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Napirendi javaslat  

 

1. a) Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére (B/4745. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
b) Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

2. Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4888. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Kijelölt bizottság) 

3. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4730. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

4. Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4741. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4742. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

6. A dohányboltok hermetikus lezárásának megszüntetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/4517. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

7. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4527. szám)  
(Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

8. A Fidesz által a trafikok bejárata elé száműzött kisgyermekek biztonságának 
megteremtéséről szóló törvényjavaslat (T/4556. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

9. A dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/4631. szám)  
(Tóbiás József, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Tóth Bertalan, Tóth Csaba, Lukács 
Zoltán és Dr. Bárándy Gergely (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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10. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4670. szám)   
(Hegedűs Lorántné és Gyöngyösi Márton (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

11. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)   
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   

Tiffán Zsolt (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak részéről 

Domokos László elnök (Állami Számvevőszék)  
Tasó László államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Szabó Szabolcs (független) országgyűlési képviselő, előterjesztő   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, és kérem, ha lehet, lassan mindenki foglalja 
el a helyét. Vetnék egy pillantást a jelenléti ívre, hogy hogyan állunk, biztos, ami 
biztos. A jelenléti ív alapján a határozatképesség biztosítva van. Megkezdjük a 
bizottsági ülést. 

A bizottság tagjai kézhez kapták a javasolt napirendet, ami alapvetően az 
Állami Számvevőszék beszámolójával kezdődne. Tisztelettel üdvözlöm elnök urat és a 
munkatársait itt a Gazdasági bizottság ülésén. Annyit jeleznék, hogy itt a bizottsági 
ülés előtt beszélgettünk, és Tasó államtitkár úr más bizottsági ülésekhez kapcsolódó 
elfoglaltsága miatt külön kérte, hogy ha lehet, akkor az egyes közlekedési tárgyú 
törvényeket vegyük előre, és mivel elnök úr ebbe beleegyezett, ezért én tennék erre 
egy javaslatot a bizottság számára. Tehát fönntartva az eredeti napirendi pontokat, 
egyetlenegy sorrendcserét javasolok, hogy az első helyen az egyes közlekedéssel 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat legyen, és azt követően 
foglalkozzunk az Állami Számvevőszék beszámolójával, a többi pedig értelemszerűen 
marad változatlan sorrendben.  

Kérdezem, hogy az ily módon előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e 
kérdés vagy észrevétel a bizottság tajgai részéről. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, 
kérdezem, hogy ki az, aki a napirendet támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendjét. 

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/4888. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Hozzálátnánk az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz. Itt részletes vitát kell lefolytatni. A részletes vita első szakasza 
annak a megállapítása, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 44. § (1) bekezdésében 
előírt követelményeknek: itt az Országgyűlés apparátusával, illetve a bizottsági 
apparátussal egyeztetve azt tudom mondani, hogy véleményünk szerint megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Megnyitom a vita első szakaszát, és 
először azt kérdezném a bizottság tagjaitól, hogy ebben a szakaszban van-e valakinek 
ezzel ellentétes álláspontja, illetve kíván-e bárki bármilyen véleményt kifejteni. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincsen, gondolom, a kormány egyetért ezzel, hogy megfelel a 
házszabály megfelelő paragrafusában foglaltaknak. (Tasó László bólint.) 

Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja azt, hogy 
kimondjuk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelés a törvény 
részéről biztosítva van. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egy tartózkodás mellett támogatta. 

Áttérnénk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat nem érkezett, a bizottságban viszont van módosítási szándék. A 
bizottsági módosítók közül kettőt kézhez kaptak a bizottság tagjai. Azt javasolom, 
hogy először talán kezdjük a tartalmival, mert a többi csupán sorrendbeli átszámozást 
és módosítást jelent.  

Tehát az első az irányítótáblák és a közlekedési táblák kihelyezésével 
kapcsolatos bizottsági módosító indítvány. Ha jól tudom, ezt a bizottság tagjai kézhez 
kapták. 
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Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ezzel a módosító indítvánnyal 
kapcsolatban lesz-e majd észrevétel vagy kérdés. Azt gondolom, annyit 
előrebocsátanék, mielőtt az államtitkár úr véleményét kérdezném, hogy ez az a 
módosító indítvány, amely még lehet, hogy jogirészlet-csiszolásra szorulhat. Azt 
javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy nyissuk meg ezt a témát. Ez egy olyan régi téma, 
ami nagyon sokszor felmerült. Nyilvánvalóan az a kérdés például, hogy a 
magánterületen történő elhelyezés az önkormányzati közigazgatási rendszernek 
megfelelő döntésnek megfelel-e, ez egy olyan jogi kérdés, amit meg kell vizsgálni. De 
azt gondolom, ennek a kérdésnek a vizsgálatára igazából a TAB jogosult, ezért én azt 
javasolnám, hogy a bizottság ezt a módosító indítványt nyújtsa be, még akkor is, ha 
esetleg egyes pontjaiban nem érezzük száz százalékig kidolgozottnak. Azt követően a 
TAB ülésén pedig szerintem lesz mód arra, hogy ha kell jogi korrekciót végrehajtani a 
módosító indítványban, akkor ezt a TAB megfontolhassa. Ezzel bocsátanám előre. 
Tisztelettel kérdezem először az államtitkár urat, hogy mi a tárca álláspontja a 
módosítóval kapcsolatosan. 

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Köszönöm szépen a szót. Köszönöm elnök úr türelmét is. A tárca egyetért ezzel a 
javaslattal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány 

kapcsán? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító 

benyújtását. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottságban nyolc igen szavazat van. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság 1 ellenszavazattal, 3 
tartózkodás mellett a módosító indítvány benyújtását támogatta. 

A másik módosító, ami benyújtásra kerülne, 2016. január 1-jére javasolja 
átütemezni a közutak használatáért fizetett díjakat és a jogosulatlan úthasználathoz 
kapcsolódó szankciók átalakítását. Tisztelettel kérdezném az államtitkár urat először, 
hogy a tárcának mi az álláspontja ezzel kapcsolatosan. 

 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A tárca támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel, hozzászólási 

szándék? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a módosító benyújtását. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A bizottság 
támogatta a módosító benyújtását. Köszönöm szépen. 

Más módosítási szándékról nem tudok. Amennyiben nincs ilyen, nem jelez 
senki, a részletes vitát lezárnám. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja, hogy ennek 
megfelelően a megfelelő jelentés benyújtását a bizottság elvégezze, illetve benyújtsa. 
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 
nyolc igen szavazattal, négy tartózkodás mellett támogatta. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és munkatársainak a jelenlétét. Ezzel az 
első napirendi pontot lezárnánk. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
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Országgyűlés részére (B/4745. szám)   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az 
Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/… szám)   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra. Köszönöm elnök úr türelmét. Ha 
megengedi a tisztelt bizottság, belevágnánk az Állami Számvevőszék 2014. évi 
szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről szóló beszámoló tárgyalásába 
és értelemszerűen az ahhoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadásába, ami egy 
döntés önálló bizottsági indítvány benyújtásáról. Ez mindig ennek megfelelő 
tárgyalási rendben szokott alakulni a bizottság részéről. Ha megengedik, elsőként 
megadnám a szót elnök úrnak. Parancsoljon! 

Domokos László szóbeli kiegészítése 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Az Állami Számvevőszék 2014. évi munkájával 
kapcsolatban is elkészítettük mind a szakmai tevékenységről szóló tájékoztatót, mind 
pedig az intézmény működéséről szóló gazdasági beszámolót. Az Állami 
Számvevőszék 2014-ben is a törvényi keretek között végezte munkáját. Az 
országgyűlési határozatban is megfogalmazott küldetése, hogy előmozdítsa a 
közpénzügyek és a közvagyon átláthatóságát, rendezettségét és erősítse az 
elszámoltathatóságát. Eszerint szerveztük munkánkat. Ellenőrzésünk végzése során 
fókuszban volt a gazdasági növekedésre, a versenyképességre és az államadósságra 
ható területek további ellenőrzése, ahogy már az azt megelőző években is, illetve a 
közfeladat-ellátó, közszolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetek kerültek a 
középpontba új elemként. Igazodva a felhasználói igényekhez is, az éves beszámoló 
évről évre új elemekkel bővül, hiszen meghallgattuk a múlt évben is a képviselők 
véleményét, és ennek megfelelően tartalmában felhasználóbaráttá próbáltuk tenni az 
éves beszámolónkat, új elemekkel bővítettük azokat. Ennek részeként az ÁSZ 
ajánlásokat is megfogalmazott az Országgyűlés részére, és ezzel is szeretnénk 
támogatni a jól irányított államot, a jó kormányzást, ahogy a törvény is 
megfogalmazza feladatainkat. 

2014-ben az ÁSZ 233 jelentést hozott nyilvánosságra. Tevékenységének széles 
körű lefedettsége, hasznosulása jellemezte. Tavaly 966 helyszínen voltunk jelen, 574 
címzettnek 2642 javaslatot tettünk, és 31 országgyűlési ülésen, bizottsági ülésen 
összesen 158 számvevőszéki dokumentum megtárgyalása történt. 2014-ben az az 
alapvető országgyűlési szándék, hogy az ellenőrzéseknek következménye legyen, és az 
abban is megnyilvánult, hogy gyakorlatilag száz százalékban intézkedési tervek is 
születtek a jelentéseink tekintetében.  

Azonban egy erősödő új jelenséget tapasztalhatunk, amely természetesen a 
korábbi években is volt, de most talán nagyobb számban, ez pedig: a 
közpénzfelhasználás érdekében az ellenőrzésekhez kapcsolódó feltárt gyanú alapján 
az Állami Számvevőszék 2014-ben 50 alkalommal élt jelzéssel a hatóságok felé, 21 
esetben kezdeményezett jogorvoslati eljárást, és az ÁSZ megalapítása alapján 45 
nyomozás volt folyamatban a múlt évben. 

Az átláthatóság biztosítása érdekében emellett a Számvevőszék egy folyamatos 
tájékoztatási rendszert működtetett, ahogy már egyébként a korábbi években is. 
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Ennek megfelelően mind az ellenőrzés folyamatában, mind az ellenőrzések 
megállapításairól, magának az ÁSZ-nak a működéséről önmagunkban ezer hírt 
bocsátottunk ki, amely online mindenki számára megismerhető. 2014-ben az ÁSZ 
ellenőrzést végzett a közpénzügyi kockázatokat hordozó kiemelt társadalmi 
jelentőségű és korábban ellenőrizetlen területeken vagy nagyon gyéren ellenőrzött 
területeken, valamint az ellenőrzéseket végző szervezeteknél. Különösen fontos 
kiemelnünk, az ellenőrzés hatékonyságánál úgy tapasztaljuk, miután százezres 
nagyságrendű a potenciális közpénzfelhasználó akár évente is, ezért fontos, hogy azok 
ellenőrző szervezeteinek a megfelelő működésére nagyobb figyelmet fordítsunk. 
Hiszen így az a három védelmi vonalas logika, hogy maga a pénzfelhasználó szervezet 
közvetlenül önmagán belül működtesse az ellenőrzési rendszerét, belső ellenőrzését, 
valamint a felügyeleti szerv mint második vonal, szintén a felügyeleti feladatait, 
ellenőrzéseit ellássa, és azt követően jön az Országgyűlés legfőbb ellenőrző szerve, 
pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerveként a Számvevőszék, ez az egymásra épültség 
tudja igazából hatékonnyá tenni a magyar közpénzügyi védelmet. Ennek keretében a 
múlt évben kibocsátásra került a Gazdasági Versenyhivatalról szóló jelentés, a 
Magyar Államkincstárról, a bírósági rendszerről, a közbeszerzési rendszerről, a 
köztestületek közül a gazdasági kamarákról a jelentés.  

Az állami vízműveket kezdtük el ellenőrizni, illetve öt ellenőrzést befejeztünk. 
A színházak - amelyek gazdasági társasági formában működtek, java része budapesti 
színházakhoz kötődik, bár vidéki társaságok is voltak az ellenőrzésben, illetve ott 
eleve kevesebb a társaság -, valamint az európai uniós források felhasználásában, 
elosztásában részt vevő szervezetek értékelésére is sor került. 

Tavaly megkezdtük a rezsicsökkentésben érintett közműcégek ellenőrzését, 
amelyek elsősorban a múlt évben a távhőhöz és a hulladékszállításhoz kapcsolódtak. 
Ez egyébként folytatódik idén, mint ahogy a felsőoktatási intézmények átfogó 
ellenőrzése is a múlt évben kezdődött, és idén tavasszal fejeztük be. 2014-ben sem 
maradt háttérben, nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzatok ellenőrzésére, 
hiszen ezen cégek egy része önkormányzati tulajdonú cég, de értékeltük 
hagyományosan a települések egyenkénti pénzügyi-vagyoni helyzetét és 
gazdálkodását, illetve a belső kontrollok, a szabályos működés feltételeit is, valamint 
nagyon nagy arányban egyablakos rendszerben a településeken lévő nemzetiségi 
önkormányzatok, így a főváros kerületeinek a nemzetiségi önkormányzati ellenőrzése 
is megtörtént, amely egyébként korábban kimaradt a látókörből, viszont elég jelentős 
társadalmi kockázata van, ha azok nem szabályosan működnek. Bár nem nagy 
pénzfelhasználást tapasztalhattunk, de a szabályosságban - azt tudom mondani - oka 
és indoka volt, hogy ott legyünk, és jelentős javulásokat is tapasztalunk ebben a 
kérdésben az intézkedési tervek elkészülte után. 

Valamint egy új területen, egy teljesen önálló keretben az utóellenőrzéseket is 
elkezdtük, ami a következményekkel járó ellenőrzések utolsó eleme; tulajdonképpen 
nemcsak az intézkedési tervet kell elkészíteni, hanem hogy ténylegesen 
végrehajtották-e, intézkedtek-e. 62 városban folytattunk le először egyben önálló 
utóellenőrzést, amelynek egyébként bizottsági meghallgatása is megtörtént.  

Tanácsadó tevékenységünkről. Ahogy a törvény is előírja, az ellenőrzés mellett 
számos elemzést és tanulmányt készítettünk, a múlt év volt az, amikor ez már 
darabszámban is nagyobb, és nemcsak a Költségvetési Tanács támogatásához kötődő 
elemzések, hanem gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó elemzések voltak. Itt ki 
szeretném emelni a 2013. évi makrogazdasági folyamatok elemzését, azt már a múlt 
évben a zárszámadással egy időben - pont országgyűlési igényre is - önálló 
elemzésként nyilvánosságra hoztuk, bemutattuk. 
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Emellett szakmai konferenciákat szervezetünk, „jó gyakorlat” konferenciákat, 
tehát hagyományosan próbáljuk nemcsak az ellenőrzés számon kérő oldalát, hanem a 
tanácsadó, támogató oldalát is megjeleníteni a Számvevőszék munkájával. 
Kidolgoztunk egy újszerű segítséget, amelyhez nem kell az ÁSZ épületébe vagy 
konferenciájára eljönni, egy úgynevezett öntesztrendszert, amely úgy gondoljuk, hogy 
a megelőzést szolgálja az önkormányzati szférában, de az egyházi és más intézményi 
szféra számára is megjelenik, és folytatjuk az idén is újabb öntesztrendszerrel, 
amelyhez önkéntesen van joguk és lehetőségük - főleg a választások utáni - 
önkormányzati vezetéseknek. Azt gondoljuk, ez egy nagyon olcsó és praktikus 
támogató eszköz volt, hogy a választások utáni munka elkezdéséhez ne külső, drága 
szakértőkkel, hanem közvetlen önértékeléssel előmozdítsák azt, amit az ÁSZ aztán 
később majd ellenőrizhet vagy ellenőriz, de úgy gondoljuk nem az ÁSZ ellenőrzése 
miatt kell betartani a szabályszerűséget az önkormányzatnak, hanem az általános 
közpénzügy érdekében, így sokkal nagyobb mértékű, arányú kört tudunk megtalálni; 
a többezres potenciális ellenőrzöttnek próbálunk ilyen támogatást nyújtani ezen 
keresztül.  

Én úgy gondolom, hogy értékteremtő kezdeményezések azok, amelyeket az 
Országgyűlés határozatában is megfogalmazott: a korrupció elleni küzdelmet 
folytattuk, az annak kapcsán való tevékenységet, amire a 2009-es országgyűlési 
határozat kérte föl és hatalmazta föl a Számvevőszéket, valamint a múlt évben 
meghozott pénzügyikultúra-fejlesztéssel kapcsolatos, összehangoló, koordináló 
feladatokban folyt, illetve folyik a jövőben is munka. 

Itt szeretném kiemelni, hogy köszöntjük, üdvözöljük azt a szándékát a 
bizottsági előterjesztés-tervezetnek, amely a korrupció elleni küzdelemben a 
közpénzügyi vezetés színvonalának a fejlesztését és a képzésében való erősebb 
számvevőszéki részvételt támogatná. Mi szeretnénk, ha a támogatást az Országgyűlés 
is megadná. Úgy gondoljuk, hogy már túl vagyunk azon, hogy az úgynevezett 
integritási kultúra terjesztését végezzük, hiszen nagyon komoly eredményeket értünk 
el, és az idén is folytatjuk. A kormányzat hozott döntést ebben az évben, hogy a 
vállalati szektor felé is lépni kell ebben a kérdésben, ott is a kérdőív kidolgozása és 
kiértékelése most van folyamatban, de egy következő fokozat, hogy ne csak a 
figyelmét hívjuk föl, hanem a képességét is erősítsük azoknak a közpénzzel és 
közvagyonnal bánó intézmények és vállalatok vezetőinek, akiknek ebben 
érintettségük van, és továbbfejlesztési feladatuk megítélésünk szerint kiemelkedő. 

Talán utolsó gondolatként a múlt évi gazdasági tevékenységünkkel 
kapcsolatban: azt gondolom, a könyvvizsgálói jelentés egyértelműbben fogalmaz, 
mint amit én bármit is erről tudnék mondani. Csak azt emelném ki, hogy a 
gazdálkodás eredményeként végül is a költségvetés részére az idén a múlt évi 
gazdálkodásunk eredményeként 276,8 millió forint felajánlást tudtunk megtenni, 
hiszen nem használtuk föl a költségvetés minden forintját, viszont a választásokkal 
kapcsolatos feladatokhoz kötődő többletfeladatokat még ezen belül meg tudtuk 
oldani. Én úgy ítélem meg, hogy az elmúlt négy év gazdasági, szervezési, átalakítási 
folyamatai pénzügyileg is most már beértek a Számvevőszéknél. A célunk az, hogy ez 
a pénz továbbra is felhasználható legyen, de a múlt év fel nem használása miatt 
nyilván ezt ilyen értelemben a központi költségvetés számára - mint ahogy egyébként 
minden rendes intézménynek ez a feladata - visszaajánljuk, hiszen nem kellett a múlt 
évi gazdasági tevékenységhez. Az idei évben reményeink szerint még hatékonyabban 
tudunk - az ellenőrzéseket nagyobb pénzráfordítással, az ellenőrzési 
hatékonyságunkat javítva - a pénzfelhasználásról eredményesen gondoskodni. 

Ennyivel szerettem volna szóban kiegészíteni az egyébként közel 100 oldalas 
tájékoztatót, ami csak látszólag 100 oldal. Föl szeretném hívni a figyelmet, hogy új 
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szerkesztése mellett igazából internetes felhasználásra, digitális felhasználásra 
terveztük, és ennek megfelelően minden egyes ellenőrzésünknek a jelentésére is lehet 
kapcsolatot találni a jelentés olvasójának a számítógépen, illetve a kommunikációs, 
tehát az összegző sajtóanyaga is visszakereshető, ezt elküldtük minden képviselőnek, 
de így összegezve, e mögé tulajdonképpen egy több ezer oldalt vagy több tízezer oldalt 
rakva lehet bárkinek részleteiben tovább elmélyednie a jelentéseinkben. Én úgy 
gondolom, ez egy felhasználóbarát megoldás, de természetesen nyomtatott formában 
is elkészült és rendelkezésre áll, amit elküldtünk az Országgyűlés elnökének. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A megtakarításhoz külön is gratulálok, 

szerintem ilyesmire még nem nagyon volt példa az utóbbi időszakban, legalábbis, 
amire én vissza tudok emlékezni, a ’98-as parlamenti kezdetikig bezárólag nem 
emlékszem rá, hogy ilyen bármikor is történt volna. Ez is jelzi azt, hogy valóban azok 
az átalakítások, amelyeket az elnök úr megkezdett, amikről egyébként egy 
alkalommal tájékoztatta is a bizottsági ülést, ezek szerint sikeresek voltak, mert 
egyrészt jelentették a feladatok elvégzését - ez a jelentésekből egyértelműen kiderül -, 
másik oldalról pedig azt, hogy a szervezet hatékonyan működik, tehát annyi 
erőforrást használ fel, ami egyébként a feladatok elvégzéséhez szükséges.  

Ez azért tölt el külön örömmel, mert ne felejtsük el, hogy hosszú vitát 
folytattunk le a bizottsági ülésen, amikor elfogadtuk az Állami Számvevőszékről szóló 
új törvény előterjesztését, mellyel külön garantáltuk azt, hogy csak akkor kap 
pluszfeladatot az Állami Számvevőszék, ha pluszforrást is kap hozzá, és akkor 
emlékszem, hogy többek részéről elhangzott az, hogy miért nem hatékonyabb 
forrásfelhasználással valósítja ezt meg az Állami Számvevőszék. Azt gondolom, most 
tudta bizonyítani az ÁSZ azt, hogy egyébként még a többletfeladatok mellett is képes 
arra, hogy hatékony munkát végezzen egy hatékony munkaszervezés mellett. 

Ha megengedik, én át is adnám a szót a bizottság tagjainak. Kérdezem, hogy az 
elnök úr által elmondottakkal vagy akár a jelentéssel, az országgyűlési 
határozattervezettel - amit a bizottság önálló indítványként nyújtana be az 
Országgyűlés elé - kapcsolatban van-e kérdésük vagy észrevételük. (Jelzésre:) Alelnök 
úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Két nagyon rövid, ámbár nem technikai jellegű kérdést szeretnék intézni elnök úrhoz, 
amellett, hogy szeretném megjegyezni, valóban látható a módosított struktúrájú 
jelentés minden előnye, egy-két, talán kisebb hátránya is. Például a GVH-val 
kapcsolatban szerencsére éltek kritikai megjegyzéssel is, amelyet nagyon értékelek, 
tehát semmiféle politikailag korrekt udvariaskodás a Számvevőszéket e tekintetben 
nem jellemezte érzésem szerint. Ugyanakkor a kivonatokból sokat nem tudunk meg. 
Ahogy említette, nyilvánvaló módon egy hosszas világhálós utánajárást igényelt az, 
hogy az ember áttekinthesse ezt a szisztémát. Ezzel önmagában nincsen baj. 

Ugyanakkor kettő kérdésre nem találtunk korrekt és kielégítő választ. Az egyik 
kimondottan az lenne, hogy mely esetekben, konkrétan milyen esetekben fordult elő 
az, hogy az ÁSZ jelzett, jelzést adott le és mégsem indult eljárás ezt követően. 
Elképzeléseim szerint itt tíznél több esetről nem lehet szó, mégis talán 
közérdeklődésre tart számot az, hogy milyen esetekben talált problémát az Állami 
Számvevőszék, és mely esetekben fordult elő az, hogy mégsem lett ennek konkrét 
következménye. 
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A másik már-már hosszú évek óta visszatérő kérdésünk, és egyébként ezt 
Nyikos László még az előző ciklus legelején megfogalmazta, ahogy én is számtalan 
alkalommal, hogy mi történik azzal a nagyon sok, jóval több mint több tucat 
önkormányzattal, amelyeket végül is nem ellenőriz senki Magyarországon a 
közpénzek és közpénzügyek szempontjából. Látható, hogy nemcsak az ellenőrzési 
rendszer hiányosságai miatt, de strukturális jellegből adódóan is bizony itt nagyon-
nagyon sok olyan önkormányzat van, ahol a közpénzek felhasználásának kontrollja 
egész egyszerűen nem valósul meg, és tulajdonképpen - majdhogynem Európában 
ismeretlen gyakorlat szerint - rengeteg helyhatóság lényegében bármiféle ellenőrzés 
nélkül rendelkezhet ezen források fölött, ami biztos, hogy hosszú távon nem szolgálja 
Magyarország érdekeit. Nem azt akarjuk mondani, hogy ezen helyhatóságoknál 
garantáltan szabálytalanságok fordulnak elő, hiszen egyáltalán nem ez a 
prekoncepció. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy tisztességes ellenőrzési 
rendszer megpróbálja a torta minél több szeletét felölelni. Ezzel kapcsolatban 
kérdezném öntől, hogy tapasztal-e pozitív irányú elmozdulást az utóbbi években, 
hiszen ne várjuk azt, hogy egyik évről a másikra teljes körben fel tudják számolni ezt a 
problémát, de milyen kifutás látható önök előtt azt illetően, hogy Magyarországon a 
közpénzügyek tekintetében a lehető legtöbb helyhatóság ellenőrzésre kerüljön. 
Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Galambos Dénes képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót. Elnök úr a tájékoztatóhoz 

fűzött szóbeli kiegészítésében utalt arra, hogy elvégezték az önkormányzati 
közműcégek ellenőrzését. Szeretnék visszautalni egy közelmúltbeli nyilatkozatára 
elnök úrnak, amely szerint fontos az önkormányzati közműcégek ellenőrzése és a 
rezsicsökkentés kormányzati szándéka, az elszámoltathatóság és az átláthatóság; 
mindenképpen indokolt a szélesebb kör, a távhőszolgáltatók és a 
hulladékgazdálkodási cégek ellenőrzése is. Az önköltségszámítás területén 
hiányosságok mutatkoztak a jelentés szerint. Kérdezem, hogy milyen lépéseket 
javasol a probléma megoldására az Állami Számvevőszék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tóth Csaba alelnök úr! 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök úr 

nagyon részletes jelentést tett le az asztalra, amely tényleg áttekinti a legnagyobbaktól 
a legkisebbekig a működésüket, beleértve a nemzetiségi kisebbségi 
önkormányzatokat, ahol tényleg valóban - ahogy említette - egészen kis pénzekről van 
szó. Nagyon fontos az, hogy a legfontosabb cél, a közpénzvagyon átláthatósága milyen 
szinten és milyen módon valósul meg. 

Egyetlenegy dolgot hiányolok, és ezt kérdezném is, hogy korlátozott ellenőrzési 
jogkörrel végezhet ellenőrzést a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatban. Én 
nem látom, hogy a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatban végeztek volna, 
ebben a jelentésben legalábbis nem látom, hogy végeztek volna valamilyen 
ellenőrzést. Amiért ez fontos, hisz az elmúlt időszakban elég nagy visszhangot váltott 
ki a Nemzeti Banknak a nem rögzített alapfeladataihoz kapcsolódó tevékenysége, 
működése, jelesül a különböző ingatlanvásárlások és egyebek, ahova sok-sok milliárd 
forint folyt el. Ezért kérdezném, hogy az ÁSZ foglalkozott-e ezzel, ha igen, akkor miért 
nem szerepel benne, vagy pedig egyáltalán mi a megállapításuk ezzel kapcsolatban. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor lezárnám ezt a kérdésszakaszt, és átadnám a szót 
elnök úrnak. Parancsoljon! 

Domokos László válasza 

DOMOKOS LÁSZLÓ elnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Talán 
kezdeném Z. Kárpát Dániel alelnök úr felvetésével, hogy a megjelenési forma 
nehézkes. Majd próbálunk fejleszteni rajta, de azt gondolom, nagy előrelépés, hogy 
korábban elvileg a nyomtatványokon kellett volna visszakeresnem, és nem elvárható, 
hogy 233 jelentést keressenek, ezért legalább esélyt adtunk arra, hogy ez a fejlesztés 
meglegyen. Minden javaslatot vagy észrevételt ilyen szempontból mindig elemzünk, 
értékelünk és próbálunk figyelembe venni. Egyébként én is úgy érzem, hogy ez egy 
előrelépés a tájékozódásban, ha még kicsit talán nem minden szempontból könnyed. 

A másik kérdéskör az ügyészi jelzés, illetve itt nemcsak az ügyészségről van szó, 
hanem a Közbeszerzési Tanács, a kormányhivatalok is ehhez tartoznak, gyakorlatilag 
minden hatósági ügyben eljáró, az adóhivatal, a Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletét 
jelentő terület. Itt az a helyzet, hogy az ÁSZ nem nyomozhat, ezért az ÁSZ csak gyanút 
vet fel. Sok esetben a gyanú, legyünk őszinték, nem biztos, hogy bizonyíthatóvá válik. 
Ezt nem nekünk kell megítélni, hiszen a nyomozó hatóságok azzal kezdik, hogy 
fennállnak-e a nyomozhatóság feltételei, ami egy másik kategória az ÁSZ ellenőrzési 
kategóriához képest, és ehhez képest aztán nyomoz. Azt kell látni, hogy valóban 
vannak olyan területek, ahol végül is a gyanú nem megalapozottságával vagy a 
nyomozás eleve elutasításával zárul az észrevételünk. Erre nem kapunk mindig 
visszajelzést, tehát igazából az ügy gazdája már nem mi vagyunk, hanem azok a 
szervezetek, amelyek felé jelzünk. 

Nagyon fontos valóban, hogy nem hozzuk nyilvánosságra. Miért is? Hiszen 
másik oldalról pedig a jó hírnévhez való jog veszélyét vethetik fel. Ezért miután mi 
nem tudjuk biztosan állítani, hogy a gyanú megalapozott, ezért magát a konkrét 
személyt, konkrét ügyletet nem nevezzük meg. De minden jelentésben egyébként az 
ügylet szabálytalanságának a ténye meg van nevezve, csak nincs hozzátéve, hogy 
ebben az ügyben történt javaslattétel. Jogtechnikai, eljárásjogi okok és szerintem a 
magyar jogi környezetbe való beágyazottság miatt, miután - még egyszer mondom - 
nincs nyomozati jogkörünk, ezért az, hogy ténylegesen a vádemelésre 
megalapozottnak látjuk az anyagot, nem a mi megítélésünk. Mondom, tudjuk, hogy 
ezek nem egy év alatt lezáruló ügyek, ezért ha visszajelzéseink vannak, sok esetben 
’10-11-es ügyről kaptunk mondjuk a múlt évben jelzést, az viszont már nem az idei évi 
beszámoló. 

Azt kell mondanom, hogy természetesen nem száz százalékos, és helyes is 
szerintem, tehát mi nem normaként kezeljük, hogy az ÁSZ jelzést ad, hiszen nem is 
feljelentést teszünk, hanem jelzést teszünk, hogy akkor ez alapján hogyan zajlik. De 
látjuk: a Közbeszerzési Tanács az elmúlt időszakban igen intenzíven alátámasztotta a 
felsőoktatással kapcsolatos jelzéseinket. Más területekről kevésbé van információnk, 
hiszen tudjuk, hogy a Közbeszerzési Tanács a honlapján ezt nyilvánosságra is hozta. 
Azt tudom mondani, hogy az állami szervezetek kooperációja ezeknek a témáknak a 
megjelenítése. Amit mi le tudtunk írni, ami a mi jogkörünkben van, az benne van a 
jelentésben. Ennyit tudtunk leírni, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt utána 
semmi. Ennyit tudok jelezni. 

A másik az önkormányzatok kontrollja. Ha darabszámban megnézzük, még 
mindig a legnagyobb helyszíni jelenléttel vagyunk, hiszen az önkormányzatoknál 
eleve 300 helyszínen voltunk, ami jóval magasabb a korábbi számoknál. A gazdasági 
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társaságok java része - száz fölötti - tekintetében az önkormányzatokat érintette az 
ellenőrzés, hiszen ez egy új elemként jelent meg, korábban, 2011 előtt nem voltak 
önkormányzati vállalatellenőrzései az ÁSZ-nak. Ennek a kapacitásnak, képességnek a 
felfejlesztése folyik. Valóban új elem a nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése - az 
egyik válaszom ez -, megpróbálunk egyablakos módszerrel dolgozni. Egyszer 
elmegyünk, akkor megpróbálunk több ellenőrzési programot, a nemzetiségeknél ez 
volt a gyakorlat, hogy bármilyen ellenőrzésben mentünk, megpróbáltuk ehhez 
rendelni - ha volt erőforrásunk - a nemzetiségi terület ellenőrzését is. 

Mi a jövő? Úgy gondolom, a jövő az önteszt, az önteszt után pedig a kötelező 
teszt. Mi úgy látjuk, hogy egyféle monitoringot kell felépíteni az autonóm szervezetek 
pénzügyi, gazdálkodási kérdésében. A mi elképzelésünk az, és lehet, hogy ezt még 
törvénymódosítással meg kell támasztani, most vizsgáljuk jogilag, hogy az ÁSZ-nak 
tulajdonképpen van egy általános adatkérési joga, ez értelmezhető-e úgy, hogy 
mondjuk az autonóm szervezetek, beleértve a köztestületek, önkormányzatok több 
ezer darabja, egyetemek tekintetében általános adatközlési kérelmünk lesz 
monitoringra, a monitoringot egy értékelés követi, és ez alapján tudunk összegző 
értékelést adni. Tanulmányoztuk a nyugat-európai megoldásokat is. Ott is vannak 
ezek az úgynevezett tanúsítványos monitoring típusú ellenőrzések. Ennek egy 
veszélye van, pont a pénzügyi szervezetek ellenőrzése mutatott rá, hogy ha nem 
mondanak igazat, akkor nem biztos, hogy nagy megbízhatósággal lehet állítani. 
Ennek vannak statisztikai módszerei, hogy hogyan lehet visszaellenőrizni. Ennek a 
fejlesztései ma folynak a Számvevőszéken. 2015-ben még nem reális, hogy ezzel 
számolunk, 2016 lehet az első év, amikor ilyen irányú, teljes autonóm szervezeti 
köröknek a monitoringjára lenne egy modellünk, megoldásunk, és ha ez igen, akkor 
meg fogjuk vizsgálni, hogy a jogi környezetét meg kell-e erősíteni. Hogy érthető 
legyen: mit kell fejleszteni? Egyrészt módszertant, másrészt informatikát. Nagyon 
komoly informatikai fejlesztések zajlottak a múlt évben, az idén is fognak, és jövőre is 
ahhoz, hogy például elektronikus adatbekérésre képesek legyünk. Ne feledjük, ha ma 
az önkormányzatokhoz vagy egy központi szervhez kimegyünk, szkennelés tízezreit 
kell másoltatnunk a dokumentumokba, mert jelenleg nincs digitalizált 
adatszolgáltatás. Ezt, ilyen darabszámot manuálisan nem lehet feldolgozni.  

A technikai utat már látjuk, hogy hogy kell megoldani, jelenleg még nem 
tudtuk az ellenőrzésben realizálni, de az önteszt kidolgozása is ebbe az irányba visz, 
illetve a pénzügyi monitoring tekintetében is vannak fejlesztéseink: egy általános 
adatbekérés megszervezése, annak analizálása statisztikai eszközök bevonásával; én 
látok esélyt, hogy már talán jövőre többet tudok erről mondani, eredményesebben. 
Addig is azt gondolom, hogy ezeket a nagy kulcsterületeket lefogjuk, ahol az 
önkormányzatok alapvető kockázatai vannak: pénzügy, vagyon, vállalati szektor, 
illetve általános belső kontrollrendszer léte, én azt gondolom, mind a négy 
kulcsterületet sikerült megtalálnunk, és már harmadik éve következetesen ezeket a 
területeket egyébként közvetlenül is ellenőrizzük. 

Másrészt még egy elemet ki kell emelnem: ne feledjük, nem az ÁSZ az egyetlen 
közpénzügyi ellenőrző szervezet Magyarországon, helyesen. Ott vannak az 
önkormányzatok belső ellenőrzései, ott vannak a vállalatok belső ellenőrzései, 
felügyelőbizottságok vannak, és a közgyűlések általános beszámoltatási jogkörei ott 
vannak a jegyzővel, a polgármesterrel, a gazdálkodással szemben. Tehát én úgy 
gondolom, ennek a rendszerét lehet, hogy át kell tekintenünk, és ha ez a három pillér 
együtt jól tud működni, igazából ez lesz a letéteményese - és nem az ÁSZ önmagában 
való ellenőrzése - a hatékonyság növelésének. De azt gondolom, majd az 
államháztartási törvényről szóló vitánál érdemes lehet azokat az észrevételeket, 
amelyeket az ÁSZ tesz, a bizottság előtt is esetleg részletesebben kifejteni, 
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javaslatokat teszünk ennek érdekében, hogy a közpénzügyi ellenőrzési, háromszintű 
rendszer erőteljesebben épüljön föl, és az ÁSZ ennek csak a harmadik színtere legyen. 
Talán ez még a válaszunk.  

Ma azt tudom állítani, hogy olyan nincs, hogy a közpénzek ellenőrzésének 
nincsenek meg a feltételei, legfeljebb annak a gyakorlatával kapcsolatban vannak 
jelenleg hiányosságok, amelyeket azért ma még, ahova megyünk, miután kockázati 
ellenőrzés alapján megyünk, jó részében találunk is. A nagy szervezeteknél - mint az 
összes kerület, az összes megyei jogú város, ahova persze nem kockázati alapon 
megyünk - azért ez nem igaz, de a többi terep esetében mondhatjuk, hogy a 
szabálykövető magatartást helyes, hogy kell ellenőrizni nagy számban. 

Galambos képviselő úrnak - ugye, ő volt, aki ez ügyben szólt -: az 
önkormányzati közműcégekkel kapcsolatosan, de jellemzően nemcsak ott, hanem 
például az egyetemeknél vagy a központi intézményeknél is azt tapasztaljuk, hogy az 
önköltségszámítások számviteli törvény szerinti előírásait nem tartják be. Magyarul: 
nem lehet tudni az árképzés valós közgazdasági tartalmát. Nem véletlenül helyeztünk 
erre nagy súlyt. Elvileg a mai jogszabályi környezet szerintem elég világosan beszél - a 
gyakorlatban már nem ennyire világos -, hogy aki árat mond, annak kell fizetnie 
annak a következményeit, de egy pontos elszámoltatás viszont feltétele. Tehát, ha 
valaki nem tudja számvitelében kimutatni a tényleges költségeket, szerintem akkor 
nincs módja az önkormányzatához fordulni, hogy a hiányt, illetve a veszteségeit 
pótolja, hiszen a legtöbb cégnek nemcsak kötelező közszolgáltató funkciója van, 
hanem egyéb társult funkciók is vannak - például nem hatósági áras és nem ahhoz a 
tevékenységhez tartozik -, ezért a nehezen átlátható árképzési viszonyokat szerintem 
nagyon gyorsan föl kell számolni.  

Sajnos, az a tapasztalat, hogy általános gond ez, nemcsak a vállalatokra; azokra 
egy példát tudok mondani: amikor az egyetemek meghatározzák a költségtérítéseket, 
a ma fennálló államháztartási törvény helyesen azt mondja, hogy kifelé szolgáltatni 
csak önköltségi szint vagy afölött lehet, magyarul, emiatt a közpénzügyi 
támogatásban nem lehet átcsoportosítani a kötelező, államtól kapott forrásokat az 
értékesített szolgáltatások oldalán. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy pontos 
elszámolási viszonyok alakuljanak ki, egyrészt védve az állam által adott pénzt - az 
önkormányzatot is beleértve -, meg a lakosság díjfizetését, másik oldalról meg, 
viszont, ha tényleg az önköltség alatti szolgáltatásra kényszeríti, akkor lehessen 
elszámoltatni. Ennek ma nincsenek meg Magyarországon a számviteli feltételei. Nem 
a jogszabályi háttere, hanem annak a tényleges gazdálkodási gyakorlata.  

Ezért mi azt mondjuk, hogy először is a fenntartó önkormányzatnak vagy az 
államnak, ha állami vállalatról van szó, ki kell kényszeríteni azt az 
eredménykövetelményt, hogy a cég menedzsmentje tartsa be a számviteli törvény 
önköltség-számítási feltételeit, és azt kontrollálja, aminek nyilván feltétele, hogy egy 
önköltség-számítási szabályzatot is el kell fogadni, amely ténylegesen megfelel a 
követelményeknek. 

Tehát mi úgy látjuk, kevésbé talán jogszabályi korlátok, sokkal inkább 
működési gondok vannak, operatív végrehajtási gondok, és úgy látjuk, hogy a 
felügyeleti jogkörét kell megerősíteni az önkormányzatoknak, erre irányul a 
javaslataink egyik fele, a másik fele, hogy a menedzsment tartsa be a törvényeket a 
leltározás, az amortizáció tekintetében, ami még az önköltség-számítási témakörhöz 
illeszkedő témaköröket jeleníti meg, és ezzel teremtse meg a feltételét a valós 
árképzés bemutatásának, elszámoltathatóságának. Én úgy gondolom, hogy ezt egy 
nagyon komoly építkezéssel, szinte nulláról építkezve próbáljuk kikényszeríteni a 
végrehajtó szervezeteknél.  
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Tóth Csaba alelnök úr kérdése a nemzetiségek ellenőrzése. Igen, nagyon sokáig 
dilemma volt, hogy belevágjunk vagy ne, hiszen mindig elhalasztották a kicsisége 
miatt. Viszont jelentős, kétezer fölötti, az új választások után is kétezer fölötti a 
Magyarországon működő települési nemzetiségi önkormányzatok sora, sőt, van 
olyan, ahol ő maga az önkormányzat testülete, ahol a népességarány úgy néz ki; 
egészen extrém negatív körülményeket is tapasztaltunk bejelentések alapján. Tehát az 
egyik irány, hogy bejelentések alapján megyünk, ez egyre nagyobb darabszámú, ezért 
is döntöttünk róla. Másrészt meg általános működési tapasztalatunk az, hogy kevésbé 
tudatosult úgy általában is, de a szakembereknél is, hogy a jegyző felelőssége, 
gyakorlatilag a problémák 75 százalékában rajta múlik, hogy a hivatal vezetése hogy 
szolgálja ki a nemzetiségi önkormányzatot, és 25 százalék az, ha mégis jó a település 
jegyzője és hivatala, akkor mégse jó az önkormányzat. De általában az szokott lenni, a 
gyökere mindig az, hogy kicsi ügy, nem problémás, leadják, nem szabályozzák le, és 
abból adódnak a nehézségek. Erről majd a nemzetiségekkel foglalkozó bizottságnál 
fogunk ősszel többet mondani, tehát ezen a témán az Országgyűlés szakbizottsága is 
rajta van, együttműködünk velük, készítjük elő az erről szóló összegző megállapítást 
is. Tehát én azt gondolom, hogy itt rendszerszintű javaslatok is meg fognak majd 
fogalmazódni, hogy hogy lehetne megbízhatóan, hitelesen ezeket a gazdálkodásokat 
kézben tartani. 

A Nemzeti Bankkal kapcsolatos kérdéskör. Igen, 2014-ben nem bocsátott ki a 
Számvevőszék jelentést, a 2013. év ellenőrzését elkezdtük, de 2014-ben bocsátottuk ki 
a 2013-ra vonatkozó ellenőrzési jelentést, illetve ’15-ben, most bocsátottuk ki 
tavasszal, ezért nincs 2014 említve ebben a tekintetben, mert valóban csak elkezdtük 
az ellenőrzést, de már megjelent márciusban - ha jól emlékszem - a jelentés, illetve 
most a 2014-est - ahol az említett ügyek vélhetően vannak, a hírek alapján, mi is ezt 
látjuk -, amelyeknél az év második felében fog a Számvevőszék helyszíni ellenőrzésen 
jelen lenni.  

Az ellenőrzés előkészítése megtörtént. A július 1-jével induló második félévi 
ellenőrzési programunk keretében még a nyáron kezdjük ennek az időszaknak az 
ellenőrzését. Általában évente ellenőrizzük. Nem írja elő a törvény ilyen szempontból, 
hogy minden évben legyen, ennek ellenére ellenőrizzük a Nemzeti Bankot. Ez 
hagyományosan meglesz. Tehát nem arról van szó, hogy nem történt meg az 
ellenőrzés, csak arról van szó, hogy ’14-ben nem jelent meg jelentés ezzel 
kapcsolatban, és ebből a szempontból zárt az anyag. Egyébként azok az ügyek, 
amelyeket említett, nem ’13-hoz kötődnek, ezért is nem volt olvasható a ’15 tavaszán 
megjelenő jelentésünkben, hiszen a ’14-es említett ügyek, sőt egy része, amennyire 
tudjuk, ’15-höz kötődnek. Ezeknek a folyamatoknak az értékelése nem fejeződött be. 
Ez tehát folyamatos feladatunk lesz, de az ÁSZ a ’14-es évet továbbra is ellenőrizni 
fogja a törvényi kereteink között. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A vitát lezárnám. A bizottságnak 

jelezném, hogy a beszámoló megtárgyalása volt a kötelezettségünk, tehát a 
beszámolóról nem döntünk. Arról bizonyos értelemben az Országgyűlés dönt azon a 
határozaton keresztül, amit mi benyújtunk az Országgyűlés elé. 

Határozathozatal 

Amiről most a bizottságnak döntenie kell, az az országgyűlési határozati 
javaslat benyújtása. Ezt a bizottság tagjai kézhez kapták. Ezért először azt kérdezném, 
hogy magával a határozati javaslattal kapcsolatban van-e esetleg kérdés vagy 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
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Amennyiben nincs, akkor kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a 
határozati javaslat benyújtását támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás. A 
bizottság 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a határozati javaslat benyújtását 
elfogadja. 

Elnök úrnak köszönöm szépen a jelenlétet és egyben a színvonalas beszámoló 
elkészítését is mind neki, mind az Állami Számvevőszék munkatársainak. 
Legközelebb a plenáris ülésen találkozunk. Köszönöm. 

Ezt a napirendet lezárnám, és ha megengedik, átadom az ülés vezetését Bánki 
Erik alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatnánk tovább az elfogadott napirendünk szerint a 
3. napirendi pontunkkal, amely a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat részletes vitája. (Rogán Antal távozik az ülésről.) A kormány 
részéről Adorján Richárd helyettes államtitkár urat köszöntöm. Arra kérem, hogy 
adott esetben majd segítse a bizottságunk munkáját. 

Részletes vitáról van szó. Javaslom, hogy a bizottság két részletben tárgyalja a 
vitát. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, akkor ezt a javaslatot elfogadottnak tekintem. 

Az első szakaszban a házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelelően döntenünk 
kell arról, hogy a házszabály előírásainak megfelelő-e az előterjesztés. Ezzel 
kapcsolatban van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki elfogadja, hogy ennek a 
házszabályi rendelkezésnek megfelel, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, hét igen szavazat. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Négy tartózkodás. A bizottság 7 igennel, 4 tartózkodás mellett ezt 
elfogadta.  

Arra kérném a pártok képviselőit, hogy mindenki az előterjesztéssel 
kapcsolatos véleményét most mondja el, amennyiben van ilyen természetesen. 
Nyilvánvalóan mindenkitől írásban is fogjuk kérni annak érdekében, hogy 
dokumentumként rögzíthessük. 

Most a képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget arra, hogy a költségvetési 
javaslattal kapcsolatos észrevételeiket megtegyék. (Jelzésre:) Elsőként Volner János 
képviselő úr következik, Jobbik. Öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csalódottan láttam, 

hogy a kormánypárti képviselők a többségi álláspont ismertetésére, hogy mondjam, 
nem voltak túljelentkezésben, de sebaj, majd én a Jobbik álláspontját ennek alapján 
ismertetni fogom. Először is el kell hogy mondjam, hogy a kormány rendszeresen 
azzal indokolja a gazdaságpolitikájának a célszerűségét, hogy a költségvetés eleget 
tesz azon követelményeknek, amelyeket az Európai Unió támaszt Magyarországgal 
szemben, tehát alacsony a költségvetési hiány, de ez önmagában sajnos még nem 
vezetett Magyarországon a boldogsághoz. 

Azok a módosító javaslatok, amelyeket a Jobbik képviselői beterjesztettek a 
költségvetéshez, azt célozták, hogy Magyarország boldogabb, élhetőbb ország legyen, 
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megőrizték az alacsony költségvetési hiányszámokat. Azonban fontos volt az, hogy a 
munkaerő bővített újratermelésére koncentráló javaslatok garmadáját tettük le az 
asztalra, olyan javaslatokat, amelyekkel az oktatást, az egészségügyet vagy éppen a 
nyugdíjrendszert lehet olyanná tenni, amely Magyarország boldogulását szolgálja. 
Látni kell ugyanis azt, hogy a munkaerő újratermelését szolgáló rendszerekben 
nagyon durva kormányzati beavatkozások történtek és az a költségvetés, ami most 
előttünk van, módosításokra szorul. A nyugdíjrendszeren belül 3 millió ember 
magán-nyugdíjpénztári megtakarításainak erőszakos államosítása, 3 ezer milliárd 
forintnyi vagyon felélése történt az elmúlt időszakban. Szomorúan látjuk, hogy a 
kormányzati előterjesztésben nem szerepelt arra vonatkozó tétel, hogy az egyéni 
számlákat, amelyeket Orbán Viktor maga is többször beígért, visszavezessék a 
költségvetésbe és ilyen módon elhelyezzék.  

Az az előterjesztés, amit most láthatunk, tehát ezt a kifosztott állapotot, 3 
millió ember magán-nyugdíjpénztári megtakarításainak nyomtalan felélését 
konzerválja, részükre nem kívánja semmilyen módon visszajuttatni a tőlük elvett 
pénzt. Fontos látni azt is, hogy az egészségügyön belül gyakorlatilag forráskivonás 
történik 2010-hez képest. GDP-arányosan jelentősen csökkent az az összeg, amit az 
ország az egészségügyi kiadások fedezésére fordított, egyszerűen azért, mert a 
meggyengült magyar gazdaságon belül nem termelődik annyi adó- és járulékbevétel, 
amennyiből színvonalas egészségügyi ellátást lehetne nyújtani. Nagyon sokszor az 
orvoshoz a beteg hozzátartozói viszik be a gyógyszereket, kötszereket. Márpedig ezen 
a helyzetén, úgy gondolom, változtatni kell. 

Fontos azt is látni az egészségügynél, hogy amikor meghirdette a kormány a 40 
milliárd forintos kórház-rekonstrukciós programot, akkor a kórházak lejárt 
adósságállománya 98,4 milliárd forintos volt abban a pillanatban, és ezt az 
adósságállományt sajnos ez a költségvetés sem kezeli. Így tehát elmondhatjuk, hogy 
biztosan tudjuk a kormány tervei alapján, hogy a kormány jövőre sem szeretne azon a 
helyzeten változtatni, hogy a magyar gazdaság legnagyobb adósa a vállalkozások felé 
megint csak maga a magyar állam marad. Ő tartozik nekik a legtöbb pénzzel, hiszen 
az állami kezelésben lévő kórházak nem fizetik ki határidőre a beszállítóikat, sőt az a 
gyalázatos eset is előfordult már nem egyszer, hogy az állami beavatkozással működő 
kórházak a tőketartozás összegéből, nemcsak a késedelmi kamatokból, még egyszer 
hangsúlyozom, hanem a tőketartozás összegéből is alkudni szeretnének. Így a 
vállalkozások még a leszámlázott pénzt sem kapják meg, nemhogy az ezt terhelő 
késedelmi kamatokat. Ez a helyzet nemes egyszerűséggel elfogadhatatlan. 

Fontos azt is látni, hogy az oktatáson belüli forráskivonás, ami történt, illetve 
az, hogy Magyarország jelentősen kevesebbet költ az oktatásra GDP-arányosan, mint 
ez Nyugat-Európában megfigyelhető, sajnos a jövő évi költségvetéssel is 
konzerválódik. A felsőoktatásban például jelentős részt átterhelnek a hallgatókra 
állami részből, a hallgatók a felsőoktatási éveikben, a felsőoktatásban eltöltött 
éveikben a legnagyobb költségviselők, míg az állam kevesebbet tesz hozzá az összes 
költséghez. Sajnos ez az állapot oda vezet, hogy a magyar felsőoktatás tovább fog 
veszíteni a versenyképességéből, nem szolgálja tehát Magyarország hosszú távú 
fenntartható folyamatait ez sem. 

Örömmel láttuk azt, hogy adócsökkentésre vonatkozó elképzelés legalább egy 
helyen megjelent, a személyi jövedelemadó 1 százalékos csökkentésénél, azonban itt 
is át kell értékelni azt, hogy vajon megfelel-e ez a gazdaságpolitika az ország céljainak. 
A Jobbik az egykulcsos adórendszerrel szemben a termeléstámogató adórendszer 
elképzelését fogalmazta meg, amely az iparba, a mezőgazdaságba és a 
Magyarországra külföldi jövedelmet hozó turizmusba összpontosítja az 
adókedvezményeket. Az a fajta pénzköltés, amit most az egykulcsos adón belül 



20 

láthatunk, meglehetősen fókuszálatlan, hiszen úgy juttat emberek számára 
többletjövedelmet, hogy ezt jelentős társadalmi költséggel teszi. A leszakadó 
néprétegek körében egyre nagyobb a szegénység. Ezt az Európai Unió Statisztikai 
Hivatala is alátámasztotta és az a gazdaságfehérítő, gazdaságösztönző hatás, amit a 
kormány a költségvetéstől és magától az egykulcsos adórendszertől elvárt, sajnos az 
elmúlt években nem következett be.  

Fontos azt is látni, hogy az adókörnyezetben azok a tételek, amelyeknek 
korábban a kivezetését ígérték határozott időpontokhoz kötve, továbbra is a 
költségvetés részét képezik; az úgynevezett válságadókról beszélünk. Olyan 
ágazatokat olyan módon terhelünk jelenleg, amelyekről korábban nem így 
gondolkodott és nem így beszélt a kormány. Kérdezem a kormány képviselőit, hogy 
ezzel kapcsolatban várható-e esetleg, hogy majd év közben lesz költségvetés-
módosítás, mégiscsak kevesebb terhet fognak egyes gazdasági szektorok kapni, 
kiszámítható lesz-e az adóterhelésük, vagy egyáltalán a kormány valaha is be 
szeretné-e tartani azokat az ígéreteket, amiket megtett.  

Itt természetesen nem arról beszélek, hogy a bankok ne fizessenek adót. A 
bankok járuljanak hozzá a közteherviseléshez Magyarországon, azonban nem szabad 
megengednie a kormánynak azt, hogy a bankok részére kirótt adó- és illetékterheket, 
mint például a tranzakciós illeték, gyakorlatilag egy az egyben áthárítsák az 
emberekre.  

Ebben a költségvetési elképzelésben, ami előttünk van, ennek a 
megakadályozására sajnos semmilyen garanciális elemet nem látunk, és sok-sok 
hasonló aggály miatt természetesen ezt a költségvetést ebben a formában a Jobbik - 
sok módosító javaslattal próbálja ugyan jobbá tenni, de - elfogadni biztosan nem 
fogja. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Természetesen van kormánypárti 

álláspont a költségvetés kapcsán, mégpedig gondolom, nem is meglepő az, hogy a 
Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja támogatja a kormány által benyújtott 
költségvetési javaslatot. Önmagában formailag is megfelel természetesen az 
előírásoknak, hiszen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeket 
tartalmazza az előterjesztés.  

Azt gondoljuk egyébként, hogy annak a kormányzati politikának, 
gazdaságpolitikának a folytatása a 2016. évi költségvetési törvénytervezet, amelyet 
2010 óta képvisel ez a kormány, és amelynek középpontjában a foglalkoztatás 
bővítése, a munkahelyteremtés, a költségvetési kiadások hiányának 3 százalékos szint 
alatt történő tartása, a családok támogatásának növelése, a gyermekvállalási kedv 
támogatása, illetve a magyar, a hazai vállalkozások versenyképességének a növelése 
áll.  

A 2016-os számokról, ha érdemben kívánunk beszélni, akkor nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy 2016 alapvetően az adócsökkentés éve lesz, ezt is deklarálta a 
kormány a korábbiakban. A konszolidációs folyamatot 2014-re sikeresen lezárta. Azt 
mindannyian tudjuk, hogy 2010-ben, amikor átvette a kormányzást, akkor a magyar 
gazdaság, illetve a magyar költségvetés is az összeomlás határán volt, sikerült egy 
olyan, Európa számára is egyébként példaértékű költségvetési és gazdaságélénkítési 
politikát folytatni, amelyet bár kezdetben rengetegen támadtak az Európai Unió, az 
Európai Bizottság, a Nemzetközi Valutaalap és nyilván a hazai ellenzéki pártok 
részéről is, de azt gondolom, mára bebizonyosodott, hogy ez a magyar modell egy 
életképes modell volt, sőt, kifejezett sikertörténetről beszélhetünk mára.  

A jövő évi költségvetési tervezet alapján - ahogy mondtam - a következő év az 
adócsökkentés éve lesz, 1 százalékos személyijövedelemadó-csökkentésről beszélünk, 
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amire azt lehet mondani, hogy csekélység 16-ról 15 százalékra csökkenteni a személyi 
jövedelemadót, de ez nominálisan 120 milliárd forintot meghaladó összeg, és azt 
gondolom, megint csak annak a folyamatnak a része, amelyet maga a miniszterelnök 
úr is ígért, miszerint a kormány szándékai alapján 2018-ig eljuthatunk az egy 
számjegyű személyijövedelemadó-szinthez, ami Európa legalacsonyabb kategóriája 
lesz a maga nemében. 

A kétgyermekes családok családi adókedvezménye is jelentősen nő a következő 
évben, amelynek köszönhetően 350 ezer család kerül jobb, sokkal jobb anyagi 
körülmények közé. A jelenlegi 10 ezerről 12 500 forintra nő és a következő három 
évben is ugyanilyen mértékben fog növekedni a gyermekenként igénybe vehető 
adókedvezmény szintje. A 110 ezer legalacsonyabb keresetű, három- vagy 
többgyermekes családok esetében gyakorlatilag a teljes bruttó jövedelem nettónak 
számít, hiszen nem kell ezeknek a családoknak egyetlen fillér személyi jövedelemadót 
sem fizetniük.  

A kormányzat elkötelezett amellett - ezt is tükrözi a törvényjavaslat -, hogy a 
közszféra béremelési programja is folytatódjék. Ennek köszönhetően már a jövő évi 
tervezetben látunk pedagógusbér-emelést, amely ki fog terjedni a felsőfokú 
végzettségű bölcsődei nevelőkre és örökbefogadási tanácsadókra is. A fegyveres 
erőknél, illetve a rendvédelmi dolgozóknál is az életpályaprogram részeként nőnek a 
fizetések. Nagyon fontos terület az ápolók és orvosok bérrendezése, illetve elindul a 
köztisztviselői életpályaprogram is.  

Tehát azt gondolom, amit megint csak ígért a kormány, a gazdaság 
teljesítőképességéhez, erejéhez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy 
komoly reálbér-növekedések történjenek. Azt gondolom, senki nem tudja kétségbe 
vonni, hogy az elmúlt évek során is volt érzékelhető reálbér-növekedés 
Magyarországon, amely részben annak köszönhető, hogy folyamatosan volt 
emelkedés, másrészt pedig annak, hogy gyakorlatilag három éve nincs infláció 
Magyarországon, és azt gondoljuk, hogy ez a legszegényebb rétegek számára adja a 
legtöbbet, hiszen az megint csak köztudott, hogy az infláció a szegények adója. Hál’ 
istennek az elmúlt években gyakorlatilag nulla körüli állapot volt, bár ez a gazdaság 
számára nem túl örömteli hír, az alkalmazottak számára mindenképpen komoly 
reálbér-növekedést tudott hozni.  

Mindezek alapján én azt gondolom, jogosan nevezhetjük ezt a jövő évi 
költségvetést egy előremutató, nemcsak a hazai gazdaságfejlesztés és a költségvetési 
takarékosság mutatóit illetően, hanem a társadalmi hatásait is tekintve egy olyan 
költségvetésnek, amely a lehetőségeihez mérten a legtöbb pénzt igyekszik otthagyni 
az embereknél. Éppen ezért a magunk részéről ezt támogatjuk. 

Van-e további hozzászólási igény? (Jelzésre:) Igen, Tóth Csaba alelnök úr. Öné 
a szó.  

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 

törvényjavaslathoz a kisebbségi véleményünket írásban benyújtottuk, ezt csak néhány 
mondatban szeretném kiegészíteni, illetve indokolni azt, hogy miért nem támogatjuk 
ennek elfogadását, az MSZP-frakció miért nem támogatja. 

Az Európai Bizottság minden évben kiértékeli a tagállamok stabilitási, illetve 
konvergenciaprogramját, és ezek alapján országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg, 
melyeket aztán az Európai Tanács jóváhagy, így a tagállamok már az Uniótól kapott 
szakpolitikai tanácsok birtokában kezdhetik meg a következő évre tervezett 
költségvetésük véglegesítését. A kormány azonban úgy tűnik, továbbra sem veszi 
figyelembe az Európai Bizottság kritikáit és ajánlásait, pedig lenne mit. Csak hogy 
néhányat említsek ebből: az ajánlás felhívja a figyelmet arra, hogy tegyen 
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intézkedéseket a kormány a reálgazdaság rendes hitelezésének helyreállítása 
érdekében, aztán mérsékelje a torzító hatású ágazati különadókat, felhívja a figyelmet 
arra is, hogy csökkentse az alacsony jövedelmű munkavállalókat terhelő adóéket, és 
egy nagyon fontos javaslat, amit szintén nem szívlelt meg a kormány, hogy felhívja a 
figyelmet arra, hogy csoportosítsa át a közmunkaprogramra szánt költségvetési 
forrásokat az aktív munkaerőpiac javára. Ezzel szemben pont azt látjuk a benyújtott 
költségvetésben, hogy az idei évre 270 milliárd forint helyett 340 milliárd forintot 
szánt közfoglalkoztatásra, 40 ezer fővel kívánják növelni a közfoglalkoztatottak 
számát, és a közel 200 ezer közmunkással akarja az új munkahelyekre tett ígéreteket 
teljesíteni, ráadásul úgy, hogy az érdemi munka lehetőségét szűkíti ezzel.  

Összességében tehát elmondható, hogy ezekre való tekintettel az MSZP-frakció 
a költségvetési törvényjavaslat elfogadását nem támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. (Jelzésre:) További hozzászólási igény? 

(Jelzésre:) Cseresnyés Péter képviselő úr, öné a szó. 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden. 

Alelnök úr hozzászólása mondatja ki velem a következő mondatokat, amiket 
szeretnék önökkel megosztani. Ha az Európai Bizottságra vagy az Európai Unióra 
vagy a Tanácsra hivatkozunk, akkor talán azt is figyelembe kellene venni, hogy ha 
2010-2011-ben ezeket a tanácsokat megfogadtuk volna, akkor talán ott lennénk, ahol 
Görögország van, tehát jó az, hogy az a bizonyos saját út, amit magyar útnak is 
szoktunk nevezni, kigondolásra került, és ezt az utat törtük magunk előtt, és vittük 
végig, mert ez után a munka után mondhatjuk el, hogy Magyarország a válságból 
kikerült, és nincs különösebb gond még annak ellenére sem, ha kritikát fogalmaznak 
meg. Azt gondolom, azzal a nyugodtsággal vonhatjuk meg a végkövetkeztetést, hogy 
ha megfogadtuk volna ezeket a tanácsokat, nem biztos, hogy itt lennénk, tehát én azt 
gondolom, jó, hogy nem fogadtunk meg minden tanácsot, illetve a tanácsok többségét 
nem fogadtuk meg. 

Ha már szót kaptam, Volner képviselőtársam egy gondolatára is szeretnék 
reagálni. A Jobbik oldaláról, az MSZP részéről vagy éppen más ellenzéki csoport 
részéről is rendszeresen ezt a bizonyos magán-nyugdíjpénztári összeget felhozzák 
okként, hogy valami olyat követett el a kormány, ami nem biztos, hogy a magyar 
nyugdíjasoknak, a munkavállalóknak, a magyar költségvetésnek jó volt. De hogy kié is 
volt az a pénz, elvették az emberektől, a nyugdíjasoktól, ezt mondták, pontosabban az 
emberektől, akik magánszámlákon az egyes magánnyugdíjpénztáraknál vezették a 
számláikat, és gyűjtötték a nyugdíjra a pénzt, szerintem nem az emberektől vette el a 
kormány ezt a pénzt. Ha valaki tisztában van azzal, hogy a magyar nyugdíjrendszer 
hogyan működik 1947-48 óta, az tisztában van azzal is, hogy a felosztó-kirovó 
rendszer egyensúlyteremtéssel a befizetett pénzt, az aktív dolgozók befizetett pénzét 
osztotta szét, és amikor a magán-nyugdíjpénztári rendszert behozták, ezt az 
egyensúlyt bontották meg azzal a rendelkezéssel. Ez kvázi azt jelenti, hogy az éppen 
akkor nyugdíjas korban levő emberektől vettek el pénzt. Ez azt jelenti, hogy valószínű, 
hogy 3 ezer milliárd forint, sőt nem valószínű, hanem biztos, hogy az akkori és a 
mostani nyugdíjban levők pénze volt, hisz jó pár éven keresztül a költségvetésből 
kellett kipótolni mindig a nyugdíjkasszát. Jó lenne, ha ezt a 3 ezer milliárd forintot 
most már az ellenzékiek elfelejtenék. Egyrészt azért, mert követhető, hogy hova ment 
ez a pénz, másrészt annak idején viszont az előző időszakban nyugdíjban levőktől 
vette el a Horn-kormány idején behozott magán-nyugdíjpénztári törvény a pénzt. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Amennyiben további hozzászólási 
igény van, még… (Szabó Szabolcs jelentkezik.) Szabó Szabolcs képviselő úr 
jelentkezik, de miután a bizottságnak nem tagja, ezért a bizottságnak meg kell 
szavaznia azt, hogy szót kapjon a bizottság ülésén. A költségvetéssel kapcsolatban van 
véleménye, amit szeretne megosztani velünk? (Jelzésre:) A bizottság tagjaira bízom: 
ki az, aki hozzájárul ahhoz, hogy a képviselő úr szót kapjon ebben a kérdésben? Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A többség megszavazta. 
Arra kérem, hogy röviden tegye meg, mert még sok napirendünk van hátra. 
Köszönöm. 

 
SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon röviden 

szólok, mert tényleg csak erre az utolsó megjegyzésére szeretnék reagálni Cseresnyés 
képviselő úrnak. Ha nem probléma, én a magam részéről nem szeretném elfelejteni 
azt a nagyjából másfél millió forintot, ami az én saját számlámon például összegyűlt, 
és ugyanez a probléma egyébként, hogy nagyon sokan vagyunk még ebben az 
országban, akik erre gyűjtöttük ezt a pénzt. Ráadásul az Unió itt a költségvetési hiány 
kapcsán ezt még nekünk figyelembe is vette, hogy a hosszú távú fenntarthatóságát ez 
majd biztosítja a rendszernek. Ez a probléma igazából ezzel a rendszerrel. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom. Arra kérem majd ellenzéki 

képviselőtársaimat, hogy holnap 15.30-ig a szöveges véleményüket küldjék meg. Ezt a 
Magyar Szocialista Párttól megkaptuk már (Z. Kárpát Dániel: Tőlünk a mai napon.), 
mai napon a Jobbiktól is megkapjuk. Köszönöm szépen. Majd így a részletes vitáról 
szóló jelentéshez tudjuk ezt csatolni. Nos, akkor a részletes vita első szakaszát 
lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben a beérkező módosító indítványokról 
kell szavaznunk. 91 módosító indítvány érkezett a jövő évi költségvetéshez, illetve 
csak hozzánk, a Gazdasági bizottsághoz, ami a mi döntésünket igényli. 
Képviselőtársaimat kérdezem, hozzájárulnának-e ahhoz, hogy 
képviselőcsoportonként összesítve szavazzunk a módosító indítványokról, tehát külön 
a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és az LMP által benyújtott indítványokról szavazzunk egy 
csomagban. Van-e ezzel szemben kifogás? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor úgy tekintem, hogy az ügyrendi javaslatomat a bizottság tagjai elfogadták. 
Ennek megfelelően fogunk haladni. 

Elsőként a Fidesz által benyújtott módosító indítványokról szavaznánk. Dunai 
Mónika, Szatmáry Kristóf, Kucsák László 119. és 1225. ajánlási számon benyújtott 
indítványáról államtitkár úrtól kérdezem, hogy van-e kormány- vagy tárcaálláspont a 
módosító indítványokkal kapcsolatban.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. Tisztelt Elnök Úr! Van természetesen, ez egy 
előzetes tárcaálláspont, amit meg tudok fogalmazni, a kormány még értelemszerűen 
nem tárgyalt az indítványokról. Nem tudom, hogy a támogatást én is majd 
tömbökben mondjam-e.  

 
ELNÖK: Ha tömbön belül vannak eltérő javaslatok, akkor nyilvánvalóan arról 

külön szavazunk, amennyiben nincs eltérő javaslat, akkor egy tömbről egyben fogunk 
szavazni. 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Jó, hát az élet úgy hozta, hogy nincs tömbön belül eltérő javaslat. 
(Derültség.) Lehet, hogy e tekintetben lesz meglepetés is. Komolyra fordítva a szót, a 
Fidesz-frakció tagjai által benyújtott módosító indítványokat a kormány előzetesen 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bencsik János képviselő úr kért szót. Mielőtt 

megadom a szót képviselő úrnak, azt szeretném jelezni a szavazás előtt, hogy nálunk 
még egy belső egyeztetés folyamatban van. Nyilvánvalóan van egy olyan kormányzati 
egyeztetési forma, ami nem történt meg a Fidesz javaslatai és a kormány között. Ettől 
független lesz, amit támogatunk itt most a bizottság előtt. Bencsik képviselő úré a szó. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném indokolni az 

általam benyújtott módosító indítvány támogatásának a fontosságát, és bizakodom 
abban, hogy a kormányzatot, illetve a nemzetgazdasági tárcát is sikerül meggyőzni 
ennek indokoltságáról. Az évszázados bányászkodás következtében a Tatai-
medencében több mint 100 méterrel csökkent a karsztvízszint az 1950-es évek 
közepéig, majd 1990-et követően, amikor leállították a nagyléptékű mélyművelésű 
szénbányászatot, megkezdődött a karsztvízrezervoár visszapótlódása. A legutolsó 
felmérések alapján, amely az elmúlt években készült a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet kutatásai alapján, 2017-re teljes egészében visszapótlódik a karsztvízszint. A 
probléma az Tata városában, ahol több mint 50 forrás működött az 1950-es évek 
közepéig, hogy az addig beépítetlen területeket, amelyek vizenyős, sásos, 
kertművelésre alkalmas területek voltak, beépítették. Jelenleg 8 ezer ember lakása 
található ezen a területen, számos közintézménnyel, közművekkel teljes egészében 
beépített, kiépített területről van szó. Forráskürtőkre építettek lakóházakat. Vannak 
olyan lakóépületek, ahol jelenleg percenként 400-500 liter vízhozamú forrás 
működik, és valóban földtani vészhelyzet, veszélyhelyzet alakult ki. Az elmúlt 
hetekben a fő közlekedés, a város fő közlekedési útja, amely állami tulajdonban van, 
sorban szakadozik befelé. Valóban közlekedésre és emberi életre veszélyes állapotok 
alakultak ki. Az elmúlt évben a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tata Város 
Önkormányzatával közösen több mint 40 millió forintot fordított az előzetes 
felmérések, a szükséges beavatkozások megtervezésére, ugyanakkor ennek 
folytatására a városnak saját forrásai nincsenek. Már most látszik, hogy tényleges 
földtani vészhelyzetről, veszélyhelyzetről van szó. Egészen biztos, hogy a 
későbbiekben kormányzati beavatkozásra lesz szükség, hiszen több milliárdos 
kárfelszámolás, illetve kárminimalizálási beavatkozásokra lesz szükség. Ezért 
javasoltam a módosító indítványban, hogy az elmúlt években elkezdett közös munka 
folytatódjék, a Belügyminisztérium mint a vízgazdálkodásért, illetve 
katasztrófaelhárításért felelős kormányzati szervezet költségvetésébe ez a 100 millió 
forint kerüljön beépítésre. Ebben szeretném kérni a Gazdaság bizottság tagjainak 
segítségét is, hogy szíveskedjenek támogatni; alapvetően közszolgáltatást biztosító 
közművek biztonságos üzemeltetéséről is szó van a távhő, a telefónia, a közlekedés, 
illetve az energiaellátás területén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az első blokkban a Fidesz javaslatairól 

kérem a bizottság állásfoglalását, a 4730/468., 565., 566., 469., 480. és 563. számon 
szereplő módosító indítványokról. Ki az, aki támogatja az elfogadását? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, hét igen szavazat. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás. A 
bizottság 7 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatja ezeket a módosítókat. 
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A Magyar Szocialista Párt indítványairól kérném a szavazást, a 4730/458., 
270., 460., 457., 571., 572., 274., 259., 272., 273., 433., 434., 256., 257., 258., 260. és 
271. számokon szereplő módosító indítványokról. Kérdezem, hogy a tárcának van-e 
ezzel kapcsolatban véleménye, álláspontja.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Az előzetes tárcaálláspont szerint nem támogatjuk ezeket a 
módosítókat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja 

ezeket az indítványokat. (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatja az indítványokat.  

A Jobbik képviselőcsoportjának az indítványairól szavaznánk, a 4730/293., 
294., 138., 153., 145., 154., 156., 159., 300., 205., 202., 209., 194., 195., 197., 321., 
322., 297., 319., 201., 198., 199., 208., 212., 229., 22., 26., 40., 41., 45., 46., 140., 166., 
149., 150., 175., 176., 291., 295., 320., 296., 318., 410., 411., 414., 305., 147., 146., 168., 
169., 170., 160., 161., 162., 171. és 19. sorszámú módosító indítványokról. Kérdezem a 
tárca álláspontját államtitkár úrtól.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Az előzetes álláspont szerint nem támogatjuk ezeket a módosító 
indítványokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e olyan 

indítvány, amiről külön kérnek szavazást. (Nincs jelzés.) Alelnök úr? (Z. Kárpát 
Dániel: Nincs.) Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezeket az indítványokat? 
(Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja. 

Végül az LMP indítványait tenném fel szavazásra, ezek a 4730/496., 517., 558., 
531., 547., 498., 539., 536., 535., 540., 542. és 523. sorszámú indítványok. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság álláspontját kérdezem. Ki az, aki 

támogatja ezeket az indítványokat? (Nincs jelzés.) Senki sem támogatja. Köszönöm 
szépen.  

Ezzel a módosító indítványok végére értünk. Lezárásra javasolom a vita 
második szakaszát. Kérem a bizottságot, hogy döntsünk a részletes vita lezárásról. Aki 
ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen. Ki az, 
aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt tartózkodás 
mellett a bizottság ezt elfogadta. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta.  

Ezzel a költségvetési törvényjavaslat részletes vitájáról szóló napirendi 
pontunk végére értünk. Helyettes államtitkár úr és kollegája segítségét köszönöm 
szépen. A 3. napirendi pontot lezárom. 
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Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4741. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra. Az adózással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának a lefolytatását kell 
megtennünk. Köszöntöm Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat és kollegáit. 
Kérem, hogy foglaljanak helyet az előadói asztalnál, és segítsék bizottságunk 
munkáját.  

Elsőként a részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelelő-e a javaslat, az indítvány. Ezzel 
kapcsolatban kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez hét igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Tehát 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta. Ezzel az első szakaszt lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben a módosító indítványokról kell 
szavaznunk. Majd kérném államtitkár úr segítségét az egyes javaslatokról szóló 
szavazásnál.  

Az 1. sorszámon Tóth Bertalan és Burány Sándor indítványa szerepel, mely 
összefügg a 3., 5., 8., 9., 19. és 20. számú módosító indítvánnyal. Kérdezem 
államtitkár urat, hogy erről mi a tárca álláspontja. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot, elnök urat. Nincsen kormányálláspont, előzetes 
tárcaálláspontot tudok én is képviselni, ahogy Adorján Richárd kollegám. Az előzetes 
tárcaálláspont szerint nem támogatjuk, többek között költségvetési hatásukra való 
tekintettel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hét nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja a javaslatot. 

A 2. ajánlási számon Szél Bernadett képviselő asszony indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca előzetes álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előzetes álláspont szerint nem támogatjuk, szintén elsősorban a költségvetési 
hatásokkal magyarázzuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja az indítványt. Köszönöm. 
A 4. ajánlási számon szintén Szél Bernadett képviselő asszony indítványa 

szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja az indítványt. 
A 6. ajánlási számon Lukács László György képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
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PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. Köszönöm szépen. 
A 7. ajánlási számon Mengyi Roland képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság álláspontját kérdezem. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm. Hét igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja képviselő úr javaslatát.  

A 10. ajánlási számon Szél Bernadett képviselő asszony indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
A 11. ajánlási számon Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa szerepel, mely 

összefügg a 12. és 13. ajánlási számon szereplő indítványokkal. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság álláspontját kérdezem, ki az, aki 

támogatja képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen. Ki az, 
aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt.  

A 14. ajánlási számon Tóth Bertalan képviselő úr és képviselőtársai indítványa 
szerepel, mely összefügg a 15., 25. és 27. ajánlási számon szereplő indítványokkal. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Hét nem. Köszönöm szépen. A 
bizottság nem támogatja. 

A 16. ajánlási számon Z. Kárpát Dániel és Sneider Tamás képviselők indítványa 
szerepel, mely összefügg a 26. sorszámon szereplő módosító indítvánnyal. Kérdezem 
a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. (Senki 

sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
A 17. ajánlási számon Varga László képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 

a tárca álláspontját.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja képviselő úr 

indítványát. (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 18. ajánlási számon Szél Bernadett képviselő asszony indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Hét nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság nem támogatja.  

A 22. ajánlási számon Kara Ákos képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ezt támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. Tehát 7 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a javaslatot. 

A 24. sorszámon Szél Bernadett képviselő asszony indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki 

támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja.  
Ezzel végére is értünk a módosító indítványoknak. Van-e képviselőtársaimnak 

tudomása olyan indítványról, amelyről kellett volna, de nem szavaztunk? (Nincs 
jelzés.) Ilyen nincs.  

Akkor javasolom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki ezt a javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hét igen. Ki az, aki nem? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. 
Köszönöm szépen.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, aki 
ezt támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett elfogadtuk. 
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Köszönöm szépen államtitkár úr és kollegája közreműködését. Ezzel a 4. 
napirendi pontot lezárjuk. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/4742. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra - ahol szintén államtitkár úr és kollegája segíti 
a bizottság munkáját -, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek részletes vitáját a 
bizottság folytatja le. Javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ez ellen 
kifogása valakinek? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm szépen. 

Az első szakaszban megállapításra kell kerülnie annak, hogy a házszabály 44. § 
(1) bekezdésének megfelel az indítvány. Ki az, aki ezt a javaslatot támogatja? 
(Szavazás.) Hét igen. Köszönöm szépen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság 1 tartózkodás mellett 
megállapítja, hogy megfelel. 

Áttérünk a második szakaszra, amelynek keretében a módosító indítványokról 
fogunk szavazni. Elsőként Harangozó Tamás és Demeter Márta indítványairól 
beszélünk. Az 1. ajánlási számon szereplő módosító indítványról kérdezem 
államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Előzetes tárcaálláspontot tudok képviselni. Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Két igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság nem támogatja. 

A 2. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem 
támogatja. 

A 3. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem 
támogatja. 

A 4. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem 
támogatja. 
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Az 5. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem 
támogatja. 

A 6. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A 
bizottság nem támogatja. 

A 7. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat először. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem 
támogatja. 

Végül a 8. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem 
támogatja. 

Ezzel véget ért a módosító indítványokról történő szavazás. Kérdezem, ki az, 
aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. (Szavazás.) Hét igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Három nem. A bizottság 7 igen szavazattal, 3 nem ellenében lezárja 
a vitát. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a vitáról készült jelentés elfogadását. Aki 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, hét igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kettő nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. A 
bizottság elfogadta ezt a javaslatot. Államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm a 
vitában való aktív közreműködést. Ezt a napirendi pontot is lezárjuk.  

A dohányboltok hermetikus lezárásának megszüntetéséről szóló 
T/4517. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, melynek keretében a dohányboltok hermetikus 
lezárásának megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
szavaznunk, melyet Szabó Szabolcs független képviselő nyújtott be. A képviselő úr 
jelen van a bizottság ülésén. Újra köszöntöm. Megadom önnek a szót, amennyiben 
erre igényt tart. 
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Szabó Szabolcs hozzászólása 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Figyelembe 
véve a sok napirendi pontot, megint csak rövid leszek. Olvashatták a képviselő 
hölgyek, urak - csak urak vannak jelen a teremben - az előterjesztést. Mindenki 
értesülhetett már arról az elmúlt hónapokban, hogy elég sok bűncselekmény történt a 
trafikokban, aminek az egyik indoka valószínűleg az, hogy egyszerűen nem lehet 
kívülről belátni ezekbe az üzletekbe. Egyébként ezt maguk a szakértők előre 
elmondták, hogy problémás lesz, hiszen gyakorlatilag egy ilyen szeparált, 
hermetikusan elzárt térről beszélünk minden trafik esetében. Amiből aztán igazán 
nagy közfelháborodás lett, az pedig a kaposvári gyilkosság ügye volt.  

Ez a törvénymódosítás, amit benyújtottunk a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról szóló törvényhez, egy nagyon apró ponton módosítaná a törvényt. 
Jelen pillanatban a törvény úgy definiálja a dohányboltot, hogy ez egy nem mozgó és 
részekre bontás nélkül nem is mozgatható, más üzlettől elkülönült olyan önálló 
üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az 
üzlethelyiségbe belépve. Ezt az egy pontot módosítaná úgy, hogy annyi maradna a 
definíció, hogy a dohánybolt nem mozgó és részekre bontás nélkül nem is 
mozgatható, más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiség. Gyakorlatilag a törvény 
előírja azt, hogy ne lehessen kívülről látni dohányterméket, tehát mindenféleképpen 
magát a portát kell valahogy átláthatatlanná tenni, így a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Zrt. javaslata, amit aztán az ellenőreik rendszeresen számon is 
kértek a trafikosokon, a fóliázást írta elő. Gyakorlatilag a törvény előírja azt, hogy 
magát a portát kell - mert gyakorlati értelemben ez mást nem jelent - 
áttekinthetetlenné tenni. A gyakorlati életben, ezt egy kereskedő bármikor meg tudja 
önöknek erősíteni, ugye az megoldhatatlan, hogy belépek egy üzlethelyiségbe, és ott 
nem látom az árut. Az árut eldugni nem lehet, ezért nem lehet letenni egyébként a 
pult alá sem, ezt szintén egy kereskedő alá tudja támasztani, 60-80 centi alá olyan 
terméket, amit nagy gyakorisággal vesznek a vevők, oda nem teszünk. Levenni a fóliát 
jelen pillanatban azért nem lehet az üzletekről, mert ha leveszik, akkor belát az ember 
az üzlethelyiségbe, látja a dohányterméket. Ha a polc elé függönyt tesznek, akkor 
amikor félrehúzza a függönyt, akkor lehet látni, tehát megint megbüntetik, ha így 
járnak el. Egy megoldás van erre, egyszerűen ezt a törvényhelyet módosítani kell, ki 
kell ezt venni. Csak hogy nehogy aggódjanak a fiatalok miatt - sajnálatos módon én 
magam is dohányzom, ez egy rossz szokásom, le kellene szoknom -, egy ekkora 
dologról beszélünk (Felmutat egy doboz cigarettát.), amit körülbelül 6 méterről az 
utcáról kellene beazonosítani. Az új törvénymódosítás szerint, amit majd most tárgyal 
a parlament, 60 százalékra fog nőni az a rész, amin ez a negatív üzenet szerepel, ami 
egyébként nagyon helyes, tehát ez rendben is van. Tehát még kisebb lesz az, ami arra 
utal, hogy ez egy dohánytermék, úgyhogy ettől nem félnék, hogy ezt fogják látni. 
Engedjük meg azt, hogy be lehessen látni az üzletbe azért, hogy biztonságban 
legyenek az eladók. Köszönöm szépen. 

További hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Fontos kérdést feszeget. Sajnos a 
legutóbbi kaposvári tragédia kapcsán felerősödött a trafikok lefóliázásával 
kapcsolatos kérdéskör újratárgyalása. Éppen Szita Károly polgármester úr kérte a 
kormányt, hogy vizsgálja felül ezt a szabályozást. Lázár János miniszter úr erre 
ígéretet is tett. Amennyiben a bűncselekmény elkövetése és a lefóliázás közötti 
összefüggés valóban világossá válik a nyomozás kapcsán, akkor a kormány 
kezdeményezni fogja ennek a módosítását. Azt gondolom, ez folyamatban van. 
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Mi a magunk részéről az indítványt magát azért nem támogatjuk, mert ezt 
amúgy is véleményünk szerint a kormány kezdeményezni fogja. Megvárjuk ennek a 
vizsgálatnak a lezárását, és azt követően várjuk, hogy a kormány tegye meg majd a 
konkrét javaslatot.  

Van-e az indítvánnyal kapcsolatban észrevétel? (Jelzésre:) Igen, van több is. 
Elsőként Tóth Csaba alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Képviselőtársunk valóban egy nagyon fontos kérdést boncolgatott. Az a probléma, 
amit a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szóló törvény okozott, nemcsak 
erről szól, nemcsak ez az egy probléma, hogy le van fóliázva, vagy nincs lefóliázva, 
ezért is nyújtottunk be mi is egy javaslatot, amit majd a 9. napirendi pontban 
tárgyalni fogunk. 

Mi úgy gondoljuk, illetve én úgy gondolom, nem ez az egyetlen megoldás, ami 
a problémát megoldja, ahogy ezt ön említette, mert ez sokkal többrétű. A napirend 
ismertetése kapcsán kitérek erre bővebben. Azért nem támogatjuk ezt a javaslatot, 
mert ez csak tüneti megoldása lenne a problémának. Erre átfogó megoldást kell 
hozni, az átfogó megoldás pedig az, hogy az egész törvényt kell hatályon kívül 
helyezni, és ez a probléma is azzal együtt megszűnne. Ezt a javaslatot így, ilyen 
formában ezért nem tudom támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Varju László képviselő úr kért szót. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Nyomatékosítani szeretném 

azt, amit képviselőtársunk itt elmondott és támogatni azt az előterjesztést, amit ő 
megtett. Már csak azért is, mert az elmúlt napokban Pintér miniszter úr által a 
kérdésemre adott válaszból kiderül, hogy 878 bűncselekmény történt abban az 
időszakban, mióta lényegében ez a lezárás, elsötétítés - vagy bárhogy hívjuk - 
megtörtént. Ennek a legtragikusabb része az, ami Kaposváron esett meg. Pintér úr 
válaszában azonban van egy fontos elem, ami arról szól, hogy ez nem a 
Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, és így ő ezzel nem tud foglalkozni. Ezért 
nagyon indokolt az a kormányzati felülvizsgálat, amelyre alelnök úr utalt. Már csak 
azért is, mert Lázár úrnak írott ilyen tárgyú levelemben inkább egy nagyon arrogáns 
levél érkezett válaszként, és nem biztatott azzal, hogy ez a felülvizsgálat eredménnyel 
járhat. Ezért én nagyon támogatom ezt is. Egyébként van még néhány olyan 
napirend, ahol ezt most megismételni nem kívánom, de érvényesnek tekintem a 
további javaslatokra is, bármelyik, amelyik hozzájárul ahhoz, hogy érdemben a 
helyzet változzon. Itt most elsősorban Szabó képviselőtársam módosító javaslatát 
támogatnám, hozzátéve azt, hogy egyébként önmagában az egészre semmi szükség 
nincs, de most nem ez a módosítás tárgya. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény van-e? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja Szabó Szabolcs 
képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételét? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja.  

Köszönöm képviselő úrnak, hogy eljött a bizottság ülésére és segítette 
részvételével a munkánkat. A 6. napirendi pontot ezzel lezárom. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 
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törvény módosításáról szóló T/4527. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 7. napirendi pontra, mely a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Mirkóczki Ádám képviselő úr önálló 
indítványa. Képviselő úr nincs jelen az ülésteremben. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 
az, aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Senki nem támogatja a javaslatot. Ezzel a 7. napirendi pontot is 
lezárjuk.  

A Fidesz által a trafikok bejárata elé száműzött kisgyermekek 
biztonságának megteremtéséről szóló T/4556. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 8. napirendi pont: a Fidesz által a trafikok bejárata elé száműzött 
kisgyermekek biztonságának megteremtéséről szóló törvényjavaslat, amelyet Szabó 
Timea független képviselő asszony terjesztett elő. A képviselő asszony nincs jelen a 
bizottság ülésén. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Senki sem jelentkezik.) Nincs támogatás a javaslat mögött, 
tehát nem támogatja a bizottság.  

A dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának 
megszüntetéséről szóló T/4631. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 9. napirendi pont a dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának 
megszüntetéséről szóló törvényjavaslat - erről az imént tett említést Tóth Csaba 
alelnök úr -, Tóbiás József és képviselőtársai indítványa. Ezzel kapcsolatban, mivel 
alelnök úr is az egyik javaslattevő, megadom a szót Tóth Csaba alelnök úrnak.  

 
TÓTH CSABA (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen. Korábban, az előző 

napirendi pontnál jeleztem, hogy alapvetően a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról szóló törvény nagyon sok problémát hozott felszínre, illetve 
okozott. Ezek között csak egyik volt az, amit képviselőtársam felvetett a fóliával 
kapcsolatban, illetve volt itt egy másik javaslat is, ami a kisgyermekek biztonságáról 
szólt.  

Annak idején, amikor ezt a törvényt megszavazták, egy támogatandó cél mögé 
álságos szándékot bújtattak, hiszen a címében arról volt szó, hogy a fiatalok 
dohányzásának a visszaszorítását akarták ezzel valamilyen módon megoldani, 
helyette nem történt más, mint hogy a dohánypiacot újraosztották, és az eredeti cél 
természetesen nem valósult meg, hiszen azt látjuk, hogy a fiatalok dohányzása 
semmilyen mértékben nem csökkent. Nőtt viszont a feketekereskedelem, illetve az 
előbb említett módon azok a bűncselekmények, amelyeket azóta egyre gyakrabban, 
szinte hetente követnek el trafikok ellen, és a legnagyobb tragédia, ami áprilisban 
történt, hogy már egy eladót is meggyilkoltak.  

Úgy gondolom, itt az ideje, hogy ezt a törvény felülbírálják, átértékeljék, akik 
annak idején emellett szavaztak, a véleményünket megváltoztassák - ez lehetőség 
most arra. Ezért kérem, hogy a javaslatunkat tárgysorozatba vegyék, döntsenek így, 
hogy ezzel megelőzzük a további tragédiákat, a további problémákat, helyezzük 
hatályon kívül ezt a törvényt, és megszűnnek ezek a problémák, amik a törvény 
létrehozásával születtek. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm alelnök úr kiegészítését. Megjegyezném, hogy a statisztikai 
adatok szerint, legalábbis a mi olvasatunkban, azt látjuk, hogy nagyjából 30 
százalékkal csökkent a dohányzók száma a nemdohányzók védelméről szóló törvény 
bevezetése óta, és úgy gondoljuk, hogy ehhez a dohánytermékekhez való 
hozzájutásnak a korlátozása is hozzájárul, de úgy látom, ez egy örök vita marad 
közöttünk, ellenzéki és kormánypárti képviselők között. 

Van-e további hozzászólási igény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Tóbiás József és képviselőtársai indítványának 
tárgysorozatba vételét. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. Tartózkodás nélkül… (Bencsik János 
jelzésére:) Bocsánat, tehát akkor 3 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt. Ezzel a 9. napirendi pontot 
lezárjuk. 

A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. 
törvény módosításáról szóló T/4670. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 10. napirendi pontra, amely a Normafa Park történelmi 
sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Hegedűs Lorántné és képviselőtársai indítványa. Képviselő asszony nem tudta 
megvárni a vita végét, hivatalos programja miatt távozott a bizottság üléséről. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba 
vételét. Aki igen, jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen, tehát senki nem 
támogatja. Köszönöm szépen. A 10. napirendi pontot lezártuk.  

A 11. napirendi pont az egyebek. Van-e képviselőtársaimnak valamilyen 
bejelentenivalójuk, kérdésük, észrevételük? (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételét. A bizottság 
ülését bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja:11 óra 45 perc)  

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

 

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Nánásiné Czapári Judit  


