ismétlem meg, mert itt le van írva. A lényege az, hogy 
egyértelművé, világossá kell tenni a Számvevőszék feladatait, hogy mondja meg az 
Országgyűlés világosan, hogy mi a feladat. Utalva az előbbi vitára is, többek között, hogy 
feladat ez, vagy nem, ha igen, akkor mi. Erről szól az én javaslatom. Az előterjesztő nevében 
nincs itt erre reagálási lehetőség, magunk vagyunk együtt, akik ezt kommentálni tudják. 

Fölteszem a kérdést, hogy kinek van ez ügyben megjegyzése. Provokálni fogom Balla 
képviselő urat, hiszen társszerzőmnek tekintem, mert ha nem biztat itt engem, akkor lehet, 
hogy nem teszek indítványt. Tessék parancsolni! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Elnök úr, a magyar nyelv szabályai szerint, hogy 

előterjesztőként azt mondtam, hogy önnek jogában áll módosító javaslatot tenni, az nem volt 
biztatás. Azt gondoltam, hogy ebből a finom mondatból elnök úr érteni fogja, hogy más is van 
a világon az ÁSZ-on kívül. De elnök úr ezt nem értette, ezért megtette módosító javaslatát, 
ami önnek szíve-joga. Nekem pedig szívem joga, hogy ne támogassam szavazatommal. Ezt 
fogom tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát ez egy érdekes vélemény. További észrevétel? 

(Jelzésre.) Ez a 24. ajánlási pont. Balla képviselő úr elmondta véleményét. További 
véleményt nem látok. Akkor viszont Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Egy olyan vitáról van szó, ami ebben 

a bizottságban az elmúlt években már többször felszínre került. Több alkalommal elég világos 
álláspontot foglalt el ebben elnök úr és a fideszes képviselők közül mikor ki. Én magam azt 
gondolom, ezt az indítványt el kellene engedni addig, hogy az Országgyűlésben ezt érdemes 
lenne megtárgyalni. Én sem értek teljes mértékben egyet mindig elnök úr ezzel kapcsolatos 
álláspontjával, de az én álláspontom közelebb áll elnök álláspontjához, semmint a most a 
Fidesz által hangoztatott felfogáshoz. Ezért úgy gondolom, hogy ezt a kérdést legalább 
értelmes vita tárgyává kellene tenni a parlamentben. Ugye, az indítvány megteremti a 
részletes vitában történő vita lehetőségét, azonban ellenérveket is szeretnék az üggyel 



- 22 - 

kapcsolatban hallani. Szívesen belemennék abba a vitába, hogy ha ez így nem, ahogy most 
Nyikos László megfogalmazta, hogyan lenne elfogadható a fideszes képviselők számára, de 
még fontosabb lenne számomra, ha itt van elnök úr, akkor nemcsak a jegyzőkönyvnek 
mondom, hanem elnök úrnak is, hogy vajon a Számvevőszék részéről ezt a kérdést pontosan 
hogyan látják az ottani munkatársak. 

Azért tartom fontosnak ezt elmondani, mert nyilván nem nekik kell írni saját magukról 
ezt a törvényt. Azonban nekik van a legtöbb olyan tapasztalatuk ebben a kérdésben, aminek 
alapján meg tudják azt ítélni, hogy vajon az elnök úr által most fölsorolt négy bekezdés, 
amikor azt mondja, hogy az alrendszerekben működő közpénzfelhasználók a) bevételeinek és 
kiadásainak, b) vagyon- és adósságkezelésének célszerűségét, c) könyvvezetését és pénzügyi 
beszámolóját, d) tevékenységének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét 
ellenőrzi az Állami Számvevőszék. Vajon ez-e az a megfogalmazássor, ami legprecízebben és 
leghűbben tükrözi, avagy van-e ettől pontosabb és célszerűbb megfogalmazása a dolognak. 
Én azért venném szívesen, ha ebben a kérdésben a Számvevőszék is megnyilatkozna, mert 
úgy gondolom, ebben létezhet olyan szakmai konszenzus, ami a politikai hovatartozástól 
függetlenül lehetséges, adott esetben több évre előre lehetséges konszenzus mentén 
meghatározhatja ezt a bizonyos feladatelhatárolást. 

Az látszik, hogy nem sikerült annak idején, a számvevőszéki törvény elfogadása során 
ebben a kérdéskörben egy szakmai konszenzust kialakítani. Miután ez folyamatosan a 
parlamentben jelen lévő vita, ezért szívesen venném, ha erről egy érdemi megnyilatkozása 
elhangozna a Számvevőszéknek ebben a vitában. Nem mondom, hogy most és azonnal, ennek 
a vitapontnak a tárgyalása során, de a közeli napokban nagyon szívesen venném, ha a 
Számvevőszék is álláspontot foglalna el ebben a kérdésben. Azt kérem a fideszesektől, hogy 
ne zsigerből ítéljék meg ezt a javaslatot. Hangsúlyozom, nem vagyok arról 100 százalékosan 
arról meggyőződve, hogy szövegszerűen pontosan ez-e a jó javaslat. Abban viszont osztom 
azt a véleményt, amely szerint a mostani megfogalmazás, ami a törvényben szerepel, úgy 
fogalmazok, hogy pontosításra szorul. És ha pontosítani lehet, akkor nézzük meg, hogy ezt 
hogyan lehetne olyan módon pontosítani, hogy az minimum többpárti egyetértést bírjon a háta 
mögött, szakma alapon, hangsúlyozom, nem pedig pártos megosztottság alapján. 

Ennyi lett volna, és ez nem egyértelműen elnök úr módosító javaslatának szöveg 
szerinti, 100 százalékos támogatását jelenti, de hogy ebben a kérdésben ez a vita nincs 
lefolytatva, és nem vagyunk nyugvóponton, ezt határozottan szerettem volna érzékeltetni itt, a 
vitában is. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételt nem látok. Az előterjesztő 

szemszögéből hadd mondjak két mondatot. Én egyetértek abban Balla képviselő úrral, hogy 
van fontosabb dolog is a világon, mint a Számvevőszék. Ez igaz természetesen. 

Mielőtt még folytatnám, megkérdezem Domokos elnök urat, miután jelen van, és a 
tanácskozási jogával élve szót kaphat, kíván-e Veres képviselő úr felvetésére reagálni. Ha 
igen, akkor tessék! 

 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Annyiban hadd reagáljak, és 

köszönöm a szót, elnök úr, bár ebben a témában nem kívántam hozzászólni, hogy nem 
egyeztetett velem elnök úr a szövegben, tehát nem tudom megmondani, hogy az jó-e. Reggel 
van nálunk is az egyeztetés, hogy a különböző módosításokról alakítsunk ki álláspontot. 
Szeretnénk kialakítani ilyet. Ha ebben szándék van, hogy közös szöveg legyen, akár még 
ebben is részt vehetünk. Jelenleg az ÁSZ hivatalos álláspontja az, hogy ami most a 
törvényben le van írva, annak alapján el tudjuk végezni a munkánkat minden tekintetben. 
Hogy a jövőt tekintve esetlegesen indokolt-e módosítás, azt vizsgáljuk mi is. Úgy tudom, 
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hogy januárban lesz majd vége ennek a kérdésnek. Ezért most nem vagyok más nyilatkozatra 
felkészülve, mint hogy azt mondjam, a jelenlegi törvény nekünk jó. 

Tehát most nem látjuk alapját annak, hogy ezen változtassunk, a jövőt tekintve viszont 
értjük a felvetéseket. Csak gondoljunk az EU-irányelvek 85/2011. változásaira, ebből 
esetlegesen levonható ilyen következtetés. Erről viszont még nálunk sem alakult ki végleges 
álláspont. Ezért ilyen értelemben meghallottam, de érdemileg még nem tudok válaszolni. 
Viszont annyiban tudtam reagálni, hogy vizsgálat alatt tartjuk ezt a kérdést. A munkánkat 
jelenleg és jövőre nem akadályozza a szövegpontosításból adódó kérdés, bár tudom, hogy 
vannak itt, akiknek ez a véleményük. Az ÁSZ szakemberei szerint jelenleg mindennek, amit 
ellenőrizni akartunk, megvolt a jogi alapja, jogi háttere, feltétele. Ez a pontos válaszom. 
Köszönöm szépen. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több észrevétel, akkor szavazás következik erről 
az indítványról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása 

Megyünk tovább, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslathoz 
érkezett módosító javaslatokhoz. A 22. ajánlási ponttól kezdődik néhány javaslat, ami a 
bizottság hatáskörébe tartozik. 

A 22. ajánlási pontban Schiffer András képviselő úr indítványáról van szó. Elég 
hosszú módosító javaslat. Őt nem látom itt, a képviseletét sem látom itt. Nekünk magunknak 
kell erről, mert hiszen nincs előterjesztő, nem tudom megkérdezni, hogy támogatja-e vagy 
sem. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja ennek a javaslatnak az elfogadását. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nem támogatta senki. 

A 29. ajánlási pontban szintén Schiffer András indítványa. Ugyanaz a helyzet, 
magunkat kérdezem, a bizottság tagjait kérdezem, ki támogatja az indítványt. Aki támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen mellett a bizottság nem támogatta. 

Következik a 43. ajánlási pontban Szilágyi Péter, Karácsony Gergely, Dorosz Dávid 
indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki sem támogatja. (Jelzésre.) Bocsánat, három igen 
mellett a bizottság nem támogatta. 

A 44. ajánlási pontban jómagam indítványáról van szó. Hát igen, ugye, itt hadd 
mondjam azt, hogy mindannyian tanúi vagyunk annak a gyakorlatnak, ami nem új, nem a 
Fidesz-KDNP-kormányzás időszakában keletkezett, sokkal régebbi, miszerint a költségvetési 
törvényjavaslatot minden parlamenti bizottságnak kötelező napirendjére venni, 
hasonlóképpen a zárszámadási törvényjavaslatot is. Ezt én, gyakorlati tapasztalatok alapján is 
mondhatom, hogy rendkívül formálisnak tartom. Olyan visszajelzések jönnek a 
bizottságokból, amikor az összesítést készítem, amelyekből látható, hogy idegen vagy 
legalábbis nem túlságosan ismert feladat a költségvetés ügyeiben elmélyedni. Tehát én 
enyhíteni javaslom ezt a kötelező előírást, hogy tudniillik le kell folytatnia minden 
bizottságnak a vitát. Én azt mondom, tegyük ezt megengedővé minden bizottságnak, hogy 
lefolytathassa, ha úgy gondolja, és a bizottság elnöke a bizottsági elnöki értekezleten vagy 
más módon kéri a saját bizottságában a költségvetési törvényjavaslat tárgyalását. Ez a 
javaslatom lényege. 

Van-e ehhez észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel. Kérdezem, ki támogatja 
a javaslatot. (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatta. 
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Következik a 45. ajánlási pontban Szilágyi Péter, Karácsony Gergely javaslata. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 

A 46. ajánlási pontban ugyancsak Szilágyi Péter, Karácsony Gergely javaslata. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Nincs több javaslat. Végeztünk a 3. napirendi pont tárgyalásával is. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványok megvitatása 

Következik a 4. napirendi pontban az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Rubovszky elnök úr jelen van, mint előadó. Kérdezem 
elnök urat, hogy kívánja-e szóban… Ja, igen, előtte jelzem, hogy az ajánlás 1. pontjában az 
alkotmányügyi bizottság módosító indítványa szerepel, ami összefügg további más 
javaslatokkal. Akkor ez ügyben kérdezem Rubovszky képviselő úr véleményét. Tessék! 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Elnök úr, az 

1. pontot az összefüggésekkel együtt támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság részéről van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) úgy 

látom nincs. Szavazás következik. Ki támogatja ezt a javaslatot? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze!  (Szavazás.) A bizottság döntő többsége támogatja. Ki az, aki tartózkodott esetleg? 
Négy. 

A 3. ajánlási pontban Simon Gábor képviselő úr indítványával kapcsolatban kérdezem 
Rubovszky képviselő úr véleményét. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Tisztelettel a bizottság nem 

támogatja, mert az adatkezelési szabályok szerint, mivel ugyanúgy kell kezelni, mint a 
képviselők anyagát, így az tartalmazza a nyilvánosság szót. Tehát gyakorlatilag egy ismétlés 
lenne, ezért a bizottság nem támogatja ezt az indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki támogatja ennek elfogadását? 

(Szavazás.) Négy igen mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 4. ajánlási pontban Staudt Gábor képviselő indítványáról van szó. Rubovszky 

képviselő úr véleményét kérdezem. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság részéről ki támogatja? 

(Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatta. 
Az 5. ajánlási pontban szintén Staudt Gábor indítványáról van szó. Az előterjesztő 

véleménye? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 6. ajánlási pontról az előterjesztő véleménye? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), előterjesztő: Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Egy igen mellett a 

bizottság nem támogatja. 

A napirendi pont lezárása 

Ezek szerint ezzel a napirendi ponttal is végeztünk. Köszönjük szépen Rubovszky 
elnök úr közreműködését. Viszontlátásra! Szünet következik. (Rövid szünet.) 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kialakított ellenőrzési portfólió és a 
kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba-vételének 
és általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket az 5. napirendi pont tárgyalásával. Ez 
egy határozati javaslat, amit Ivády Gábor és Szili Katalin nyújtott be. Elnézést kérek Szili 
Katalin asszonytól, hogy megvárakoztatja a bizottság. Öné a szó, tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány mondatban kiegészítsem 
az Ivády Gábor képviselőtársam és általam beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, 
ami H/13243. számon került benyújtásra december 2-án. A címe: „A Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal által kialakított ellenőrzési portfólió és a kockázatkezelési rendszer 
célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről”. Tájékoztatásul mondom 
képviselőtársaimnak, hogy ez körülbelül egy időben került benyújtásra azzal, amikor 
miniszterelnök egy azonnali kérdésre a parlament plenáris ülésén arról adott tájékoztatást, 
hogy véleménye szerint megvannak azok a szervezetek, és ebben tökéletesen egyetértek 
néhány képviselőtársam megnyilatkozásával, amelyeknek ezt a kérdést vizsgálniuk kell, ami 
egyébként most a közvéleményt egy bejelentés kapcsán leginkább foglalkoztatja. Ez pedig az 
adóelkerülések kérdése. 

Amikor mi ezt az országgyűlési határozati javaslatot benyújtottuk, akkor annak 
tudatában tettük ezt, hogy 2009-ben már foglalkozott ezzel a kérdéssel az ÁSZ, éppen egy 
soros vizsgálat kapcsán. És az ÁSZ akkori tervezetében, amiben a vizsgálatot tervezte, és ahol 
éppen az adóbefizetések eredményességét és célszerűségét vizsgálta, állapította meg, 
hangsúlyozom még egyszer, 2009-ben, hogy szakértők véleménye alapján az 
adóelkerülésekből körülbelül a GDP 6,7 százalékára becsülte azt az összeget, ami kintlévőség 
marad. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Amikor Ivády Gábor képviselőtársammal ezt a határozati 
javaslatot önök elé terjesztettük, akkor pontosan annak tudatában tettük, hogy ez úgy tűnik, 
hogy ez már évtizedek óta fennálló probléma, viszont számunkra, és ezt egyik 
képviselőtársam sem vonja kétségbe, az egyik legfontosabb kérdés az, hogy amely adók 
kivetésre kerültek, azok befizetése történjen meg. Éppen ezért kezdeményeztük azt, hogy egy 
soron kívüli vizsgálat keretében, hangsúlyozom még egyszer, nagyobb felhatalmazással, 
hiszen mi magunk is utalunk arra, ami az alaptörvényi, illetőleg az ÁSZ-ra vonatkozó 
jogszabályi felhatalmazást jelenti, történjen meg az a vizsgálat, ami véleményünk szerint 
nagyon-nagyon sokban elősegíti azt, hogy a közintézményekbe vetett bizalmat erősítsük.  

Mindannyian tudjuk, hogy ma főleg az ilyen, nem kellőképpen kivizsgált és 
homályban maradt ügyek mélyítik ezt a közbizalmat és a közintézményekbe vetett bizalmat. 
Éppen ezért javasoltuk azt, hogy soron kívül végezze el vizsgálatát eredményességi és 
célszerűségi szempontból is az Állami Számvevőszék. Hiszen az Állami Számvevőszék, mint 
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ahogy ezt a 2009-es vizsgálati javaslat is tartalmazta, az erre felhatalmazott szervezet, és ez 
mindannyiunk számára fontos. Éppen ezért a nagyobb felhatalmazás érdekében alkottuk meg 
ezt a határozati javaslatot, elismerve, hogy nyilván az éves terveiben is szerepeltetnie kell az 
ÁSZ-nak ezt a feladatot. Az lehetséges, képviselőtársaim, hogy az a 30 nap, amit mi 
kijelöltünk, túlontúl rövid. 

Nyilvánvalóan ezzel szerettük volna azt is elősegíteni, hogy erről legyen egy vita, 
hiszen, ha érkezik módosító indítvány ennek meghosszabbítására, azt gondolom, ez közösen 
is támogatható. Azzal együtt tettük ezt a javaslatunkat, hogy véleményünk szerint nagyon jó 
lenne, ha azok, akik ebben a kérdésben úgymond a gyanút elhintették, a bizonyítékokat is 
valamennyiünk elé tárnák. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, és kérem tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatunkat. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Ki kíván szólni? Veres képviselő úr, tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő 

Asszony! Miután az indítvány arra vonatkozik, hogy egy, a nyilvánosságban most széles 
körben nagy publicitást kapó kérdés kapcsán kerüljön sor egy független szervezet egyértelmű 
meghatalmazására, megtárgyalására ennek a kérdéskörnek, a magunk részéről ezt is és 
minden más megoldást támogatunk ennek a kérdéskörnek a megvitatása, megtárgyalása 
kapcsán. Annyit pontosítanék csak, hogy nem több évtizedes témáról van szó, tekintettel arra, 
hogy amiről Horváth úr beszél, ez a bizonyos láncáfacsalás, nyilvánvalóan csak azután 
léphetett föl Magyarországon problémaként, miután a vámellenőrzés a határon megszűnt, 
tehát 2004-et követően merülhetett föl érdemben ezzel kapcsolatos visszaélés-sorozat 
Magyarországon. 

De az tény és való, hogy az Európai Unió valamennyi országában ilyen problémák 
léteznek. Ebből következően érdemes nálunk is megnézni azt, hogy az illetékes hatóságok 
milyen módon, milyen hatékonysággal, milyen eszközökkel vették föl ezzel kapcsolatban a 
harcot. Ezt érdemes minősíteni többféleképpen. Példának okáért annak megvizsgálásával is, 
amit a javaslattevők ebben az indítványban szerepeltetnek. Ezért a magunk részéről, ahogy 
mondtam, valamennyi, ehhez kötődő, ehhez kapcsolódó indítványt támogatunk, így ezt az 
indítványt is támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam és a Jobbik-frakció nevében is röviden 

szeretném elmondani, hogy támogatjuk ennek az indítványnak az elfogadását, tárgysorozatba-
vételét. Hiszen egy olyan közérdekű, fontos kérdésről van szó, ami mögött igen jelentős 
pénzösszegek állhatnak. Továbbá szakmailag is olyan probléma megvizsgálására kerülhetne 
sor, amely problémának nem ismerjük igazán a belső tartalmát. Arra gondolok, hogy vajon az 
az ellenőrzési mechanizmus, amelynek keretei között a NAV a bevételeket beszedi, illetve a 
visszautalásokat végrehajtja, szakmailag kellőképpen kidolgozott-e, nincsenek-e benne 
szakmai hiányosságok. 

Hiszen itt nem feltétlenül bűncselekményekről van szó, hanem olyan hibákról is lehet 
szó, amely hibák abból adódnak, hogy a működési mechanizmussal baj van. Erre 
vonatkozólag pedig a legautentikusabb szervezet, ami erre igent vagy nemet mond, az Állami 
Számvevőszék. Törvény adta joga, feladata és kötelessége, hogy ezt vizsgálja. Ezzel várni 
szerintem nem szabad, mert itt jelentős bizonytalanságban tartja ez a helyzet mindazokat, akik 
itt alapos okkal vagy ok nélkül, de gyanakvóan figyelik ezeket a folyamatokat. Ezért aztán azt 
gondolom, hogy minden olyan indítványt, ami a világos, áttekinthető kép megrajzolására 
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buzdít, azt támogatni kell. Ezért mi is támogatjuk ennek az indítványnak a tárgysorozatba-
vételét. 

Ezek után kérdezem… Ha nincs több észrevétel, akkor ismét visszaadom a szót… 
(Balla György: Bocsánat, elnök úr.) Balla képviselő úr, tessék! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Nekem csak egyetlenegy javaslatom lenne. Tudomásom 

szerint az Állami Számvevőszéknek e témában egy szakértő kollégája itt ül a teremben, ha ez 
igaz. Tisztelettel kérném, hogy a bizottság adjon neki szót. 

 
ELNÖK: Természetesen, ha itt van. Ékes képviselő úr, tessék! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én két irányba is reagálnék, Szili 

Katalin képviselőtársunknak és Veres Jánosnak is. Ugye, két dolog lett érintve. Az, hogy 
2004 óta, a csatlakozásunk óta, valamint a schengeni határok változásából adódóan számos 
olyan európai uniós adózási törvény vált Magyarországon is, amely tulajdonképpen 
megváltoztatta a magyar adózási jogszabályi környezetet. És ezzel együtt bírt olyan hatással, 
amit Veres képviselőtársam is elmondott, hogy az áruk szabad áramlásából adódóan ránk is 
kötelező érvényűek azok az uniós adójogszabályok, amelyek minden európai uniós 
tagországra, és főképp a schengeni határok kiterjesztésével kapcsolatosan keletkeztek. Tehát 
nemcsak magyar jelenségről, hanem tényleg európai szintű jelenségről van szó, és ez 
nagymértékben megváltoztatta az előző időszakhoz képest a magyar jogszabályi környezetet, 
ellenőrzési rendszereket. 

És vele együtt akárhogy is nézzük, azért az Európai Parlamentben négy éven keresztül 
vagy nyolc éven keresztül Kovács László is ott volt adóügyi biztosként. Tehát ő is nagyon jól 
tudja ezeket a dolgokat alátámasztani, adott esetben az ő tevékenysége folyamán, az Európai 
Unió adóügyi tevékenysége folyamán, hogy melyek voltak azok a változások, amelyeket 
kényszerűen át kellett vennie miden egyes tagországnak, és ebből adódóan milyen kritikus 
helyzeti változások történtek. Tehát súlyosbodott-e az Európai Unión belül ezen szintű 
visszaélések száma, vagy pedig csökkent azáltal, hogy az Európai Unió ezeket a törvényi 
rendelkezéseket minden egyes tagországra tulajdonképpen rákényszerítette, mert enélkül nem 
is működhetne az Európai Unió adóügyi rendszere. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Akkor szakértői minőségében 

meghallgatjuk a kolléga urat. Legyen szíves a nevét mondani, és a véleményét is ismertesse. 
 
KERESZTES TAMÁS (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Keresztes Tamás vagyok, az Állami Számvevőszék ellenőrzésvezetője. A témához szólnék 
néhány szót. Egyrészt, ahogy Puskás alelnök úr is említette, összeállított az Állami 
Számvevőszék egy elemző anyagot, ami az utóbbi 10 év NAV-ot, illet APEH-et érintő ÁSZ-
megállapításokról szól. Ezt az ÁSZ a honlapján közzé is tette. Amit még szeretnék mondani, 
most van tárgyalás, illetve elfogadás alatt az Állami Számvevőszék 2014. évi első féléves 
ellenőrzési terve. Ezt várhatóan jövő hét elején fogadja el a vezetés, illetve hozza 
nyilvánosságra. Ebben az ellenőrzési tervben két olyan ellenőrzés van, ami alapvetően érinti a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzését. Egyrészt a 2013. évi zárszámadási törvénnyel 
kapcsolatos ellenőrzés, illetve egy több évre visszanyúló, átfogó ellenőrzés is fogja érinteni az 
adóhatóság ellenőrzési tevékenységét. Tehát ez benne van az első féléves ellenőrzési tervben. 

Ami itt elhangzott az európai uniós jogszabályok átvételével kapcsolatban, illetve az 
európai uniós döntésekkel kapcsolatban, mindenképpen föl szeretném hívni a figyelmet, 
illetve tájékoztatni a bizottságot arról, hogy tudomásunk van arról, hogy több európai uniós 
bírósági ítélet történt magyar ügyekben, amelyek a fiktív számlázással függtek össze, illetve a 
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fiktív számlázással kapcsolatos adóhatósági gyakorlatot vizsgálták. Ezek az ítéletek nagy 
hatással voltak az adóhatósági adóztatási és ellenőrzési tevékenységére, itt jelentősen 
szűkültek az adóhatóság ellenőrzési jogosultságai, hogy mit minősíthet fiktív számlának. Ezek 
is alapvetően meghatározzák az általános forgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzéseket, illetve 
közvetve az áfa-bevételekre is jelentős hatást gyakorolnak. Ennyit szerettem volna mondani, 
köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Akkor most Szili Katalin képviselő asszonynak adok szót. 
 

Az előterjesztő válasza 

DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm képviselőtársaimnak azt, hogy részt vettek ebben a vitában, a több évtizedes 
többes számát törlöm, és egy évtizedről szólok, köszönöm Veres János képviselő úrnak, de 
nyilván arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez nem tegnapi probléma, hanem 
régebb óta fennálló probléma. Így, úgy gondolom, egyrészről a parlamentnek érdeke az, hogy, 
hangsúlyozom még egyszer, a közintézményekbe vetett bizalom miatt maga is tegyen lépést, 
még akkor is, ha egyébként az Állami Számvevőszék felvette a 2014-es vizsgálati tervébe. 
Azt gondolom, ez egy nagyon pozitív lépés, de ettől függetlenül is arra kérem a 
képviselőtársaimat, éppen azért támogassák, hogy ha már ez ekkora publicitást a közvélemény 
előtt, hogy a parlament is tesz ebben a kérdésben lépést. Mindazzal együtt, amit 
miniszterelnök úr is plenáris ülésen ebben a tárgyban elmondott. Nem kizárva azt, hogy ha 
ennek van egyébként más jogi vetületei, akkor az összes többi, ezzel a kérdéssel foglalkozó 
szervezet is tegye meg a maga lépéseit. 

A másik kérdés, amire szeretnék még, elnök úr, utalni. Én több alkalommal fordultam 
az illetékes miniszterhez a multi- és transznacionális cégek belső elszámolási rendszerével 
kapcsolatosan. Úgy hiszem, érdemes a parlamentnek és illetékes bizottságainak majd a 
jövőben foglalkozni ezzel is. Hiszen az egy dolog, amit mi magunk megteszünk a 
parlamenthez tartozó intézmények irányába a szükséges vizsgálatok lefolytatása érdekében, 
ugyanakkor érdemes lenne foglalkoznunk azzal is, hogy szükséges-e egyáltalán jogszabály-
módosítás azzal kapcsolatosan, még az európai uniós szabályokkal együtt is, ami a saját belső, 
már elnézést kérek, hogy így fogalmazok, de védelmi rendszerünket jelenti ebben a 
tekintetben. Tehát azt hiszem, érdemes lenne a belső elszámolási rendszert is vizsgálat 
tárgyává tenni, és ha szükséges, akkor ebben a módosító indítványokat, a jogszabály-
módosításokat megtenni, hiszen erre csak nekünk van felhatalmazásunk. Elnök úr, köszönöm 
a lehetőséget. 

 

Döntés a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Szavazás következik tehát arról, hogy ki az, aki támogatja 
az indítvány tárgysorozatba-vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Két igen mellett, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. Köszönöm 
szépen. 

 
DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Elnök úr, azért arra szeretném kérni, 

hogy az ellenszavazatokat és tartózkodásokat is legyen kedves külön megkérdezni. 
 
ELNÖK: Természetesen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Tizenegy. Ki az, aki 

tartózkodott? Kilenc. Köszönöm ezt a finom distinkciót, nagyobb a rutin azon az oldalon. Ez 
is fontos információ. Köszönjük szépen, képviselő asszony. 
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő számvevőszéki ellenőrzés végzéséről szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba-vételének 
és általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor az utolsó napirendi pontunk következik az egyebek 
előtt. Jómagam indítványáról van szó, ami hasonló tárgyban született. Ezt már megkíséreltem 
a bizottság előtt, hogy saját indítványaként terjessze ezt elő, erre nem volt hajlandó a 
bizottság, ezért tettem meg egyéni indítványomat. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Örülök, hogy meghallgattam itt szakértő úr véleményét, értékes információkat kaptuk 
tőle. Nevezetesen Domokos elnök úr mondta egy kérdés kapcsán válaszában, hogy az első 
féléves ellenőrzési tervét hamarosan nyilvánosságra hozza. Ebben a NAV-ot érintő 
ellenőrzések is lesznek. Nos, az egyik, az ez évi költségvetési törvény végrehajtásával 
összefüggő zárszámadás, ez a válasza, kedves szakértő úr, egyáltalán nem teszi fölöslegessé 
az én indítványomat, ugyanis a zárszámadásról szóló számvevőszéki jelentés majd valamikor 
2014. augusztus végén fog megjelenni, itt pedig most van helyzet. 

A másik indoka pedig, hogy egy többéves visszatekintés fog történni a vizsgálatban, 
ez jó dolog, azonban ebből nem derül ki, hogy ez egy olyan kockázatelemzést is tartalmaz-e, 
mint amiről itt beszéltünk. Ugyanis valóban arról van szó, hogy ezek a hatalmas összegek 
tartósan kiáramlanak-e az állami költségvetésből, ne adj’ isten, bűncselekmény formájában, 
vagy rendben van a rendszer, és jól működik-e. Ezt nem lehet halogatni. Jelentős összegről 
van szó, társadalmilag izgalmas, sok embert, nemcsak a pártokat érdeklő, nemcsak a 
parlamenti képviselőket érdeklő kérdésekről van szó, és a kontextus is olyan. Tehát a szakmai 
kritériumok mindegyik megvan, ami arra ösztökéli az ellenőrt, hogy itt vizsgálnia kellene, 
méghozzá sürgősen. Ezért én az indítványomat változatlanul aktuálisnak tartom, mindazok 
ellenére, amik itt elhangzottak. 

Különösképpen azért, mert Domokos elnök úr egy kérdésre válaszolván azt mondta a 
parlamentben egy hete, hogy az ellenőreink nem találtak bűncselekményre utaló jelet az 
adóhivatalnál. Én ezt elhiszem, hogy nem találtak. De ilyen kifejezés az ellenőrzési 
terminológiában nincs, hogy nem találtam valamit. Olyan van, hogy megvizsgáltam, elegendő 
bizonyítékot szereztem annak kimondására, vagy nincs jelenős hiba, és akkor azt írom le. 
Vagy azt írom le, hogy megvizsgáltam, és elengedő bizonyítékot szereztem annak 
kimondására, hogy van probléma. De ilyen nincs, hogy nem találtam. Ennek nem sok köze 
van a szakmai terminológiához. Nem is beszélve arról, hogy nemcsak bűncselekményre utaló 
problémák vannak. Én nem állítom, sőt, nem én, a szakma nem állítja, hiba lehet jóhiszemű 
tévedés is, rosszul szervezett rendszerből is jöhetnek ki hibák, ott nincs bűncselekmény. Az, 
hogy a számvevők eddig nem találtak bűncselekményre utaló jelet, ezt elhiszem. Ez messze 
nem válasz a kérdésre. Ezért aztán azt gondolom, hogy ez az indítvány továbbra is időszerű. 

Kinek van erről véleménye? Veres képviselő úrnak. 
 

Észrevételek, vélemények 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Szeretném megismételni azt az álláspontunkat, amely szerint valamennyi olyan 
kezdeményezést támogatunk, ami ennek az ügynek kapcsán megszületik az Országgyűlésben, 
annak érdekében, hogy minél gyorsabban, minél teljeskörűbben kerüljön a nyilvánosság 
számára bemutatásra az adott kérdéskör kapcsán fellelhető összes releváns információ. Elnök 
úr javaslata azt szolgálja, hogy ez a számvevőszéki ellenőrzés mihamarabb elindításra 
kerüljön, azt szolgálja, hogy teljeskörűen megvizsgálja a kérdéskör kapcsán az adóhatóságnál 
fellehető összes körülményt és információt. Ezért ez teljes mértékben összhangban van azzal, 
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amit mi magunk is kezdeményeztünk az elmúlt időszakban, más formában. Ezért azt 
gondolom, hogy ahogyan már fogalmaztam az elején, ezt az indítványt is támogatjuk, hogy 
tárgysorozatba-vételről döntsön az Országgyűlés, vegye tárgysorozatba, sőt, azt is, hogy 
mielőbb megszülessen a döntés. 

Örülök annak, amit elmondott a számvevőszéki munkatárs a jövő évi ellenőrzési terv 
azon pontjával kapcsolatban, amely majd ki fog térni az adóhivatal ellenőrzésére. Egyetlenegy 
dolog hiányzott ebből számomra, nevezetesen az, hogy mely időponttal kezdődően indul el a 
vizsgálat. Tehát itt most úgy ítéljük meg többen az Országgyűlés tagjai közül, hogy a 
fölmerült információk alapján egy márciusban indítandó vizsgálat kései. Egy most indítandó 
vizsgált lenne időszerű ebben a kérdésben, és szerintem a Számvevőszéknek kell tudni 
érzékelnie azt, hogy ha ilyen típusú társadalmi igény merül föl egy dolog kapcsán, hogy az 
nem egy későn elkezdődő, és mondjuk, tavasz végére, nyárra befejeződő vizsgálat, amiről itt 
szó van. Ez megítélésünk szerint sokkal gyorsabb ütemet diktál vagy követel a kialakult 
helyzetben. 

Örülök annak, hogy hozzászólásában kitért arra, hogy itt voltak bizonyos európai 
bírósági döntések. Érdemes lenne ezzel is foglalkozni nekünk is, törvényalkotóknak. Azért 
lenne érdemes ezzel foglalkozni, mert ezek a döntések ismereteim szerint nem túlságosan 
frissek. És nem látom azt, hogy a magyar jogalkotás ezen döntések következményeit a 
végrehajtási törvényekben, mármint az adóval kapcsolatos törvényekben átvezette volna. Ha 
rövid akarok lenni, akkor azt kell mondjam, hogy ismereteim szerint ezek a bírósági döntések 
azt a fajta magyar joggyakorlatot, amely a mi kormányunk időszakában is joggyakorlat volt, 
helyzeték hatályon kívül, miszerint a mögöttes felelősség az áfafizetés esetében hogyan és 
mint állapítható meg. Mi egy nagyon szigorú szabályt léptettünk akkor hatályba, ez azt 
jelentette, hogy nemcsak a közvetlen áfaalanyok voltak ebben az esetben felelőssé tehetők, 
hanem a befogadók is felelősség tehetők voltak. Ez egy sokat vitatott kérdés volt, tudomásom 
szerint több bírósági ítélet nem találta megfelelően megalapozottnak. Ugyanakkor nem látom 
azt, hogy a helyébe akár az áfatörvényben, akár az adózás rendjéről szóló törvényben 
bármifajta olyan változás következett volna be, ami biztosítja az állam érdekeinek 
érvényesítését az ilyen jellegű, vitatott esetekben. 

Ezért kifejezetten kíváncsi lettem volna arra is, hogy vajon erről a kérdésről mit mond 
a Számvevőszék, és mit mond gyorsan a Számvevőszék. Mert ebben az ügyben szerintem 
viszonylag, úgy fogalmazok, hogy gyors jogalkotási kötelezettsége lett volna a Magyar 
Országgyűlésnek. De az én ismereteim szerint ezek hónapokkal ezelőtt megszületett döntések, 
és nem látom azt, hogy a reagálás megtörtént volna. Már csak ezért is érdekes lett volna, ha 
ezzel a kérdéssel érdemben tudunk foglalkozni, mert meggyőződésem szerint, amit elnök úr 
most itt javasol, az is közelebb visz ahhoz, hogy egy adott kérdéskört ki-ki pontosan értsen, 
ki-ki az adekvát válaszok megfogalmazásában a maga módján is részt tudjon venni, beleértve 
magát a hivatalt, beleértve a Számvevőszéket, és beleértve a parlamentet is, a parlamenti 
képviselőket is. Hiszen itt, azt gondolom, olyan ügyekről van szó, amelyekben először a 
pontos megértése, a helyzet pontos kezelésével kapcsolatos javaslatok megtétele, utána pedig 
a megfelelő törvényszövegben is megjelenő döntések is fontosak. Hogy aztán ennek 
végrehajtása ismét a különböző állami hivatalokon keresztül megtörténhessen. 

Összegezve, a benyújtott indítvány tehát összhangban van a mi konzekvens 
álláspontunkkal ebben a kérdésben. Támogatunk minden olyan indítványt, ami azt szolgálja, 
hogy mihamarabb és egyértelmű álláspont kerüljön kialakításra abban, hogy mi is van a 
bejelentések, kijelentések és sejtetések mögött, és a tényhelyzetre megfelelő reakció 
történhessen az állam részéről. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes képviselő úr! 
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Az előző témánál nem véletlenül 
mondtam, és tényleg nem a vitát akarom fokozni, mert nincs értelme, amit az Állami 
Számvevőszék részéről a kolléga mondott, hogy több olyan bírósági döntés van, amit az 
Európai Unió hozott meg, és tulajdonképpen a magyar jogszabályok tekintetében meg kellett 
hajolni az uniós döntések előtt. Csak két dolgot szeretnék elnök úr, és itt jön be az, hogy ön 
azt mondta, hogy olyan nincs, hogy az Állami Számvevőszék nem talált ezt vagy azt. 
Emlékezzen vissza rá, és itt nem vitát akarok, tényleg nem vitát akarok, annak idején, amikor 
a Draskovics pénzügyminiszter úr visszatartotta az áfát. Ez volt 2005-ben. Utána szeretném 
megnézni, hogy az Állami Számvevőszék azzal kapcsolatosan úgy foglalt-e állást, hogy 
jogtalan volt a miniszter lépése! Nemigen hiszem. Mennyit kellett visszafizetni a magyar 
államnak 2012-ben? Bizony, 250 milliárd forintot. 

Mondok egy másik példát, elnök úr, ugye, a múlt héten vagy két héttel ezelőtt hoztunk 
egy olyan döntést, hogy 2007 környékén a MOL esetében volt egy 32 milliárd forintos állami 
követelés, áfabevétel szempontjából. Ugye, ezelőtt pár héttel vagy hónappal hozott az európai 
uniós bíróság egy olyan döntést, hogy mivel a magyar állam jogtalanul szedte be akkor a 
MOL-tól azt a pénzt, a 32 milliárdot, és azt most vissza kell fizetni. Erre szeretnék 
rávilágítani, elnök úr. Amikor ön is sejtelmesen fogalmaz, akkor tessék, én is azt mondom 
mindig, tényeket mondani. Ez két olyan tény, amelyben az európai bíróság adó kérdésében 
Magyarországot elmeszelte. És ha összeadjuk a két összeget, az mindjárt 300 milliárd. Nem 
számítva azt, amit Veres képviselőtársam is mondott, hogy az Európai Unió küszködik 
azoknak az áruknak a határok nélküli mozgatásával, amelyek révén hatalmas adócsalások 
történnek. 

Én nem vitát szerettem volna, még egyszer kihangsúlyozom, nem is várok választ arra, 
amit elmondtam, csak ezzel szerettem volna kiegészíteni, ha ezekre esetleg elnök úr nem 
gondolt volna, hogy sajnos ezek is ott voltak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor az 

előterjesztő jogán még néhány gondolat. Az egyik mindjárt itt Ékes képviselőtársamnak. 
Ugye, ez a Draskovics-féle áfavisszatartásnál szeretném rögzíteni, hogy ez a pénz nem veszett 
el, ez visszakerült oda, ahonnan származott. Ez visszakerült a magyar gazdaságba. Csak úgy 
tetszett fogalmazni, hogy ez a pénz elveszett. Nem egészen értem a kérdést. (Ékes József 
közbeszól.) Hadd mondjam a véleményemet, kedves képviselő úr! Tehát rögzítem, ez egy 
szakmai hiba volt. Ugyanis az nem megy, és az európai bíróság döntése az volt, hogy a 
folyamat egyik végén eredményszemléletű számbavétel van, a másik végén pénzforgalmi van. 
Ezért kellett visszaadni a pénzt. Ez a dolog szakmai része. Ez a pénz nem veszett el. Én azt 
most meg nem mondom fejből, hogy ezt az anomáliát a Számvevőszék miként regisztrálta, 
állapította meg. De a lényeg, hogy a pénz nem veszett el. 

A másik a MOL-dolog. Ott az Európai Bizottság és az európai bíróság között volt egy 
vita. Másként döntött az egyik, másként döntött a másik. Aztán, hogy ebben most a 
Számvevőszék mit mondott, mondott-e egyáltalán valamit, nem tudom. Nem is egészen 
értem, hogy ez a két példa, képviselő úr, hogy került ide. De ha a kérdése az volt, hogy én erre 
gondoltam-e, nem gondoltam, tisztelettel jelentem. Ezekre a példákra nem gondoltam, amikor 
megtettem javaslatomat. 

Döntés a határozat javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Akkor most az a kérdésem, hogy ezt az indítványomat ki az, aki támogatja, hogy 
vegyük tárgysorozatba. (Szavazás.) Két igen. Ki az, aki nem támogatja? Tizennyolc. Ki 
tartózkodott? Ilyen nem volt. Tehát a bizottság nem támogatta az indítvány tárgysorozatba-
vételét. Köszönöm szépen. 
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Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik. Itt még Veres képviselő úrnak lett volna 
mondanivalója. Megadom a szót, tessék! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, akkor megismétlem az akkor tett 

indítványomat. Nekem teljesen jó, ha elnök úr saját hatáskörben jár el ebben a kérdésben. Egy 
biztos, miután a mai bizottsági ülésünkön nyilvánvalóvá vált egy olyan körülmény, hogy a 
következő évi költségvetéssel kapcsolatos egyik előirányzat értékét meghatározó 
törvénymódosítás van az Országgyűlés előtt, amit nem tárgyalt a költségvetési bizottság, nem 
hozta ide a kormány képviselője zárószavazás előtti módosító indítványként. Ezért az egyik 
része a dolognak számomra az, hogy kérje elnök úr bizottsági elnökként, hogy ezt az 
indítványt a bizottság tárgyalja meg, lévén, hogy úgy gondolom, a bizottság hatáskörébe 
tartozó indítványról van szó. Azt csak egy adminisztratív tévedésnek hiszem, gondolom, és 
most már látom is az indítvány szövege alapján, hogy a Ház apparátusa ezt nem hozta eleve a 
költségvetési bizottság elé. Ez egy dolog. De úgy gondolom, elnök úrnak jogkörében áll kérni 
azt az indítványt, amely egy költségvetési tételt ilyen módon érint, hogy ezt a bizottság 
tárgyalhassa meg. 

A második indítványom pedig úgy szól, hogy elnök úr hívja föl a Költségvetési 
Tanács figyelmét arra, hogy a benyújtott költségvetési javaslat kapcsán van olyan 
törvénymódosítás az Országgyűlés előtt, amely törvénymódosítás hatása nem szerepel a 
jelenleg zárószavazás előtti módosító indítványról történő szavazás előtti stádiumában lévő 
költségvetésnél, és vegye ezt figyelembe a Költségvetési Tanács akkor, amikor véleményét 
kialakítja. Ha ezt nem teszi meg, akkor törvénytelenül jár el a Költségvetési Tanács, 
hangsúlyozom. Tehát nem tartja be a rá érvényes törvényt, ha a Költségvetési Tanács a 
tudomására jutott ilyen típusú dolgot nem vesz figyelembe. Nekem ez a két indítványom van. 
Azt gondolom, mindkettő olyan, ami nehezen vitathatóan megállja a helyét. Hogy aztán 
milyen lehetősége van elnök úrnak az első kérdésben, hogy milyen döntést hozhat, azt elnök 
úr meg tudja ítélni, a második kérdésben pedig számomra egyértelmű a dolog. Mivel a mai 
bizottsági ülésen az általam részletesen megindokolva ismertté vált tényről van szó, ezért csak 
annyit kérek, hogy elnök úr bizottsági elnöki jogkörében írjon egy levelet Kovács Árpád 
elnök úrnak, amelyben tudomására hozza ezt a tényt. Hogy aztán majd a tanács hogyan 
minősíti ezt a tényt, az már az ő felelőssége. Értelemszerűen a plenáris ülésen ezt meg fogom 
kérdezni a tanács elnökétől, akinek ott egy véleményt kell majd mondani a benyújtott 
költségvetésről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm a javaslatokat. Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Abban egyetértek Veres képviselő 

úrral, hogy mind a két javaslat olyan, amely nehezen állja meg a helyét. Itt volt képviselő úr a 
bizottsági ülésen, világosan elhangzott, hogy annak a javaslatnak költségvetési kihatása nincs, 
semmit nem módosít az égadta világon, számszerűen semmit nem jelent, ön ezt teljesen 
pontosan tudja. Értem a százalékokat, de magát a pénzmennyiséget, ami ebből befolyik a 
költségvetésbe, abszolút nem módosítja se pro, se kontra. Egyébként önnek abban igaza van, 
hogy a költségvetési bizottság elnöke meg azt tesz, amit ő maga akar. Ezt tudtuk anélkül is, 
hogy erre ön fölhívta volna a figyelmét. 

Én elnök úrnak csak arra szeretném fölhívni a figyelmét, vagy tisztelettel megkérni, 
hogy ha bármilyen levelezésbe bonyolódik bárkivel ez ügyben, akkor a címzetteknek legyen 
az világos, hogy nem a költségvetési bizottságot képviseli, mert a költségvetési bizottság ilyen 
értelmű döntése, amit Veres János mindenáron el akart érni, nincs. Az elnök természetesen 
bármire megkérheti mind a Költségvetési Tanácsot, mind a Ház megfelelő apparátusát, az 
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elnököt, mindenre van lehetősége. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek 
mögött bizottsági döntés nincs. 

 
ELNÖK: Világos. Köszönöm szépen az észrevételeket, javaslatokat. További 

észrevétel? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak Balla képviselő úrnak mondom, hogy tőlem olyat 

nem hallott, amire hivatkozott az első mondatában. Majd nézze meg a jegyzőkönyvet! 
Másrészt pedig szakmai nonszensz, amit állít, képviselő úr. Ugye, azt nem gondolja 
komolyan, hogy ne lenne a költségvetés bevételére bármilyen összegű hatása egy jelentősen 
csökkenő adómérték most újként megjelenő módosító indítványának? Hogy ez hány millió 
forint, erről ne kezdjünk el vitatkozni, mert ezt nem tudom. De nyilván van a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban arra felelős ember, aki majd ki fogja azt számolni, és a 
bizottság elé fogja terjeszteni. Abból a szempontból nem az a kérdés, képviselő úr, hogy 
érdemben a GDP százalékában kifejezhető mértékű-e a módosulás. Nem ez a kérdés.  

Módosul a költségvetés egyik bevételi előirányzata. Ha ez 10 millió forinttal módosul, 
akkor is módosul. Márpedig abban nagyjából talán egyetérthetünk, hogy ez milliós 
nagyságrendű tétel minimálisan, vagy ettől lényegesen több is lehet attól függően, hogy 
mennyit vesznek figyelembe adóalapként. Márpedig, ha ez így van, akkor úgy gondolom, a 
pontosság, a precizitás megköveteli mindenkitől, hogy erre a kérdésre reagáljon. Ha nem 
reagál, természetesen lehet így is hozzáállni a dolgokhoz. Egy biztos, a Költségvetési Tanács 
nem teheti meg, hogy ezzel a kérdéssel érdemben ne foglalkozzon. Ugyanis, ha ezt megteszi, 
akkor komolytalanná teszi önmagát ezzel. Köszönöm. 

 

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Ismételten köszönöm a tanácsokat. Saját hatáskörömben tehát, ahogy Balla 
képviselő úr mondta, saját elnöki kompetenciámon belül, ha szükségesnek látom, miután 
áttanulmányoztam részletesen ezt az indítványt, erre nem volt korábban módom, vagy nem 
hívták föl rá a figyelmemet, mindegy, hogy fogalmazok, és ha úgy látom, hogy ez indokolni 
fogja a megteendő intézkedéseket, akár a KT elnökének figyelmét fölhívni, akár a bizottságot 
összehívni, akkor azt meg fogom tenni. 

Egyéb nincs, akkor köszönettel bezárom a bizottság ülését. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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