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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/10377. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10537. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10632. szám)  
(Lázár János és Dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. a) A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok és gazdasági 
társaságok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10405. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan és Burány Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa)
  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)   
b) Az Állami Számvevőszék felkéréséről a Magyar Nemzeti Bank által 
létrehozott alapítványok és gazdasági társaságok ellenőrzésének lefolytatására 
címmel benyújtott határozati javaslat (H/10406. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan és Burány Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa)
  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10408. szám)  
(Gyurcsány Ferenc (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
7. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/10414. szám)  
(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

 
8. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Czomba Sándor (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)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Hollik István (KDNP)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak   
 

Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén! Képviselőtársaim 
írásban előzetesen megkapták a mai ülésre szóló napirendi javaslatot, amelyhez 
képest Varju László képviselő úr egy napirend-kiegészítési javaslatot juttatott el 
hozzám, amelyről természetesen szavaznunk kell, ebben az esetben vita nélkül 
történik a szavazás.  

A következő javaslatot küldte Varju László képviselő úr: „A házszabály 114. § 
(1) bekezdése alapján ismételten javaslom, hogy a Gazdasági bizottság a következő 
ülésén tűzze napirendre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos botrányok 
megtárgyalását. Kezdeményem továbbá, hogy az ülésre hívjuk meg Matolcsy 
Györgyöt, a jegybank elnökét. Én személy szerint nem támogatom a napirend-
kiegészítést. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirend-kiegészítést. (Szavazás.) 
2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodott-e valaki? 
(Szavazás.) Nem. 2 igen szavazattal, 8 nem ellenében a bizottság nem fogadta el 
Varju képviselő úr javaslatát, így a napirend nem került kiegészítésre.  

Van-e valakinek más kiegészítő javaslata? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja? 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? 
(Senki nem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság egyhangú 
döntésével elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Az 1. napirendi pontként a Magyarország 2017. évi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm dr. Adorján Richárd helyettes 
államtitkár urat és kollégáját, és kérem, hogy majd segítse a bizottság munkáját.  

A Gazdasági bizottság vitához kapcsolódó bizottságként speciális eljárás 
keretében folytatja le a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat részletes vitáját. A 
tárgyalás során alkalmazandó eljárás sajátossága, hogy mivel a plenáris ülésen a 
bizottsági jelentések vitája során a Költségvetési bizottság előadója fogja majd 
összefoglalni és előadni valamennyi tárgyaló bizottság véleményét, illetve szintén a 
Költségvetési bizottság egy tagja fogja ismertetni a szavazás során kisebbségben 
maradt képviselők véleményét is, ezért a bizottságnak a részletes vitában kialakított 
véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni. Nyilván a mai 
bizottsági ülésen elhangzott vélemények alapján lesz támogató, illetve a költségvetést 
adott esetben el nem fogadó vélemény, ezeket írásban is kérem majd megerősíteni az 
ülést követően, hogy a jelentés hibátlanul tudja tartalmazni az egyes frakciók 
álláspontját. A házszabály 95. § (2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi 
véleményeket függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez, 
ezeket formanyomtatványon aláírva a mai nap 15 óráig kell a bizottság titkárságára 
eljuttatni, arra kérem tehát majd ellenzéki képviselőtársaimat, hogy erre legyenek 
figyelemmel a mai nap során. Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak 
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olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában elhangzottak. A 
véleményeket a részletes vita első szakaszában kell ismertetniük.  

Javaslom, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek ellenvetése? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm 
szépen.  

A részletes vita első szakaszában egyrészt arról kell majd határoznunk, hogy a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében leírt követelményeknek megfelel-e 
a törvényjavaslat, illetve itt van lehetőség arra, hogy a képviselőcsoportok a 
véleményüket elmondják. Ezért meg is adom képviselőtársaimnak a szót, ki az, aki 
véleményt kíván fűzni a 2017. évi költségvetéshez? (Jelzésre:) Elsőként Tóth Csaba 
alelnök úrnak adom meg a szót. Öné a szó, alelnök úr. 

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

Ismertetném a Magyar Szocialista Párt frakciójának a véleményét.  
Az MSZP a 2017. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat elfogadását nem 

támogatja. Az elemzések szerint a 2017. évi költségvetés választási költségvetés lesz, 
ezért a kormány többletet szán az oktatásra, az egészségügyre és a 
társadalombiztosítási, valamint a jóléti kiadásokra. Csakhogy a látszat csal, mert ha a 
2015. évi költségvetés tényleges bevételeit, kiadásait és hiányát nézzük, akkor azonnal 
kiderül, hogy jövőre sem jön el a bőség éve, összességében még annyi kiadást sem 
tervez ugyanis a kormány, mint amennyi pénzt két évvel ezelőtt elköltött. 

Ami a gazdaságpolitika legfontosabb sikermutatóját illeti, ott sincs minden 
rendben. Az államháztartás hiánya 2011 óta 3 százalék alatt marad, de ez csupán az 
uniós elszámolás szerint igaz. A tényleges bevételeket és kiadásokat figyelembe véve 
tavaly a GDP 3,6 százaléka volt a hiány, és jövőre is ennek közelében fog alakulni. A 
2017. évre 2,4 százalékos hiánycéllal számolnak, amely 0,4 százalékponttal magasabb, 
mint 2015-ben volt. A 2017. évre prognosztizált 3,1 százalékos gazdasági növekedés 
egy 460 milliárd forintos mozgásteret jelent. Ezt a mozgásteret a kormány ügyesen ki 
is használja, de a pénzforgalmi és az uniós hiány közti kapcsolatot a tervezet nem 
vezeti le pontosan.  

A többletforrások nem alapozzák meg az oktatásban azt a minőségi változást, 
amelyért az elmúlt hónapokban küzdöttek a civil mozgalmak és a szakszervezetek. Az 
egészségügy területén 12 százalékos forrásbővülést prognosztizálnak, amely a GDP-
hez viszonyítva minimális emelkedést jelent. Ha a kiadási oldalról nézzük, akkor 
valójában még csökken is az erre a területre fordított források aránya: 2016-ban a 
tervek szerint a kiadások 9,5 százaléka megy el az egészségügyre, 2017-től már csak 
9,4 százaléka. A gyógyító-megelőző kiadások a GDP 2,7 százalékára nőnek majd 
jövőre, ezt egészíti ki a gyógyszertámogatások 313 milliárdos kerete, ami az idei 
326,2 milliárdhoz képest csökkenést jelent. A szociális juttatások, a nyugdíjak terén 
nem lesz érdemi emelkedés. A költségvetésből az olvasható ki, hogy jövőre a nettó 
átlagkereset változása kisebb mértékű lesz, mint idénre tervezték, 2016-ban ugyanis 
5,6 százalék, míg jövőre 5,1 százalék a tervezett. A költségvetési kiadások növekedései 
között az egyik legnagyobbat a lakásépítési támogatások jelentik, jövőre a csok miatt 
211 milliárd forintot szánnak erre. Ugyanakkor ez csupán a társadalom szűk részét 
érinti majd, ezért általános hatása a családokra nem lesz. A jövő évi költségvetés 
jelentős életszínvonal-javulást nem fog hozni.  

A kiadási oldal elemzése alapján a magyar állam rendkívül aktív szerepre 
készül 2017-ben, ugyanis 18 186 milliárd forintot tervez elkölteni az idei évre 
betervezett 15 956 milliárd forinttal szemben. A gazdasági funkciók ellátására költött 
összegek 2788 milliárd forintról 38 százalékos növekedéssel 3860 milliárd forintra 
emelkednek. Az állam működési funkcióira, saját magára lényegesen többet költhet, 
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12 százalékkal, azaz 340 milliárd forinttal, 3133 milliárd forintra nőnek ezen 
kiadások. Az egyetlen csökkenő tétel az államadósság kezelése után fizetendő összeg 
7 százalékos csökkenése, mert az államnak egyre kisebb kamatkiadást kell fizetnie. A 
kamatcsökkenésből adódóan több mint 500 milliárd forinttal kevesebbet kell fizetni 
az adósságok után, mint 2015-ben.  

Matolcsy György szerint az elmúlt években az általa sikerként megfogalmazott 
növekedési fordulat legfontosabb rejtett forrása a forint árfolyamának gyengítése volt. 
Az MNB elnöke szerint 10 százalékos forintleértékelődés 0,5-0,8 százalékkal emelheti 
a magyar GDP szintjét, emiatt mesterségesen 20-30 százalékkal gyengítették a 
forintot a korábbi árfolyamhoz képest, ami azt eredményezte, hogy a korábban 
devizában eladósodott háztartások súlyos terhet kaptak a nyakukba, ezzel családok 
százezreit hozták sokszor reménytelen helyzetbe. A gazdasági növekedést jövőre is az 
ismét felpörgő uniós támogatások és a kormányzati beruházások segíthetik. Az állam 
2017-ben közel 1165 milliárdot költ infrastrukturális fejlesztésekre, közlekedésre, 
sportlétesítményekre, ami meghaladja a GDP 3 százalékát.  

Egy évvel ezelőtt a költségvetés tárgyalása során már elhangzott, hogy az 
Európai Bizottság milyen országspecifikus javaslatokat fogalmazott meg 
Magyarország részére. Az ajánlás többek között felhívta a kormány figyelmét arra, 
hogy tegyen intézkedéseket a reálgazdaság rendes hitelezésének helyreállítása 
érdekében, szüntesse meg a piaci alapú portfóliótisztítás akadályait, és csökkentse 
jelentősen a bankszektorban megnövelt állami tulajdonból fakadó kötelezettséggel 
összefüggő kockázatot. Évek óta visszatérő javaslat, hogy mérsékelje a torzító hatású 
ágazati különadókat; szüntesse meg a piacra lépés indokolatlan akadályait a 
szolgáltatási ágazatban, ideértve a kiskereskedelmi ágazatot is; csökkentse az 
alacsony jövedelmű munkavállalókat terhelő adóéket, és ennek érdekében terelje át 
az adóterheket a növekedésre nézve kevésbé torzító területekre; folytassa az adócsalás 
elleni küzdelmet; fejlessze tovább a korrupció elleni küzdelem kereteit; erősítse meg a 
közbeszerzési rendszer versenyt ösztönző és az átláthatóságot előmozdító struktúráit, 
amely, ismervén a hazai közbeszerzési eljárások tapasztalatait, különösen fontos 
lenne. Ezen területeken azóta sem történt előrelépés, az idei költségvetés sem veszi 
figyelembe a megfogalmazott ajánlásokat.  

Összességében elmondható, hogy a jövő évi költségvetés nagyon optimista 
számokkal számol, azonban azzal, hogy százmilliárdokat költenek el felesleges, 
indokolatlan beruházásokra, az azt követő években a szerkezetileg amúgy is gyenge 
lábakon álló gazdasági növekedés jelentősen mérséklődni fog, így a fenntartható 
növekedés nincs megalapozva, és könnyen lehet, hogy a 2017. évre tervezett 
3,1 százalékos növekedés sem fog teljesülni. Egyértelműen látszik, hogy ezzel a 
költségvetéssel már a 2018-as választásra készülnek.  

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslatot az MSZP frakciója az elmondottak 
miatt nem tudja támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm a véleményt, alelnök úr. Vannak-e további képviselői vagy 

esetleg frakció-észrevételek? (Jelzésre:) Mengyi Roland alelnök úr, öné a szó. 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a Fidesz-frakció természetesen 
támogatja a 2017. évi költségvetést, hiszen ez a költségvetés a családokról szól, az 
adócsökkentésről szól, a munkahelyekről szól, a foglalkoztatás bővítéséről, a 
versenyképesség növeléséről Magyarországon. Mint ahogy az országnak, így a 
költségvetésének, a gazdaságpolitikájának is az egyik legfontosabb célja az 
államadósság további csökkenése, így elmondhatjuk, hogy a 2017-es költségvetés 
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segítségével 71,9 százalékra szorítjuk a GDP-arányos államadósságot, ami példátlan 
ahhoz a bőven 80 százalék fölöttihez képest, ahogy 2010-ben a szocialista 
kormányoktól átvettük.  

A költségvetési hiány tartósan 3 százalék alatt tartása szintén egy fontos 
eredménye nemcsak a ’17-es, de az elmúlt három év költségvetéseinek is, 2017-ben 
2,4 százalékkal számol a költségvetés. Szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon-nagyon 
fontos eredmény, hogy immár több mint három-négy éve sikerült 3 százalék alatt 
tartanunk a költségvetési hiányt; ez a 2010-et megelőző kormányzatoknak egyszer 
sem sikerült, sőt 7 százalék fölött is bőven járt, amivel nagyon-nagyon elítélhető 
módon az Unió szégyenpadjára ültették Magyarországot.  

Szintén cél a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés 
biztosítása. Mindezeknek a céloknak a 2017. évi költségvetés megfelel, ezeket a 
célokat megalapozza. Ennek érdekében a kormány 2010 óta jelentős strukturális 
átalakításokat hajtott végre többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az 
adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Ezekre az eredményekre 
támaszkodva és ezeket a továbbiakban is szem előtt tartva készült el a 2017. évi 
költségvetési törvényjavaslat is.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és a pénzügyi egyensúly 
helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiaci keresleti 
és kínálati alkalmazkodásra, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló 
törekvések mára meghozták az elvárt pozitív fordulatot. Az elért költségvetési 
eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 
2004 óta fennálló túlzottdeficit-eljárás alól. A makrogazdasági egyensúly 
helyreállításában bekövetkezett eredményeket pedig jelzi, hogy 2016 tavaszán az 
Európai Bizottság úgy értékelte, hogy immár nem áll fenn makrogazdasági 
egyensúlytalanság hazánkban.  

A kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító gazdaságpolitikáját a 
pénzügyi piacok is egyre inkább elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az 
államadósság finanszírozási költsége számottevően csökken, és az 
állampapírhozamok is rekord alacsony szintre süllyedtek az elmúlt időszakban.  

A hosszú távon sikeres gazdaságokat nemcsak az jellemzi, hogy viszonylag 
alacsony vagy határozottan csökkenő mértékű az államadósság GDP-hez viszonyított 
aránya, hanem az is, hogy a magánszektor adóssága is egészséges szinten alakul. 
Ennek érdekében megkezdődött a magánszektor jelentős mértékűre duzzadt 
adósságának leépítése. Elmondható, hogy a lakossági megtakarítások emelkedtek, a 
folyó fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba került, tehát a 
magyar reformok, a magyar gazdasági reformok működnek.  

Üdvözöljük, hogy 2017-ben a további adócsökkentések körében 5 százalékra 
csökken a legfontosabb élelmiszerek, így a tej, a tojás és a baromfi áfakulcsa. 
Meghozta az eredményeit a 2014-es és ’15-ös, mind a sertésre, mind a félsertésre, 
illetve a nagytestű állatok húsára vonatkozó, szintén 5 százalékra történő 
áfacsökkentés, így bátran léphetünk a fontosabb élelmiszerek irányába, a tej, a tojás, 
a baromfi áfakulcsa tehát csökken 2017-ben. Ez az intézkedés jelentős támogatást 
jelent minden magyar családnak, emellett javítja a hazai termelők versenyképességét, 
és hozzájárul a kereskedelmi forgalom bővítéséhez.  

A legfontosabb élelmiszerek mellett az éttermi szolgáltatások áfakulcsa is 
csökken 18 százalékra, ami lehetőséget teremt majd a vendéglátóiparban a 
munkaerőhiány orvoslására, az ágazatban történő beruházásokra, a foglalkoztatottak 
megtartására, illetve további, a dolgozókat tekintő képzésekre is.  

Az internetről szóló nemzeti konzultáció eredményei azt mutatták, hogy a 
magyar családok, a magyar emberek, az internethasználók támogatják a Fidesz 
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adócsökkentési politikáját, a magyar családok az internethasználat terén is 
támogatják az adócsökkentést. Éppen ezért egyetértünk azzal, hogy a jövő évtől 
27 százalékról 18 százalékra csökkenjen az internet áfája. Magyarországon ilyen 
alacsony az internethasználat áfája még soha nem volt. Ez az intézkedés 
hozzájárulhat ahhoz, hogy minden magyar háztartásban legyen szélessávúinternet-
elérés, emellett segítheti a digitális szektor fejlődését is.  

2016-tól 15 százalékra csökkent a személyi jövedelemadó is, ezt 2017-ben is 
fenn kívánja tartani a költségvetés, így egy kétkeresős, átlagjövedelemmel rendelkező 
család éves bevétele mintegy 60 ezer forinttal nőhetett az előző évihez képest. Ezt az 
eredményt meg kell tartanunk, ezt az eredményt, a magyar családok segítését a 
Fidesz-frakció támogatja. Mivel elkötelezettek vagyunk az adócsökkentés politikája 
mellett, az a célunk, hogy Európában a magyarok fizessék a legalacsonyabb személyi 
jövedelemadót, ezért a jövőben is a személyi jövedelemadó kulcsának egyszámjegyűre 
csökkentését szorgalmazzuk, és támogatjuk a kormány ez irányú törekvéseit. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó eredményei is 
rendkívül kimagaslóak, hiszen az elmúlt hat évben több mint 3600 milliárd forintot 
hagyott ez az intézkedés a magyar családok asztalán.  

Nem lehet elégszer megemlíteni, hogy a családi adókedvezményeknek 
köszönhetően egy átlagkeresettel rendelkező kétgyermekes családnak jövőre is több 
jövedelme lesz. 2019-ig fokozatosan a kétszeresére, a gyermekenkénti 10 ezer 
forintról 20 ezer forintra emelkedik az igénybe vehető adókedvezmény. A 
korábbiakhoz képest újdonság, hogy az első házasok adókedvezménye ezentúl 
gyermek születése esetén is jár két évig. Emellett a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel, amely jövőre is igénybe vehető lesz, a három vagy a több gyermeket 
nevelők, illetve vállalók 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak 
újlakás-építéshez, -vásárláshoz. Az egy- és kétgyermekes családok támogatása is 
fontos számunkra, ezért ők 600 ezer és 2,6 millió forint között kaphatnak támogatást.  

Szeretném elmondani, hogy a 2017-es költségvetésben egy rekord összegű 
otthonteremtési támogatás szerepel, ami jelentős célja a költségvetésnek, hiszen a 
polgárosodás egyik kiemelt célja vagy folyamatának eleme, hogy minden magyar 
családnak fedél legyen a feje fölött, így 211 ezer millió forint összegben tartalmaz 
otthonteremtési támogatást a 2017. évi költségvetés, ez rekord, a tavalyihoz képest 
100 milliárd forinttal több. Az otthonteremtést segíti az új lakások építésére 
vonatkozó áfacsökkentés is, amelynek mértéke továbbra is 5 százalék lesz 27 százalék 
helyett. A kormány a lakáscélú megtakarításokat is támogatja a nemzeti 
otthonteremtési közösségek segítségével.  

A gazdaság fehéredése, fehérítése érdekében is határozott intézkedéseket 
láthatunk a jövő évi költségvetésben. Az online pénztárgépek kötelező használatának 
második üteme, a bankkártya-elfogadó helyek számának növelése, valamint az 
elektronikus számlarendszer bevezetése mind-mind ezt a célt szolgálja.  

Az uniós támogatások terén is a korábbi hétéves ciklustól merőben eltérő és a 
magyar gazdaság érdekeit jobban szolgáló rendszert dolgoztunk ki. A 2014 és 2020 
között elérhető több mint 12 ezer milliárd forint keretösszegű fejlesztési beruházási 
támogatásoknak legalább 60 százalékát fordítjuk gazdaságfejlesztésre, a 
versenyképesség növelésére, a kis- és középvállalkozások támogatására; ez abban 
merőben más, hogy míg a szocialista kormány alatt tervezett 2007-13-as ciklusban 
mindez csak 14-15 százalékon sikerült, ehhez képest a 60 százaléktól egy 
gazdaságerősödést és egy hatalmas növekedést várunk. Nemcsak a támogatási 
előlegek mértéke emelkedik majd, hanem a korábbinál nagyobb szerephez jutnak a 
visszatérítendő támogatások is, amelyek hosszú távon tudnak biztos finanszírozási 
forrást nyújtani a vállalkozások fejlesztéséhez.  
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Támogatjuk a 2017. évben is célként kitűzött foglalkoztatáspolitikát, amelynek 
elsődleges célja továbbra is a segély helyett munkát elv érvényre juttatása. Továbbra 
is fontos, hogy az emberek munkával megfelelő életkörülményeket teremthessenek 
maguknak és családjuk részére, ne segélyből kelljen megélniük. A 2015. évben e 
célnak megfelelően átalakításra került a segélyezési rendszer, a 2016. évben pedig az 
állam és az önkormányzatok közötti átlátható munkamegosztás új rendszerének 
megszilárdítása történt meg.  

Egyetértünk a nyugdíjak értékének megvédésével is. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy az időskori ellátások reálértékének megvédésére kiváló példa, hogy 2011 és 2015 
között 8,8 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak Magyarországon. 2017-ben is 
megőrizzük az időskori ellátások értékét, tehát a tervezett fogyasztóiár-növekedésnek 
megfelelő mértékben növekednek az ellátások. Hozzá kell tennem, hogy ez akár 
dupla, tripla is lehet a fogyasztási szokástól függően, hiszen minden egyes 
generációnak, minden egyes csoportnak nagy segítséget jelent, nem csak az elmúlt 
évek rezsicsökkentése, de az áfacsökkentés, a családi adókedvezmény mind-mind 
meg fog jelenni a vásárlóerő, illetve a reálérték megőrzésében.  

Összességében tehát megállapítható, hogy a jövő évi költségvetés megfelel a 
jogszabályi előírásoknak, jól szolgálja a nemzetgazdaság növekedését, az abban 
szerepeltetett adatok pedig megbízhatóak, ezért a Fidesz-frakció támogatja a 2017. évi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Kérem a bizottság tagjait, tegyék ők is. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Z. Kárpát Dániel alelnök úr kért szót. Öné a 

szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a lehetőséget és 

a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok és Meghívottak! A Jobbik frakciója 
egyértelműen úgy látja, hogy amikor ezt a költségvetési tervezetet kell értékelnünk, 
akkor azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP minden olyan formai követelményt sutba 
dobott, amely több mint évszázados hagyományon alapul. Itt n-2 szabályról nem is 
álmodunk, tehát hogy adott esetben egy formailag úgy lerakott tervezetről 
beszélhessünk, ahol az adatok összevethetők korábbi időszakokkal, vagy akár a 
törvényben előírt módon 3 évre előretekinthessünk a gazdasági növekedési 
prognózisokat illetően. Olyan formai követelményeket negligál tehát ez a kormányzat, 
ami szakmai berkeken belül egyszerűen felháborodást vált ki.  

Azt is el kell hogy mondjuk, hogy megbízható adatokról igen nehéz beszélni 
akkor, mikor egyrészt az Országgyűléstől még az idézőjeles felmentést sem kapta meg 
a kormányzat az előző költségvetési időszakot illetően, tehát a zárszámadás 
tárgyalásán nem vagyunk túl, és mivel sokkal hamarabb, jó félévvel korábban 
nyújtotta be a tervezetét a kormányzat a szokásosnál, ezért elmondhatjuk azt is, hogy 
sok esetben bizony becslésekkel és tényszámok helyett megérzésekkel dolgozik, tehát 
egy érzelmi alapú tervezetről beszélünk a tartalmi helyett nagyon sok szempontból.  

Azt is látjuk, hogy uniós támogatások kipörgő hatásai, nemzetközi hatások 
befolyásolják nagymértékben azokat a prognózisokat, azokat a várakozásokat, 
amelyekből dolgoznak. Ennek talán a legélesebb bizonyítéka az az idén az I. 
negyedévre vonatkozó szánalmas 0,9 százalékos gazdasági növekedés, amely Európa 
sereghajtóivá tett minket e tekintetben sajnálatos módon - tehát nem vagyok 
ellendrukker. Nagyon szeretném, hogyha nem ilyen adattal kellett volna 
szembesülnünk, de azt látjuk, hogy egész egyszerűen borzalmas számok jönnek 
szembe, és ezeket a számokat bizony nagyon sok esetben olyan nemzetközi hatások 
befolyásolják, amelyekről minthogyha nem vennének tudomást. Példának okáért az 



 12

infrastruktúrafejlesztő programok, alapok, tervezetek tekintetében, amelyeknek jó 
része tökéletesen értelmetlen vagy pedig nem rendelkezik olyan 
multiplikátorhatással, amelynek értelmében hosszú távú munkahelyekkel, hosszú 
távú adó-, illetve járulékbefizetésekkel számolhatna a költségvetés.  

Igen érdekes az áfacsökkentés kérdéskörét is taglalni, hiszen ha csak azt 
vizsgáljuk meg, hogy a 0,9 százalékos hazai I. negyedéves növekménnyel szemben 
mondjuk Romániában milyen tényszámok tapasztalhatóak, azt látjuk, hogy ennek a 
többszöröse, és azt is látjuk, hogy ott egy nagymértékű áfacsökkentés következett be, 
és az élelmiszerek tekintetében egyenesen a 9 százalékos kulcsot célozták meg 
nemcsak 3-4 cikk esetében, hanem széles körben, és azt látjuk, hogy ezen többszörös 
növekmény egyik fő indoka a belső fogyasztás növekedése, Magyarországon 
ugyanakkor pontosan a belső fogyasztást fojtja meg a kormányzat különböző 
módszerekkel. Értetlenül állunk tehát az előtt, hogy a fogyasztást miért adóztatja a 
kormányzat ennyire brutálisan, és miért nem próbál elmozdulni más irányba, amikor 
látszik, hogy ez a modell Magyarországon nem működik.  

Az áfacsökkentési tervezetük tekintetében továbbra is azt látjuk, hogy a 
fogyasztói kosár mintegy 6-7 százalékát érintő módon valósul meg kozmetikai jellegű 
csökkentés, ennek összesített hatása nagyjából fél-háromnegyed százalékos teljes 
körű áfacsökkentésnek felel meg. Amikor tehát a „kozmetikai” jelzőt használjuk, nem 
túlzunk, hiszen nemzetgazdasági szinten ennek a csökkenése - és egyetlen példával 
szeretném megvilágítani - pillanatok alatt kioltható, amikor ugyanis az 
adócsökkentések költségvetésének kormánya éppen adóemelést jelentett be a 
költségvetést megalapozó és azt körülíró csomagjában, és hozzányúlt a jövedéki 
adóhoz az üzemanyag tekintetében, mintha elfelejtené a kormány, hogy az 
üzemanyagok árának emelkedése óhatatlanul beépül azon áruféleségek árába is, 
amelyek áfacsökkentését most foganatosította. Mivel tökéletesen mellőztek 
mindenféle hatástanulmányt azt illetően, hogy az üzemanyagár-növekmény hogy és 
miként és milyen tételekbe épülhet be, ezért erős a feltételezésünk, hogy még a 
kozmetikai jellegű áfacsökkentés minimális hatásainak jó részét is ki fogja oltani az az 
egészen elképesztő felmérés, hatástanulmány és tervek nélküli adóemelés, amit ez a 
kormányzat most, a napokban foganatosított.  

Azt is látjuk, hogy az adócsökkentéseknek nevezett költségvetés még mindig 
egy olyan nemzetgazdaságot ír körül, ahol a könyvelői szakma lassan 60 adótípust, 
illetve adóemelési típust ismer, köztük számos egzotikus adófajtát. Én a baloldalhoz 
hasonlóan nem kívánok beleszállni az ágazati különadókba, hiszen nagyon jól körülírt 
módon lehetne ezeket alkalmazni egy olyan monitoringrendszerrel, amely adott 
esetben vizsgálja, hogy egy banki árnövekmény mögött állnak-e valós piaci 
folyamatok vagy sem, a probléma az, hogy a kormányzat szinte teljes egészében 
hagyta áthárítani ezen ágazati különadókat, a tranzakciós illeték esetében pofátlan 
módon, tehát banki önbevallások sorozata áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 
magyar kisvállalkozóktól még utólag is behajtottak különböző tételeket erre való 
hivatkozással. A kormányzat tökéletes alkalmatlanságát ezen a területen bizonyítja az, 
hogy semmiféle beavatkozást nem eszközölt, sőt a későbbiekben egyfajta paktumot 
kötött a bankrendszerrel azt illetően, hogy további terheket nem rak a vállukra, adott 
esetben a károsultak, a devizahitel-károsultak vagy az adósok megmentése, 
helyzetének könnyítése érdekében.  

Azt is látjuk, hogy főként külső hatásoknak köszönhetően, de szerencsére egy 
4-500 milliárdos többlet is keletkezett az előző költségvetési időszak tekintetében, 
amiről most jött be a törvényjavaslat, és aminek az elosztása megtörtént sok irányba. 
Ezek közül a Jobbik frakciója több támogathatót is talált, az általános vita során az 
ezekkel kapcsolatos támogatásról biztosítottuk a kormányzatot. Ugyanakkor ha csak 
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400 milliárd forinttal számolunk mint többlet-felszabaduló-forrástömeggel, és 
levonjuk ebből azt, ami nagyjából kötelező jelleggel volt elköltendő vagy vis maior 
esetekhez volt köthető, mint egy leégett üzemegység vagy bármi más, akkor is azt 
látjuk, hogy a fennmaradó összeg két nagy „beruházás” foganatosítására elég lett 
volna: az egyik egy teljes körű áfacsökkentési program megalapozása, amely az 
alapvető élelmiszerek sokkal szélesebb köre tekintetében 5 százalékra csökkent, 
illetve a gyermeknevelési cikkek esetében 5 százalékra csökkent minden áfatartalmat. 
Hogyan várnak önök demográfiai fordulatot, amikor egész Európában itt adóztatják 
áfa tekintetében a legjobban a gyermeknevelési cikkeket, a gyermekvállalást, a 
gyermeknevelést? Egészen elképesztő várakozás ez.  

Még egy folyamathoz elegendő lett volna ez a forrástömeg: egy olyan állami 
hátterű bérlakásépítési program beindításához, amit a Jobbik nagyon hiányol - az 
erre vonatkozó költségvetési módosító javaslatát is benyújtotta természetesen -, 
hiszen azt látjuk, hogy bár a kormány az úgynevezett otthonteremtési soron 
rekordösszegeket különít el, ezen rekordösszeg jelesül olyan tételekből áll össze, 
amelyeket a társadalom szerencsés tagjai - a felső középosztálytól felfelé - tudnak 
igénybe venni leginkább, tehát itt 90 százalék fölötti arány van, azért erről 
beszélhetünk, és négy fő lábként az utóbbi években a nok-ot, a nek-et, a csok-ot és az 
árfolyamgát állami lábát tudjuk elkülöníteni. A nok egy olyan legalizált állami 
pilótajáték, amely a fogyasztói csoportokhoz hasonló, és amit - helyesen - ez a 
kormányzat emlékeim szerint 2014-ben tiltott be. A csok és a 10 plusz 10 lába főként 
a társadalom felső osztályai számára igénybe vehető, de az igénybevevők, az 
érdeklődők köréből látszik, hogy leginkább használt lakásra veszik igénybe most is, itt 
pedig ez a 600 ezerrel induló összegtömeg eltörpül ahhoz képest, amire valós igények 
mutatkoznának. Egy értelmes átcsoportosítás tehát mindenképp szükséges volna. A 
Nemzeti Eszközkezelőt nem tudjuk otthonteremtési lábként kezelni, hiszen elveszik 
emberek ingatlantulajdonát, akik visszabérelhetik az államtól a saját ingatlanjukat 
egy darabig, de egy kedvezőtlen kormányzati fordulat esetén, adott esetben még ez a 
visszabérlési lehetőség is veszélybe kerülhet. Az árfolyamgát állami lába és kipótlása 
pedig egy katasztrófahelyzetet rejt magában, egy időzített bombát, ami hogyha a 
terminus lejár, egyszerre fog az emberek nyakába szakadni, és bár önök most is 
engedik folyni a kilakoltatásokat - rekordmennyiségű kilakoltatás történt, két hónap 
alatt annyi, mint az előző évben összesen, 545 emlékeim szerint -, ez tovább fogja 
pörgetni a kilakoltatási spirált, hiszen újabb családok ezreit, adott esetben tízezreit 
hozza teljesítőképtelen állapotba.  

Végül pedig az államadóssággal kapcsolatos várakozásaikat szeretném árnyalni 
a tekintetben, hogy bizony az I. negyedéves adatok szerint 75,3 százalékos GDP-
arányos rátáról 76,9 százalékra nőtt ugyanez az érintett adat. Nyilván lehet ezt 
kipörgő hatásokkal, begyűrűző hatásokkal magyarázni, de azt látjuk, hogy az 
adósságtömeg menedzselése érdemben nem változott ezen kormányzat alatt. Az 
tehát, hogy kamatkiadások tekintetében továbbra is évente ezer milliárd fölötti 
összeget kell hogy költsön Magyarország erre az őrületre, nem változott, 
Magyarország nem tudta kinőni ezt az adósságot, tehát az államadósság elleni harc 
mint olyan a Fidesz-KDNP kormányzat részéről majdnem teljes kudarcba fulladt. 
Lehet kozmetikázni az eredményeket, hogy most kevesebb a kamatteher, mint 
máskor, de érdemi változtatások az adósságtömeg menedzselésében nem következtek 
be. Azt látjuk tehát, hogy ezt az éves szokásos védelmi pénzt ugyanúgy megfizeti 
Magyarország, mint előtte, ennek a nagyságrendje majdnem ugyanakkora, mint 
előtte, tehát ezer milliárd fölötti, és semmiféle elképzelése nincs a kormányzatnak 
arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelje ezt, hogy nagyságrendekkel hogy csökkentse a 
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mértékét, a friss adatok pedig azt mutatják, hogy még az önök által ilyen utolsó 
bástyaként kezelt GDP-arányos mutatók is romlottak - bárcsak ne romlottak volna!  

Azt kell hogy mondjuk tehát összefoglaló jelleggel, hogy egy kiszáradt gazdaság 
költségvetését festi le ez a kép, amelynek az esetében a növekedési várakozások 
jellemzően külső hatásokból erednek, belső, értelmes, saját forrásból beruházó 
infrastrukturális beruházások nem nagyon jellemzőek, mint mondjuk egy állami 
bérlakásépítési program, ahol magyar vállalkozókat, magyar kivitelezőket, magyar 
beszállítókat lehetne megszólítani. Az áfa és az adóztatás tekintetében egy brutálisan 
túladóztatott gazdaságról beszélünk, és azt is láthatjuk, hogy bizony az ágazati 
különadók kezelése tekintetében, a hitelkárosultak helyzetének rendezetlen mivolta 
tekintetében bizony a „bankszterek” legyőzték Magyarországon az aktuális 
kormányzatot. Összességében tehát azt látjuk, hogy nem lehetünk túl derűlátóak a 
jövőre vonatkozóan, de módosító javaslatainkért nyilvánvaló módon az utolsó 
pillanatig harcoltunk, harcolunk. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Vannak-e további hozzászólási igények? 

(Hollik István jelzésére:) Parancsoljon, képviselő úr.  
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. A KDNP részéről azt 

látjuk, hogy a 2017. évi költségvetésnek a tervezete visszatükrözi azokat a 
kormányzati szándékokat, illetve teljesíti azokat a kormányzati célokat, amelyeket a 
kormány, illetve a Fidesz-KDNP maga elé kitűzött. Azt lehet látni, hogy egy, az 
Európai Unió növekedését meghaladó mértékű GDP-növekedéssel számolhatunk 
jövőre, azt szintén láthatjuk, hogy az államadósság GDP-hez mért aránya csökkenni 
fog, és ami talán a legfontosabb társadalompolitikai célja a Fidesz-KDNP-nek, hogy 
több pénz marad a 2017. évi költségvetés elfogadása után az embereknél várhatóan 
jövőre.  

Alapvetően azt lehet mondani, hogy a ’17. évi költségvetés az adócsökkentésnek 
és az otthonteremtésnek lesz a költségvetése. Én ehhez mellétenném azt, hogy ez a 
fiatalok költségvetése, és erre később egy kicsit ki is térnék. Adócsökkentésről 
beszélhetünk, hiszen a legfontosabb élelmiszerek áfája csökkenni fog, illetve a 
építőipart a kormány a lakásépítés áfájának a csökkentésével akarja tovább pörgetni. 
Illetve a 2017. évben is fennmarad az a 15 százalékos szja, ami az egyik 
legalacsonyabb és ebben a tekintetben legversenyképesebb személyijövedelemadó-
szintet jelenti nemcsak Közép-Európában, hanem egész Európára vonatkozólag is.  

Az otthonteremtés költségvetése a jövő évi, hiszen - ahogy az itt többször is 
elhangzott - rekordmennyiségű pénzt, 211 milliárd forintot tartalmaz erre a 2017. évi 
költségvetés. Ezeket a támogatásokat, a családi otthonteremtési kedvezményt, a 
nemzeti otthonteremtési kedvezményt a társadalom nagy része, főként egyébként a 
vidéken élők igénybe tudják venni, ezért azok az ellenzéki kritikák, hogy ezek a 
társadalom 5-10 százalékát érinthetik, nem felelnek meg a valóságnak.  

A családok költségvetése is, hiszen a 2017. évi költségvetés csaknem 
300 milliárd forintot hagy a családoknál abban a formában, hogy fenntartja a gyed-
extra kedvezményeit, a családi adókedvezményt - ahogy a kormány megígérte - jövőre 
is emeli a kétgyermekesek esetében, így most a kétgyermekeseknél már 
gyermekenként 15 ezer forint lesz a családi adókedvezmény mértéke. A 
gyermekétkeztetésre lényegesen többet fordít a kormány, ez több mint 60 milliárd 
forint. Így szinte azt lehet mondani, hogy majdnem minden gyerek ingyen fog tudni 
étkezni az iskolában és az óvodában. Illetve a jövő évi költségvetés is tartalmazza 
azokat a költségeket, amelyeket a kormány az ingyentankönyvre tud fordítani.  
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A 2017. évi költségvetésnek a tervezete a fiatalok költségvetése is, hiszen az 
internetes konzultáció eredményeképpen a kormány csökkenti az internet áfáját. 
Ebből is látszik, hogy a Fidesz-KDNP kormány meghallja és meghallgatja a fiatalokat. 
Nagyon fontos eredménynek tekinthető az, hogy az elmúlt években 14 százalékra 
csökkent az ifjúsági munkanélküliség, ami nyilvánvalóan magas, még lényegesen 
magasabb, mint az általános munkanélküliségi szint, de lényegesen alacsonyabb, 
mint az EU-s átlag, és azt láthatjuk, hogy a 2017. évi költségvetésben is 30 milliárd 
forint áll rendelkezésre az „Ifjúsági garancia” programra, amelynek célja az, hogy a 
fiataloknak, akik nem jutnak munkához, valamilyen formában segítséget tudjon adni, 
és ne kerüljenek az utcára.  

Fontos, hogy a „Nemzeti tehetség” program jelenlegi támogatási szintjét is 
fenn kívánja tartani a kormány, és egy uniós programmal, a „Tehetségek 
Magyarországa” elnevezésű programmal még lényeges forrásbevonás is megvalósul, 
hiszen a jelenlegi 2,8 milliárd forint támogatás mellé éves szinten 1 milliárd forint 
többlettámogatást kap a tehetséggondozás, hiszen a jövőbe fektetni mindenképpen 
érdemes, és a kormány ennek a szellemében növelte a tehetséggondozásra fordítható 
összeget. Fontos, hogy a jövő évi költségvetés eredményeképpen a doktoranduszok 
ösztöndíja 100 ezer forintról 140 ezer forintra fog nőni.  

Összességében tehát azt lehet mondani, hogy a 2017. évi költségvetésnek az 
előttünk fekvő tervezete megalapozott, és ezt nemcsak a kormánypártok gondolják 
így, hanem ha elolvassák az Állami Számvevőszék költségvetési tervezetről szóló 
jelentését, valamint a Költségvetési Tanács véleményét, az mind-mind azt tükrözi 
vissza, hogy a költségvetés tervezete megalapozott, aminek köszönhetően minden 
magyar ember tud lépni egyet előre. Ezért a magunk részéről mi a költségvetést 
támogatni fogjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm Hollik képviselő úr hozzászólását.  
Van-e további képviselői hozzászólási igény? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor a vita első szakaszának lezárásaként kérek egy döntést arra 
vonatkozóan, hogy… (Jelzésre:) Bocsánat, a helyettes államtitkár úr jelezte, hogy 
szólni kíván. Megadom a szót, parancsoljon! 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak egy dologra szeretnék reagálni, azt is inkább 
a jegyzőkönyv kedvéért, hogy nehogy helytelen vagy a tényeknek nem megfelelő 
állítás maradjon a jegyzőkönyvben. A törvényjavaslat költségvetéssel szemben előírt, 
az államháztartási törvényben, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvényben előírt követelményeknek teljes mértékben megfelel, egy kicsit, 
megmondom őszintén, meglepetéssel vagy igen kérdően hallgattam, hogy valamilyen, 
a korábbi években is teljesített kritériumnak nem tesz ez eleget, ez Z. Kárpát Dániel 
képviselő úrtól hangzott el. (Z. Kárpát Dániel: Nem ezt mondtam, de mindegy!) A 
három évre, illetve 2020-ig tartó kitekintés az úgynevezett fejezeti indokolási 
kötetben szerepel az 1329. oldaltól az 1346. oldalig, tehát egy részletes kitekintés 
szerepel benne a makrogazdasági mutatók és a bevételi és kiadási előirányzatok 
tekintetében egyaránt, ahogy az a korábbi években is volt.  

Valóban, az 1. számú mellékletnek a prezentációja némileg változott, mi azt 
gondoljuk, hogy előnyére, hiszen a működési és felhalmozási bevételeket és 
kiadásokat sokkal könnyebben nyomon követheti az, aki e tekintetben is kíváncsi, és 
itt a parlamenti vitában is és a közérdeklődésre számot tartó témákban is láthatjuk, 
hogy igen, ez egy kiemelt téma, hogy felhalmozásra és működésre mennyit költ az 
állam.  



 16

Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden követelménynek eleget tesz a törvény, 
e tekintetben az ÁSZ sem fogalmazott meg semmiféle kritikát. Köszönöm szépen, 
csak ennyit szerettem volna rögzíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm Adorján Richárd helyettes államtitkár úr kiegészítését. 

Időközben Volner János képviselő úr jelezte, hogy mégiscsak szólni kíván. Öné a szó, 
képviselő úr.  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. A helyettes államtitkár úr 

szavaira szeretnék reagálni, és meg szeretném világítani azokat a szempontokat, 
amelyeket Z. Kárpát képviselőtársam itt szóvá tett az előbb. Én eredetileg nem 
szerettem volna a költségvetési vitához hozzászólni, hiszen az alelnök úr foglalta össze 
a Jobbik véleményét erről, fontosnak tartom azonban elmondani azt, államtitkár úr, 
hogy önök április 26-án nyújtották be a költségvetési törvény tervezetét az 
Országgyűlésnek, korábban, mint egyébként egy évvel ezelőtt, és mi ezt kifogásoltuk, 
azért, mert a legtöbb európai országban ősszel szokták benyújtani a költségvetési 
törvény tervezetét.  

Fontos azt látni, hogy jelenleg önök úgy nyújtották be a költségvetési törvény 
tervezetét, hogy a 2015-ös költségvetéssel való elszámolása – magyarul: a 
zárszámadási törvény elfogadása - a kormánynak még nem történt meg. Az egy 
egységes európai költségvetési gyakorlatban alkalmazott elv, hogy az előző év 
teljesülését fogadja el először az Országgyűlés, azzal elszámol az adott ország 
számvevőszéke előtt a kormány, és az elszámolás alapján le lehet vonni a 
tanulságokat arra nézve, hogy a következő évi költségvetést hogyan lehet tervezni. 
Ezeket a sorrendeket Európában nem szokás ilyen módon felborogatni, és Z. Kárpát 
képviselőtársam valószínűleg ezt tette önöknek szóvá.  

Itt ajánlom a kormányoldal figyelmébe egyébként a Bundestag gyakorlatát, ott 
általában nyár végén nyújtják be a költségvetési törvény tervezetét, és december 
közepén szavaznak róla; ez a négyhónapos időszak arra szolgál, hogy a kormány 
nagyon alaposan, az egységesség és a részletesség elvét figyelembe véve elszámoljon 
arról, hogy pontosan melyik kiadást miért tervezi, és lefolytassák ezeket a szükséges 
vitákat.  

Egészében véve tehát ezeket az alapelveket kifogásolta Z. Kárpát 
képviselőtársam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután további hozzászólási igényt nem 

látok, az első szakasz lezárásaként arra kérem képviselőtársaimat, hogy akik a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelőnek tekintik az 
előterjesztést, azok kézfelemeléssel jelezzék ezt. (Szavazás.) 10 igen szavazat, 
köszönöm szépen. Aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás.  

10 igen és 5 tartózkodás mellett a bizottság megállapította, hogy a házszabály 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelel az előterjesztés, és így a részletes vita első 
szakaszát lezárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben a képviselői módosító 
indítványokról kell szavaznunk. A bizottsághoz 162 darab módosító indítvány 
érkezett be, ebből egy módosító indítványt visszavont Vécsey László képviselő úr, 
tehát ilyen értelemben 161 darab indítványról kellene szavaznunk. A korábbi 
gyakorlatnak megfelelően javasolnám, hogy csomagban szavazzunk a benyújtott 
javaslatokról, amennyiben képviselőtársaim ezt elfogadják, mégpedig frakciónként. 
Amennyiben bármelyik módosító indítványról külön szavazást kérnek 
képviselőtársaim, azt persze természetesen megtehetjük.  
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Az előzetes információk alapján négy olyan indítvány van, amelyet a Fidesz 
frakciója támogat, és ebből egy olyan indítvány van, amelyet a kormány támogat, 
tehát ezek azok, amelyek az előzetes információk alapján várhatóan többséget 
kaphatnak a bizottság ülésén. Javasolnám, hogy ezekről szavazzunk első körben, 
aztán pedig csomagban képviselőcsoportok szerint. Van-e ezzel az ügyrendi 
javaslattal kapcsolatos ellenvélemény? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, aki ezt a 
javaslatot elfogadja? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 10 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellenvélemény? (Szavazás.) 
3 ellenszavazat. 10 igen, 2 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellett a bizottság az 
ügyrendi javaslatot elfogadta.  

Elsőként Boldog István képviselő úr 10377/626. számú módosító indítványáról 
kérnék szavazást. Tárcaálláspont, vagy nem tudom, gondolom, csak tárcaálláspont 
van, államtitkár úr.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, tárcaálláspontot vagy előzetes kormányálláspontot tudok 
mondani.  

 
ELNÖK: Akkor kérném az ezzel kapcsolatos vélemény. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Fidesz-frakció támogatta az indítványt. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja Boldog képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 10 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. 10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta Boldog 
képviselő úr javaslatát.  

A 8. sorszámon Manninger Jenő képviselő úr indítványa szerepel, a módosító 
indítvány száma 10377/1040. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

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

az indítványt? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság támogatja Manninger képviselő úr javaslatát.  

A 9. sorszámon Pósán László képviselő úr indítványa szerepel, a módosító 
indítvány száma 10377/1041. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Egy fél perc türelmet kérek.  
 
ELNÖK: Igen. 10377/1041. az indítvány száma, Pósán László nyújtotta be.  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja 

az indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 
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igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatja 
Pósán képviselő úr javaslatát.  

Végül Riz Gábor képviselő úr javaslata következik, amely a 13. sorszám alatt 
szerepel, a módosító indítvány száma pedig 10377/1052.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

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

az indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett 
a bizottság támogatja az indítványt.  

Ezek után a Fidesz képviselői által benyújtott… (Jelzésre:) Bencsik képviselő 
úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szólás lehetőségét. 

Én egy katasztrófa közeli helyzet feloldásához szükséges pénzügyi forrás 
megteremtésével kapcsolatos indítványt tettem a tisztelt Országgyűlés számára.  

Egy esztendővel ezelőtt itt, a bizottsági ülés keretében is szóltam már arról, 
hogy a Dunántúli-középhegység hatásterületén végzett bányászati tevékenység 
következtében az 1950-es évekre a térségben működő karsztforrások elapadtak a 
jelentős mértékű bányászati karsztvízkiemelés következtében. Az 1950-es és ’60-as 
években olyan párt-, illetve tanácsi döntések sorozata született meg, amelyekkel a 
korábban források által érintett területeket átsorolták, építési területekké 
nyilvánították. Csak Tata városában van egy olyan városrész, amely korábban 
beépítetlen területként szolgált, az évszázados tapasztalatokra való tekintettel 
építkezni nem engedték az embereket a forrásokkal érintett területen, majd az 1950-
60-as esztendőkben megszületett döntések következtében építési területté 
nyilvánították, és jelenleg 8 ezer embernek a lakása, lakóépülete, családi háza 
található ezen a területen közintézményekkel és vonalas infrastruktúrával jelentős 
mértékben beépített módon.  

A bányászati tevékenység leállítását követően, az 1990-es évek elejétől kezdve 
megkezdődött a karsztvízrezervoár feltöltődése, természetes feltöltődése. Jelenleg ott 
tartunk Tata városa esetében, hogy a korábbi napi 170 ezer köbméteres vízhozam 
50 ezer köbméter/nap vízhozamig jutott el, tehát a feltöltődés itt tart, két-három éven 
belül vissza fog állni a mintegy napi 150-170 ezer köbméteres vízhozam, 53 forrás 
biztosítja ezt. Jelenleg az a helyzet, hogy vannak olyan tömbházak, amelyeket 
konkrétan korábbi eltömedékelt forráskürtőkre építettek fel, és percenként 
500 literes vízhozammal dübörög a forrás, a víz pedig az épületek alagsorában, 
garázsaiban jelentkezik. A város - nagyon helyesen - rendkívüli megoldással élve 
rákötötte a csatornahálózatra ezeket az épületeket, viszont nagyobb esőzés idején a 
csatonahálózat nem tudja elvezetni az esővizet, mert 60-70 százalékban leköti a 
kapacitásokat a karsztvíz. Ezen túlmenően érintésvédelmi veszélyforrás is, hiszen az 
alagsorban lévő helyiségeket áram alatt használják az emberek, ami komoly 
problémát okoz.  

Egy áramkimaradás esetén a víz kiemelésére és a csatornahálózatba történő 
eljuttatására nincs lehetőség. A családi házakat úgy őrzik az érintett 
ingatlantulajdonosok, mint régen őrizték a tüzet, itt most a vizet őrzik, egészen 
pontosan a szivattyúkat őrzik annak érdekében, hogy ha áramkimaradás van, akkor 
generátorra kapcsolják a szivattyúkat, mert máskülönben az egész ház gépészetét 
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elönti a folyamatosan érkező vízutánpótlás. Itt a város a saját költségvetéséből a 
villanyszámla kifizetéséhez biztosít segítséget az érintett ingatlantulajdonosoknak. De 
nemcsak a lakóépületeket, hanem a vonalas közműveket is érinti a probléma. Az 
elmúlt esztendőben a város négysávos főútja, amely állami fenntartásban van, 
beszakadt, helyreállították, most újra beszakadt ugyanazon a ponton, ahol a közösségi 
közlekedési járatok közlekednek. Egyszerűen tömedékeléssel és felszíni 
helyreállítással nem lehet kezelni ezt a problémát, ott egy tartós megoldásra, 
foglalatba helyezésre és a víznek az ilyen formában történő kivezetésére van szükség.  

Itt is nagyon szeretném megköszönni a kormányzat figyelmét, a 
belügyminiszter úr döntését, amellyel az idei esztendőben két hónappal ezelőtt 
létrehozott a Belügyminisztérium egy operatív bizottságot, amelybe az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézetet is bevonták, amely bizottságnak az a feladata, hogy 
tegyen lépéseket a hatásterület lehatárolásának, pontos lehatárolásának elvégzésére, 
és kezdje meg a szükséges felméréseket annak érdekében, hogy adekvát 
beavatkozásokra kerülhessen sor. Itt közművek, épületek statikai felmérését kellene 
az elkövetkezendő hónapokban elvégezni annak érdekében, hogy a legjobb 
megoldásokat lehessen javasolni és foganatosítani, máskülönben nehéz lesz elkerülni 
a tényleges katasztrófahelyzetet ezen a területen. Ezért nyújtottan be a módosító 
indítványt, hogy ennek az operatív munkacsoportnak a felméréshez és a tervezéshez, 
a vizsgálatokhoz szükséges költségvetési források rendelkezésre álljanak, hogy a 
következő esztendőre láthassuk azt, hogy milyen irányú beavatkozásokra van 
ténylegesen szükség az állam részéről az önkormányzat, illetve az 
ingatlantulajdonosok közreműködése által.  

Tisztelettel kérném a bizottságot, hogy támogassa a módosító indítvány 
csomagból való kiemelését, és ebben a kérdésben külön szavazzunk. Nekem mint 
képviselőnek, aki látom a jelenlegi helyzetet, és tisztában vagyok vele - korábban a 
kutatások irányítását még a Földtani és Geofizikai Intézetben jómagam irányítottam a 
2010-es évek elején -, a lelkiismeretem akkor nyugodt, hogyha ebben a kérdésben 
külön tudunk dönteni, hogy ezt az általam ismert helyzetet a tisztelt Országgyűlés, 
illetve annak Gazdasági bizottsága elé tárhattam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A jövő évi költségvetés elég jelentős, 

200 milliárd forintos tartalékkal rendelkezik kifejezetten azokra a helyzetekre, 
amelyekre előzetesen nem lehet felkészülni, vagy amelyek kapcsán még nincsenek 
olyan szintű ismeretek, amelyek pontosan meghatározhatnák abban az esetben a 
védekezés vagy éppen a megoldás költségeit. Ezért azt gondolom, hogy ha most a 
módosító indítvány nem is nyer támogatást, de azok az egyeztetések, amelyeket a 
Belügyminisztérium felkarolt, eredményre vezetnek, akkor lesz forrás arra, hogy ez 
megoldódjon, vagy legalábbis a megoldást célzó intézkedések megtörténjenek.  

A tárca álláspontját kérdezem az itt a 3. sorszám alatt szereplő 10377/585. 
számú módosító indítványról.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja 

a módosító indítvány elfogadását. (Szavazás.) 2 igen, köszönöm szépen. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. 2 igen és 13 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatta a módosító indítvány elfogadását.  
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Van-e még olyan képviselői indítvány, amelyről külön szavazást kérnek 
képviselőtársaim? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az elfogadott 
ügyrendi javaslat szerint frakciónként haladnánk.  

A Fidesz-frakció fennmaradt indítványai között van-e olyan, amelyet a 
kormány, illetve a tárca támogat?  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nincs.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki az 

indítványokat így, ebben a csomagban támogatja. (Szavazás.) Senki sem támogatja. 
Köszönöm szépen.  

A következő a Magyar Szocialista Párt képviselői által benyújtott indítványok 
csomagja. Van-e ezek között olyan, amelyet a tárca támogat? 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nincs ezek között olyan. 
 
ELNÖK: Nincs olyan, köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül ki az, aki 

támogatja ezt az indítványcsomagot? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatja az indítványokat.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának az indítványai 
között van-e olyan, amelyet a tárca támogat? 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nincs olyan.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja ezeket 

az indítványokat? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 2 
igen, 10 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja az indítványokat.  

Végül az LMP részéről egy indítvány szerepel előttünk 10377/789. sorszámon.  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Senki sem támogatja. Köszönöm szépen.  
Így a bizottsághoz benyújtott módosító indítványokról történő szavazások 

végére értünk. Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát… Bocsánat, van még egy 
bizottsági módosító indítvány, elnézést! Erről kérdezem a tárca véleményét.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ezt támogatjuk, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki a bizottsági 

módosító indítvány benyújtását támogatja. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Ki az, aki nem értett ezzel egyet? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4. 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság arról 
döntött, hogy ezt az indítványt benyújtja.  
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Most teszek javaslatot a részletes vita lezárására. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen. Ki az, aki nem értett 
egyet vele? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen, 1 nem, 2 
tartózkodás mellett a bizottság lezárta a részletes vitát.  

Ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentést elfogadja? Aki igen, az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 5 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadja.  

Ezzel a költségvetésről szóló részletes vitát lezártuk. Köszönöm szépen a 
helyettes államtitkár úrnak és kollégájának, hogy a vitában részt vett.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/10537. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, és megkezdjük az egyes adótörvények és 
más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját. Köszöntöm 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat, illetve kollégáit a bizottság ülésén!  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ezzel szemben kifogása bármely képviselőtársamnak? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor a részletes vita első szakaszában kérem annak 
megállapítását, hogy az előterjesztés a házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelel. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 13 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Nem volt. Egyhangú döntéssel a bizottság ezt 
megállapította.  

Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom.  
Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben a benyújtott képviselői 

módosító indítványokról kell szavaznunk.  
Elsőként dr. Szél Bernadett és képviselőtársai indítványáról kérdezem a 

helyettes államtitkár urat, hogy mi a tárca álláspontja.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

indítványt támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja az indítványt.  

A 2. ajánlási szám alatt szintén Szél Bernadett és képviselőtársai indítványa 
szerepel. Először arról kell döntenünk, hogy az indítvány maga a házszabály 42. § a) 
pontja alapján túlterjeszkedő, tehát ilyen értelemben arról kell döntenünk, hogy 
megfelel-e egyáltalán a házszabály rendelkezéseinek. A bizottság vezetésének 
álláspontja az, hogy túlterjeszkedő ez a javaslat, és nem felel meg a házszabály 
követelményeinek. Aki ezzel a megállapítással egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a javaslat túlterjeszkedő, így arról nem 
kell döntenünk.  
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A 3. ajánlási szám alatt szintén Szél Bernadett és képviselőtársai indítványa 
szerepel. Erről kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy mi a tárca álláspontja.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja az indítványt.  

A 4. ajánlási szám alatt szerepel dr. Tóth Bertalan és Gőgös Zoltán képviselő 
urak indítványa, amely tartalmilag összefügg a 9. és a 13. ajánlási szám alatt szereplő 
indítványokkal, így ezekről együtt szavazunk. A tárca álláspontját kérdezem a három 
indítványról.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványokat. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. 3 
igen, 11 nem mellett a bizottság nem támogatja az indítványokat.  

Az 5. ajánlási számon Tóth Bertalan és Szakács László képviselő urak 
indítványa szerepel. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja a javaslatot.  

A 6. ajánlási szám alatt Szél Bernadett és képviselőtársai indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottságunk 
nem támogatja a javaslatot.  

A 7. ajánlási szám alatt dr. Lukács László György képviselő úr indítványa 
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

az indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 1 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatja a javaslat elfogadását.  
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A 8. ajánlási szám alatt Szél Bernadett és képviselőtársai indítványa szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta a módosító indítványt.  

A 9. ajánlási számon benyújtott indítványról már szavaztunk, így arról nem 
kell szavaznunk.  

A 10. ajánlási szám alatt Szél Bernadett és Schmuck Erzsébet képviselők 
indítványa szerepel.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az indítványt 

támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A 11. ajánlási szám alatt Novák Előd képviselő úr indítványa szerepel, amely 
összefügg a 14. ajánlási számon benyújtott indítvánnyal, így ezekről együtt szavazunk. 
Kérdezem, helyettes államtitkár úr, a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki a két indítványt 

támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 1 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja az indítványt.  

A 12. ajánlási szám alatt Szél Bernadett és képviselőtársai indítványa szerepel.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki az indítványt 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja az indítványt. 

A 13. és a 14. ajánlási szám alatti szereplő indítványokról korábban már 
szavaztunk, így azokról nem kell szavaznunk.  

Így a szavazás végére értünk.  
Van egy vaskos bizottsági módosító indítvány, amelyről kérdezem a bizottság 

tagjainak álláspontját, de először a tárcáét kérdezem.  
  
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja a módosító indítványt.  
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 
módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 10 igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
ezt az indítványt benyújtja.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a részletes vita 
lezárásáról döntött a bizottság.  

Javaslom, hogy fogadjuk el a részletes vitáról szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról 
szóló jelentés elfogadásáról döntött.  

Így a vita második szakaszának a lezárása is megtörtént. A 2. napirendi pontot 
befejeztük. Köszönöm szépen Pankucsi helyettes államtitkár úrnak és kollégáinak, 
hogy segítettek ebben a pontban, és egyben megkérem őket, hogy maradjanak a 
következő napirendi ponthoz is, hiszen a 3. napirendi pontunkban a jövedéki adóról 
szóló törvényjavaslat részletes vitáját bonyolítjuk le.  

A jövedéki adóról szóló T/10539. számú törvényjavaslat (Részletes 
vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Itt is javaslom, hogy két szakaszban tárgyaljuk a vitát. (Nincs ellenvélemény.) 
Nincs ellenvéleménye képviselőtársaimnak, köszönöm.  

Az első szakaszban javaslom megállapítani, hogy a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelel a törvényjavaslat. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú döntéssel a 
bizottság ezzel egyetért.  

Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk.  
Áttérünk a második szakaszra, ahol a képviselői módosító indítványokról kell 

döntenünk.  
Az 1. ajánlási számon Tóth Bertalan és Szakács László képviselő urak 

indítványa szerepel. Kérdezem az államtitkár úrtól, hogy mi a tárca álláspontja.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítvány elfogadását. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja.  

A 2. ajánlási számon Szél Bernadett és Schmuck Erzsébet képviselők 
indítványa szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

indítványt. (Szavazás.) Senki sem támogatja.  
A képviselői módosító indítványokról történő szavazás végére értünk.  
Van egy bizottsági módosító indítvány, amelynek támogatására kérem a 

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

tárca támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

javaslat benyújtását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, 
hogy ezt a módosító indítványt benyújtja.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita 
lezárásról döntött. 

Javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a 
részletes vitáról szóló jelentést.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Most megköszönöm az államtitkár úr és 
kollégái aktív részvételét a vitában.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról 
szóló T/10632. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontokra, amelyekben tárgysorozatba 
vételekről fogunk dönteni. Elsőként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, 
amely Lázár János és Mengyi Roland képviselők indítványa. Mengyi Roland alelnök 
úrnak adom meg a szót mint előterjesztőnek.  

Dr. Mengyi Roland szóbeli kiegészítése 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. A módosító indítvány tulajdonképpen két fontos területet céloz meg a 
közbeszerzési törvény módosításával. Az egyik az, hogy pontosítja, hogy a jelenlegi 
törvényi szabályozásban a 25 millió forint fölötti támogatásoknál közbeszerzési 
kötelezettséget ír elő a törvény, ami helyes, csak ott pontosítjuk, hogy a támogatás 
forgalma alól kivonjuk a visszatérítendő támogatást, illetve a pénzügyi eszközökben 
adott támogatást, hiszen az nem más, mint hitel, a másik pedig egy visszatérítendő 
támogatás, tehát e tekintetben csak az Európai Unió vonatkozó szabályainak 
megfelelően, nem annál erősebben kívánjuk szabályozni a magyar közbeszerzési 
törvényben a támogatás kapcsán szükséges közbeszerzés folyamatát.  

A másik pedig egy versenyjogi szempontból alkalmazott eljárás. Itt szintén 
erősebb volt a magyar közbeszerzési törvény szabályozása, mint az európai uniós jog, 
itt egy kicsit pápábbak voltunk a pápánál. Azt javasolja a módosítás, hogy a 
versenyjogi kartellezési bírsággal érintett vállalkozások esetében is csak fakultatív 
legyen, a kiíró által lehessen meghatározni, hogy kívánja-e használni az erre 
vonatkozó szabályozást vagy nem - eddig úgy volt benne, hogy kötelezően nem 
indulhat közbeszerzésen, aki ilyen eltiltás alá esett. Mi szeretnénk visszaállni ezzel az 
Európai Unió jelenleg hatályos jogához, magyarul: a kiíró eldöntheti, hogy alkalmazza 
vagy sem.  

Azt gondolom, hogy ezek a módosítások rendkívül életszerűek, az eddigi 
tapasztalatokból építkeznek, kérem a bizottságot, képviselőtársaimat, hogy 
támogassák ezt. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e valakinek hozzáfűznivalója, véleménye? 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
támogatja a tárgysorozatba vételt.  

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok és gazdasági 
társaságok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
módosításáról szóló T/10405. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Az 5. napirendi pont keretében két önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk, elsőként a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok és 
gazdasági társaságok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatéról, amely Tóth Bertalan és Burány Sándor képviselő urak nyújtottak 
be. Miután a benyújtók nincsenek jelen, így nekik nem tudok szót adni.  

A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen. 3 igen, 10 nem 
mellett a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  

Az Állami Számvevőszék felkéréséről a Magyar Nemzeti Bank által 
létrehozott alapítványok és gazdasági társaságok ellenőrzésének 
lefolytatására címmel benyújtott H/10406. számú határozati 
javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A b) pontban az Állami Számvevőszék felkéréséről a Magyar Nemzeti Bank 
által létrehozott alapítványok és gazdasági társaságok ellenőrzésének lefolytatására 
címmel benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, 
amelyet Tóth Bertalan és Burány Sándor képviselők nyújtottak be. A benyújtók 
nincsenek jelen a bizottsági ülésen, így nekik nem tudok szót adni.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Olyan nincs. 3 igen, 10 nem mellett tehát a bizottság nem 
támogatja a tárgysorozatba vételt.  

Ezzel az 5. napirendi pontot lezárom.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/10408. számú törvényjavaslat  
(Döntés önálló képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 6. napirendi pont keretében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat - amelyet Gyurcsány Ferenc 
képviselő úr nyújtott be - tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Miután a benyújtó 
képviselő úr nincs jelen a bizottsági ülésen, neki nem tudok szót adni, Varju képviselő 
úr viszont jelzi, hogy ő szót kér. Öné a szó, képviselő úr.  

Hozzászólások 

VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tulajdonképpen az előző napirendi pontból következően is látszik, hogy 
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általános társadalmi felháborodást keltett az, ami a Magyar Nemzeti Bankban és 
annak környékén történt. Önmagában ezeknek az alapítványoknak a létrehozatala 
olyan visszaélésekre adott lehetőséget, amelyekkel nap mint nap szembesül a 
társadalom, és a tiltakozását fejezi ki. Éppen ezért azt a kezdeményezést szeretném 
javasolni és a Gazdasági bizottság számára ajánlani, hogy támogassuk a napirendre 
vételt ahhoz, hogy mindezt meg lehessen vitatni, bár kétségtelenül alapvetően azzal a 
céllal, hogy a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványokat meg kell 
szüntetni, nincs szükség arra, hogy ezek működjenek. Az erre vonatkozó eljárásra is 
van itt néhány javaslat, én azt gondolom, hogy ennek alapján a Magyar Nemzeti Bank 
olyan tevékenysége, amelyben tulajdonképpen semmi fontos dolog e tekintetben 
nincsen, nyugodtan meg lehet szüntetni. Javaslom, vegyük ezt napirendre a 
parlamentben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e a bizottság tagjai részéről 

hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Mengyi Roland alelnök úr, öné a szó. 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, hogy csak azért, mert a 
szociálliberális oldalról érkező képviselőtársam azt mondja, hogy visszaélések 
történtek, és általános társadalmi felháborodás volt, az nem azt jelenti, hogy volt 
visszaélés és hogy van általános társadalmi felháborodás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr.  
Csak kiegészíteni szeretném azzal, hogy bárki, akinek ezzel kapcsolatos 

aggályai vannak, forduljon az ügyészséghez, hiszen az alapítványokat, a Nemzeti Bank 
által létrehozott alapítványokat is az ügyészség ellenőrzi, ráadásul az új törvényben 
most már az Állami Számvevőszéket is kifejezetten felkértük arra, hogy vizsgálja 
ezeknek az alapítványoknak, illetve a jegybank által alapított cégeknek a működését 
is. Májusban fogjuk meghallgatni Domokos László elnök urat, tehát ott lehetőség lesz 
arra, hogy akár ebben a kérdésben is véleményt tudjunk cserélni az elnök úrral, és 
meglássuk azt, hogy mennyire felkészült a Számvevőszék ezekre a vizsgálatokra.  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül ki az, aki támogatja az indítvány 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. 3 igennel, 8 nem ellenében a bizottság 
nem támogatta a tárgysorozatba vételt.  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/10414. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pontunkban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat - amelyet Volner János 
képviselő úr nyújtott be - tárgysorozatba vételéről kell döntenünk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) Senki nem támogatja.  

Így a 7. napirendi pontot is lezárhatjuk.  

Egyebek 

Áttérünk az egyebek napirendi pontra, amelynek keretében szeretném 
tájékoztatni a bizottság tagjait arról, hogy a Hungary State Special Debt Fund május 
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10-ei keltezésű levelében a Vietnami Szocialista Köztársaság vonatkozásában 
lemondott az Államadósság Kezelő Központ Zrt. irányába engedélyezett 
szerződéskötési jogáról.  

Továbbá tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy a jövő héten két 
bizottsági ülést is tartunk - plenáris hét lesz -, 23-án, hétfőn és 24-én, kedden is lesz 
bizottsági ülés. Az erre vonatkozó információkat időben meg fogják kapni 
képviselőtársaim.  

Van-e az egyebek között más bejelentenivaló? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételét és a munkáját.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom, mindenkinek eredményes és szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)  
  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


