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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 1 perc) 

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Képviselőtársaim! A bizottsági ülést megnyitom, 
megkezdjük munkánkat.  

Elsőként természetesen - a szokások szerint - a határozatképesség 
megállapítására kerül sor. Szeretném bejelenteni, hogy eseti képviseleti megbízást 
adott Kósa Lajos nekem, aztán Ágh Péter Vas Imrének. Megállapítom, hogy 
határozatképes a bizottság 4:3 arányban. (Dr. Vadai Ágnes: 4:3 arányban?) Akkor 
szavazzunk! (Szavazás.) Akkor is 4:3, változatlanul, nagyon szépen köszönöm. (Dr. 
Vadai Ágnes: Nem 4:3.) Mert ketten helyettesítünk. Csak azért mondom képviselő 
asszonynak, hogy ez így történik. (Dr. Vadai Ágnes: Ez 4 plusz 3.) 

A napirend elfogadására teszek javaslatot. (Dr. Simon Miklós megérkezik az 
ülésre.) Még tovább növekedett a határozatképességünk, mert képviselő úr 
megérkezett. 

A futárpostában megkapták a napirendi javaslatot. Egyetlen napirendi 
pontunk van, ez pedig Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat részletes 
vitája. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kik azok, akik a napirendi javaslattal 
egyetértenek. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a napirendi javaslatunkat 6:3-as szavazataránnyal 
elfogadtuk. 

Mielőtt rátérünk a napirendi pont tárgyalására, tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy Fuzik elnök úr, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
elnöke levélben kereste meg Kósa elnök urat, amelyben jelezte, hogy a jövőben 
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló és dr. Turgyán Tamás örmény 
nemzetiségi szószóló rendszeresen részt szeretne venni a nyílt üléseinken. Egyben 
köszöntöm is az örmény képviselő urat, olyan minőségemben is, mint egy 
nemzetiséghez tartozó: egy horvát nemzetiségű vezeti jelen pillanatban a bizottságot. 
Tehát mi nemzetiségiek tisztelettel üdvözöljük egymást. 

Az Országgyűlésről szóló XXIX. törvény szerint, ha nemzetiségi napirendi 
pontot tárgyalunk, automatikusan tanácskozási joggal részt vehetnek az ülésünkön. 
Nemzetiségi napirendi pont most nincs, és külön döntésre a szószólók tanácskozási 
joggal vehetnek részt a mai ülésen.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a napirendi pontunk tárgyalására, a T/1143. számú 
törvényjavaslatra, a 2013. évi zárszámadás részletes vitájára. A részletes vitát 
kapcsolódó bizottságként a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytatjuk le. 

Megnyitom a részletes vita első, azaz a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdése pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Banai Péter államtitkár urat és Haág 
Tibor főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági Minisztériumból, valamint Balázs 
Melinda számvevő főtanácsos asszonyt, az Állami Számvevőszéktől. Kérdezem, 
kívánnak-e nyilatkozni a részletes vitának ebben a szakaszában. (Banai Péter Benő 
nemet int.) Köszönöm szépen. 

Kérdezem, kíván-e valaki… (Laban János jelzésére:) Tisztelettel köszöntjük 
Demeter Mártát itt a bizottsági ülésünkön, és kérem, szavazzon arról a bizottság, hogy 
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a képviselő asszonynak a felszólalási jogot megadjuk-e. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) Egyhangú döntéssel megszavaztuk. (Dr. Vadai Ágnes: 6:3! - Derültség.) 

Kérdezem, hogy kíván-e valaki a vita e szakaszában hozzászólni. Gondolom, 
miután most szavaztunk róla, akkor megadhatom a szót képviselő asszonynak. 

Hozzászólások 

DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 
Engedjék meg, hogy ismertessem az MSZP álláspontját ebben a kérdésben. 
Álláspontunk szerint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) 
számú országgyűlési határozat 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján meg kellett volna 
állapítani, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetésének végrehajtásáról 
benyújtott törvényjavaslat nem felel meg a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
(Dr. Harangozó Tamás Attila távozik az ülésről.) Ugyanis bebizonyosodott az, hogy 
a zárszámadás főkötetéhez képest a Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló és a zárszámadás hivatkozott oldalai szerint a Bethlen Gábor Alap 
2013-ben 4442 millió forint helyett ténylegesen 4316 millió forintot fordított az 
oktatás-nevelési támogatás nyújtására, a nemzeti jelentőségű intézmények 
támogatására pedig 5927,5 millió forint helyett valójában 5746,1 millió forintot 
költött. Ez rendkívül súlyos hiba, megkérdőjelezi a zárszámadás összeállításának a 
szakmai megalapozottságát, ami más fejezetek esetében is felveti a hasonló hibák 
előfordulásának a lehetőségét. 

A zárszámadás ugyanakkor a házszabály 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek történő megfelelés 
feltételének sem tesz eleget, tekintettel arra, hogy az államháztartás működésének 
átláthatósága nem javult a 2013. évben sem. 

Bár az Alaptörvény 37. cikk (1) bekezdése alapján a kormány a központi 
költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és az 
átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani, a 2013. évi költségvetéssel az Orbán-
kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan és dilettáns politikájának a végrehajtása 
történt meg. A költségvetést az elfogadását követően hét alkalommal kellett 
módosítani 2013-ban, nem csökkent Magyarország lemaradása Európa centrumától 
és a régiós versenytársaktól 2013-ban. A családoktól és a vállalkozásoktól újabb és 
újabb áldozatokat követel, 2013-ban több mint 6 százalékkal, összesen 
6861,8 milliárd forint adót fizettek, mint 2012-ben, így a költségvetés csak 
megszorításokkal volt tartható. Ráadásul a zárszámadásból kiderül az is, hogy a 2013-
as költségvetés végrehajtása nem volt összhangban a költségvetési törvényben a 
kormány által ismertetett tervekkel. A költségvetés elfogadásakor megfogalmazott 
állításokkal ellentétben, a 2013-as év a csökkenő reálkeresetek, növekvő adók, 
brutális megszorítások, a növekvő államadósság, a gyengülő forint, a kapkodó, a 
kiszámíthatatlan gazdaságpolitika éve volt. Az emberektől egyre több pénzt szedtek 
be, de alig adtak nekik vissza valamit. A költségvetés tehát maga volt az állam 
pilótajátéka, amelyből csak a piramis csúcsán lévők kaszáltak busásan. 

A határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat 
tekintetében az is megállapítható, hogy a 2013-as költségvetés, illetve annak 
végrehajtása a Magyar Honvédség olyan súlyos alulfinanszírozottságát eredményezte, 
ami komolyan veszélyeztette a Magyar Honvédség Alaptörvény 45. cikkelyében 
meghatározott feladatrendszerének az ellátását.  

Orbán Viktor második kormányzati ciklusában arányaiban a Honvédelmi 
Minisztérium szenvedte el a legsúlyosabb mértékű megszorítást. A Honvédelmi 
Minisztérium-fejezet zárszámadási törvények szerint teljesített kiadási főösszege a 
GDP arányában 2010-ben 1,2 százalék, 2011-ben 0,97 százalék, 2012-ben pedig 
0,95 százalék volt, míg a 2013-as beszámoló szerint csupán 0,88 százalék. Abszolút 
számokban kifejezve mindez azt jelenti, hogy míg 2010-ben a HM-fejezet teljesített 
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kiadási főösszege meghaladta a 317 milliárd forintot, addig 2013-ban csupán 
257 milliárd forint volt.  

Az elmúlt évekre jellemző alulfinanszírozottságnak eme pusztító hatása a 2013. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóból egyébként világosan látható. A 
Honvédelmi Minisztérium-fejezetbe tartozó fejezetek 2012-ben 44 milliárd forint, 
míg 2013-ban újabb 20 milliárd forint vagyonvesztést szenvedtek el. A fejezet nullára 
leírt eszközeinek állománya 2013-ban 230,702 millió forint volt. A bruttó értékhez 
képest a nullára leírt eszközök aránya 20,9 százalékról a múlt évben 28,6 százalékra 
nőtt, ami a feladatvégzéshez kapcsolódó eszközök rohamos elöregedését jelzi. 
Mindeközben a Honvédelmi Minisztérium nemzeti és katonai fejlesztési programokra 
a 2012. évhez képest is kevesebb forrást biztosított.  

Az elmúlt évek mélyrepülése után tovább csökkent a Magyar Honvédség 
katonaállománya, 391 fővel. Ezen belül is legnagyobb mértékben a szerződéses 
legénységi állomány létszáma csökkent. A beszámoló szerint a létszám 
feltöltetlenségéből, valamint a béren kívüli juttatások megtakarításaiból adódó 
előirányzatokat a Honvédelmi Minisztérium a működőképesség fenntartására 
fordította. 

A 2013-as költségvetés végrehajtása a rendészet területén sem volt 
összhangban a meghirdetett célokkal. Orbán Viktor 2010-ben beterjesztett 
kormányprogramjában a közbiztonság kérdését a legfontosabb nemzeti ügyek közé 
sorolta, és jó fizetséget ígért az ágazat dolgozóinak. Ezzel szemben a 2013-as év sem 
hozott érdemi javulást ezen a területen, a jó fizetség 2013-ban is pusztán egy be nem 
váltott ígéret maradt. Miközben a beszámoló a stabil, kiegyensúlyozott finanszírozást 
hangsúlyozza, addig az állomány szolgálatteljesítés közben folyamatosan kénytelen 
megküzdeni a mindennapi munkát megkeserítő hiányosságokkal. A rendőrség 
költségvetése évről évre alultervezett, így a működőképessége csak az eseti jelleggel 
juttatott évközi pluszforrásokkal biztosítható. Mindez rendkívül megnehezíti az 
ésszerű, tervszerű gazdálkodást, és nem nyújt biztos hátteret a rendőrség 
kiegyensúlyozott szakmai működéséhez.  

A beszámolóból az is megállapítható, hogy az Orbán-kormány hivatalosan is a 
pénzbehajtást tette a rendőrség egyik legfontosabb feladatává. A zárszámadás 
tanúsága szerint az e-útdíjbefizetések ellenőrzését mintegy 760 rendőr végzi 
folyamatos szolgálat biztosításával. Ezzel a rendőrség közel 54 milliárd forint bevétel 
beszedéséhez jutott hozzá. Ugyanakkor 2013-ban 6 milliárd forintról 8,5 milliárd 
forint fölé nőtt a belügyi szervek által beszedett, szabálysértési bírságokból származó 
bevétel is. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság valóban egyhangúlag megszavazta 

képviselő asszony hozzászólását, de szeretném azért jelezni, hogy amit elmondott, az 
90-95 százalékában általános vitaelemeket tartalmazott. Ezt csak megjegyzésképpen.  

Egyébként a kormány képviselőjét megkérdezem… (Jelzésre:) Bocsánat, Vas 
Imre képviselő úr kíván szólni.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem is hasonló véleményem 

alakult ki. Az nem baj, hogy ha egy felszólalás és a tények köszönő viszonyban áll 
egymással, mert az e-útdíj megfizetését nem elsősorban a rendőrök ellenőrzik, de 
azért az e-útdíj bevétele nem a rendőrségé. (Dr. Vadai Ágnes: Ez egy probléma, 
tegyük hozzá.) Tehát az egy közlekedési költségvetési bevétel.  

Az meg egyébként, hogy ön pénzbehajtásnak tekinti a költségvetés bevételeit, 
nyilván az ön szubjektuma, de én úgy gondolom, hogy a költségvetésnek szüksége van 
bevételekre, amiből például a honvédséget, a rendőrséget, az oktatást, az 
egészségügyet fenn tudja tartani. (Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr!)  
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Ha már a honvédségre térünk. Ön hangsúlyozta, hogy mennyivel kevesebbet 

költött az állam a honvédségre, de ön is nagyon jól tudja, hogy a dolog abból adódik, 
hogy nem mindegy, hogy mondjuk, a honvédség egészségügyi intézményeit hova 
számoljuk el, az egészségügyhöz vagy a honvédelmi kiadásokhoz. Tehát tele volt a 
felszólalása ehhez hasonló csúsztatásokkal.  

Említett bizonyos számokat, ami részben igaz, részben nem, de amit 
elmondott, annak szerencsére köze sincs a valósághoz. És lehet hogy önöknek az, 
hogy kevesebb gázdíjat vagy áramdíjat kell fizetni, probléma, azt megértem; azt is 
megértem, hogy nehéz helyzetben vannak, miután a miniszter úr bejelentette, hogy a 
katonák fizetését 50 százalékkal megemelik négy év alatt. Úgyhogy értem én ennek a 
politikai mondandóját, csak sajnos nem sok köze volt a valósághoz. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vadai Ágnes képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy látom, hogy 

kormánypárti képviselőtársaimat nem nagyon zavarja a valóság.  
Először is, kifogásolni szeretném, elnök úr, hogy a bizottság hatáskörébe 

tartozó minisztériumok képviselői nincsenek jelen. (Jelzésre:) De én kifogásolom, 
hogy nincsenek jelen, mert olyan specifikus kérdések vannak, amelyekhez, azt 
gondolom, hogy minden tiszteletem a kormány képviselőjének, azért mégis kellett 
volna, hogy itt legyenek, és mondjuk, megadták volna a választ Vas Imre képviselő 
úrnak, hogy milyen tragikus helyzetben van GDP-arányosan a Magyar Honvédség, 
merthogy az előző évben valóban mélypontot ért el a Magyar Honvédség kiadása.  

Én azt gondolom, hogy ha lehántjuk az összes ilyen ideológiai blablát, amit itt 
szeretnek nyomni rezsicsökkentés meg egyéb ügyben, akkor azt világosan kell látni, 
hogy két olyan területről van szó, amely a magyar polgárok számára rendkívül fontos, 
és pártállástól függetlenül, aki normálisan gondolkodik a politikáról, arra törekszik, 
hogy minél jobb költségvetést teremtsen a Magyar Honvédségnek. A tavalyi év 
tekintetében azt mondhatjuk - és sajnos az ideire is igaz, lényegében, amióta maguk 
kormányoznak, azóta ez igaz a Magyar Honvédségre -, hogy egy meredeken lefelé 
ívelő pálya van. Üdvözöljük, én személyesen üdvözlöm, hogy ha lesz béremelés, de azt 
kell hogy mondjam, nehéz elhinnem, hogy ezt be is fogják tartani. 

Ami pedig az egészségügyi költségvetést illeti. Képviselő úr is egészen biztosan 
tudja, hogy az Állami Egészségügyi Központ vagy nem tudom, az új átnevezési 
hullámban hogyan hívják azt a műintézményt, a teljes személyi állományának a 
kiadása, költségei mindig a Magyar Honvédség, illetve a honvédelmi tárca 
költségvetésében voltak, tehát azok nem külön egészségügyi költségek voltak. 
Ráadásul az önök kormánya volt az, amelyik az Állami Egészségügyi Központot 
hadrendbe állította, így még továbbduzzasztva egyébként azt a létszámot, ami a valós 
katonai létszám, hiszen az Állami Egészségügyi Központban civilek is dolgoznak.  

A rendőrség helyzetét illetően évek óta mondjuk - és én azt gondolom, hogy se 
a tavalyi és várhatóan a jövő évi költségvetés sem lesz másként -, hogy teljesen 
aránytalan a személyi jellegű juttatások aránya a költségvetésen belül. A maguk kis - 
hogy mondjam? - házi hadserege mindig elég sok pénzt kap, ez a Terrorelhárítási 
Központ, miközben egyébként a valódi, érdemi munkát végző rendőrök fizetése pedig 
nagyon üti a megélhetési küszöböt. Nem is véletlen, hogy elvándorlás egyébként 
nemcsak a Magyar Honvédségben volt az elmúlt években és tavaly is, hanem teljesen 
világos, hogy a magyar rendőrség is ezzel a problémával küzd.  

Ez a költségvetés és azt gondolom, hogy az a tendencia, ami általában látszik, 
ami a biztonsági kérdéseket illeti kül- és belbiztonság tekintetében, azt mutatja, hogy 
csak szlogenekben szeretnek arról beszélni, hogy rend lesz, meg hogy normálisan 
mennek a dolgok, sokkal inkább azt mutatja, hogy nagyon tragikus a helyzet. 
Hozzáteszem, az, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság pedig ilyen keveset 
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ülésezik, azt mutatja, hogy a Magyar Országgyűlésen belül is mit gondol a 
kormánypárti többség egyébként erről a területről. Miközben - és ezt tényleg most 
nem pikírten, nem cinikusan mondom -, szerintem, ez az egyik terület, ahol nincs 
különbség aközött, hogy politikailag ki hova tartozik, mert mindenki számára a 
mindennapi közbiztonság kérdése meg az ország biztonsági helyzete fontos. Éppen 
ezért erre kell költeni. És nagyon jó lett volna, még egyszer mondom, elnök úr, és 
talán legközelebb, mivel ezek specifikus kérdések - tehát itt azokra a számadatokra, 
amelyeket a képviselő asszony mondott, és mély sajnálatomra a képviselő asszony 
számait kell megerősítenem, hogy ilyen tragikus a helyzet, higgye el, képviselő úr, 
tehát nem mondanám, hogy ha nem így lenne, tényleg nagyon rossz a helyzet a 
Magyar Honvédségnél mind a technológiai avulást illetően, mind egyébként az 
elvándorlást illetően, mind a költségvetést illetően, és ezt sajnos nem fogja 
kompenzálni a beígért béremelés. És higgye el, hogy mérhetetlenül örülünk a 
rezsicsökkentésnek… - most jöjjek azzal, hogy egyébként a jövő évi adótörvény 
mindent el fog vinni ebből, még pluszterheket tesz a családokra? Ilyen marhaságokkal 
nem kell itt jönni, azzal kell jönni, és azzal kell foglalkozni, hogy mit tudunk tenni a 
bizottságban annak érdekében, hogy egy ilyen tragikus költségvetési helyzet után a 
jövő évben jobb legyen a helyzet, mert ez most a bázis, és ez a bázis, amit a 
zárszámadás mutat, az egy nagyon rossz bázist mutat, szóval ehhez képest van hova 
fejlődni.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Végre az utolsó mondatában a 

„zárszámadás” szó is elhangzott, amiről… (Dr. Vadai Ágnes: Ja, én tudtam, miről 
beszélek. Sajnálom, elnök úr, hogy nem értette!) Elnézést! Itt a részletes vitáról 
kellett volna szólnunk, de az ön hozzászólása is - szeretném elmondani - rengeteg 
általános vita-elemet tartalmazott, sőt a legtöbbet. Amit pedig kifogásként emelt, az 
valószínűleg a jegyzőkönyvben rögzülni fog.  

Én tisztelettel még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ebben a kérdésben az 
NGM a kijelölt kormányképviselet itt. Ezért most meg is kérdezem államtitkár urat, 
ugyan sok-sok általános vita jellegű gondolat hangzott el, kíván-e reagálni. 
Amennyiben kíván, akkor öné a szó. 

Banai Péter Benő államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
reflexiója  

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, röviden 
reagálnék a vitában elhangzott hozzászólásokra. Demeter Márta képviselő asszony 
felvetette, hogy egyáltalán jogszerű-e a zárszámadási törvényjavaslat benyújtása, 
illetőleg a Bethlen Gábor Alapnál pontosak-e a számok. Azt el kell mondjam, hogy 
természetesen az Alaptörvény és az államháztartási törvény értelmében került sor a 
zárszámadási javaslat benyújtására. Az Állami Számvevőszék törvényben 
meghatározott rend szerint hónapokig véleményezte, elemezte a költségvetési 
javaslatot, és nem talált olyan megállapítást, olyan okot, ami alapján mind a 
jogszerűség, mind a költségek végrehajtásának egésze tekintetében alapvető 
problémát állapított volna meg. Sőt az Állami Számvevőszék azt állapította meg, hogy 
a költségvetési intézmények gazdálkodása tervszerűbbé vált, valamint javult az 
elszámolások, illetőleg beszámolók megbízhatósága.  

A Bethlen Gábor Alapnál sem látott problémát az Állami Számvevőszék. Én azt 
gondolom, hogy az alap tekintetében az okoz félreértést, hogy a Magyar Szocialista 
Párt több képviselője által aláírt, benyújtott módosító javaslat, az a Bethlen Gábor 
Alap oktatás-nevelési támogatásai tekintetében nem a teljes program kiadási összegét 
szerepeltetné a módosító javaslat értelmében, hanem csak a programon belül a 
„Szülőföldön magyarul” pályázat kiadásait. Tehát az a módosító javaslat, ami 
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korrigálná az egyik számot, az nem a teljes oktatás-nevelési támogatás összegét 
szerepeltetné kiadásként. 

A benyújtott módosító javaslat még egy korrekciót tartalmaz, a nemzeti 
jelentőségű intézmények támogatásánál. Itt pedig nem a pénzforgalomban teljesült 
kiadást tartalmazza a benyújtott módosító javaslat, hanem a kötelezettségvállalási 
összegeket.  

Tehát ezért gondoljuk azt, hogy ez a módosító javaslat épphogy a pontatlan 
számokat vezetné keresztül a Bethlen Gábor Alap kiadási tételeinél. Ismétlem, mind 
az Állami Számvevőszék azt gondolja, hogy pontosak a Bethlen Gábor Alap 
beszámolójának számai, mind egyébként a Bethlen Gábor Alap kezelője úgy gondolja, 
hogy pontosak a zárszámadásban szereplő számok. 

Ha megengedik, nagyon röviden reflektálnék arra, hogy mennyire tért el a 
költségvetés végrehajtása az eredetileg tervezettől, illetőleg mennyire - hogy idézzem 
képviselő asszonyt - dilettáns a gazdaságpolitika. Valóban voltak érdemi eltérések a 
benyújtott törvényjavaslathoz képest, engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy én 
örülök neki, hogy nagyon sok eltérés volt. Néhány számot, a legfontosabb számokat 
hadd emeljem ki. A benyújtott törvény 0,9 százalékos GDP-növekedéssel számolt, a 
tény 1,5 százalék. Az infláció tekintetében a tervezet 5,2 százalék volt, a tény 1,7. 
Ennek a reálbérekre gyakorolt hatását önök pontosan tudják. Bruttó állóeszköz-
felhalmozás, beruházások… - (Dr. Vadai Ágnes: Nana!) elnézést kérek, tényszámokat 
mondok az Országgyűlés előtt lévő javaslatból - …a tervezettet érdemben meghaladta, 
5,2 százalékkal bővült. A versenyképesség, folyó fizetési mérleg, ami, tudjuk, hogy 
éveken keresztül deficites volt, 4,2 milliárd eurós szufficitet mutat, érdemben ez is 
meghaladja a tervezettet, ez a GDP arányában 4,1 százalék. 

És akkor a két legfontosabb költségvetési mutató, aminek, azt gondolom, hogy 
hál’ istennek, kedvezőbb a száma az előzetesen tervezetthez képest. A hiány 
2,7 százalék volt tervszinten európai uniós módszertan szerint. Az akkori módszertan 
szerint ez 2,2 százalékra teljesül, az új uniós szabályrendszer, az úgynevezett 
ESA 2010 értelmében pedig 2,4 százalékos. Hozzá kell tegyem, hogy ezzel a mutatóval 
Európa első felében van Magyarország. És bizony ezt ki kell emeljem, mert 
nemzetközi összehasonlításban, azt gondolom, hogy nemcsak a növekedési szám - 
szoktam említeni, hogy 2013-ban Európa stagnált - kedvezőbb, mint az uniós átlag, 
hanem a hiányszám is.  

Ami az adósságot illeti, abban Demeter Márta képviselő asszonynak igaza van, 
hogy nominálisan növekszik-e az államadósság, de mindaddig növekszik a nominális 
államadósság, amíg az államháztartásban hiány van. Amit a befektetők figyelnek, 
amire az európai uniós szabályok vonatkoznak, az a GDP-arányos államadósság, és itt 
azt látjuk, hogy 2011 óta csökkent a magyar államadósság, folyamatosan minden 
évben. Tényszerűen el kell mondjuk - Eurostat-adatok alapján -, sajnos nem ez volt 
jellemző a korábbi időszakban, hogy GDP-arányos államadósság, és jelentősen 
növekedett. Eurostat-adatok alapján Magyarország azon egy-két ország egyike, ahol 
az államadósság az elmúlt években folyamatosan csökken. Én azt gondolom, hogy 
mindezek a tényszerű számok, amelyek a benyújtott zárszámadási javaslatban 
szerepelnek, és amelyek az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatalának 
honlapján szerepelnek, azt mutatják, hogy a gazdaságpolitika nemzetközi 
összehasonlításban is sikeres volt, és ezek a számok nemzetközi összehasonlításban 
kedvezők. 

Ami az évközi módosításokat illeti. Abban is képviselő asszonynak igaza van, 
hogy több módosításra sor került, de azt gondolom, hogy ez nem a gazdaságpolitika 
gyengeségét mutatja, hanem pont azt, hogy számos többletkiadás teljesítésére nyílt 
lehetőség. Nézzük meg tételesen, hogy milyen módosítások voltak. Az első két 
módosítás az E.ON cég megvásárlásával kapcsolatos. Tehát én azt gondolom, hogy ez 
egy pozitív dolog, hogy az ország és az állam tulajdonában lévő MVM Zrt. képes volt 
arra, hogy egy stratégiai jelentőségű céget megvásároljon. 
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A további módosításokat illetően. A következő sorban lévő módosítás az 

önkormányzati adósságkonszolidációhoz kapcsolódott. Azt gondolom, az is 
önmagában egy pozitív dolog, hogy sor kerülhetett az önkormányzati 
adósságkonszolidációra. 

A következő módosítás az a Nemzeti Választási Iroda új jogcímét emelte be a 
költségvetési törvénybe az Országgyűlés ez irányú korábbi döntése alapján, valamint 
pont az e-útdíj megvalósításához kapcsolódóan egy kormányzati kezességi rendszert 
vezetett be, amivel a fuvarozók élhettek. Tehát itt is egy pozitív változásról van szó. 

Nem akarom tételesen sorolni, de még egy dolgot emelnék ki. Volt egy olyan 
nagy ívű változtatás, amely a hiánycél teljesítése mellett, sőt ha úgy tetszik, 
túlteljesítése mellett teremtette meg a pedagógus béremelésnek, az önkormányzati 
önerőalapnak, a felsőoktatási struktúraátalakítási alapnak a lehetőségét.  

Tehát az az állításom, hogy az évközi módosítások mind pluszlehetőséget 
biztosítottak számos szereplő részére, akár pedagógusokról, akár önkormányzatokról 
vagy egy stratégiai jelentőségű cég megvásárlásáról van szó. 

A honvédség és a rendőrség kiadásait illetően. Engedjék meg, hogy egy-két 
számot idézzek az Országgyűlés előtt lévő zárszámadási javaslatból. A Honvédelmi 
Minisztérium 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 241,4 milliárd forint volt, 
zárszámadás szerint a tényleges teljesítés 257,2 milliárd forint. Tehát nem csökkent, 
hanem növekedett a kiadások összege.  

Abban képviselő asszonynak igaza van, hogy GDP-arányosan ez a változás még 
az előző évhez képest csökkenést mutathat, de azt gondolom, hogy hál’ istennek, 
hiszen a GDP-nk nem stagnált - úgy, mint az uniós átlag -, hanem 1,5 százalékos 
növekedés volt. Tehát a GDP nagyobb mértékben nőtt, mint a honvédelmi kiadások 
abszolút összege. 

És végül egy megjegyzés. Abban csatlakoznék Vas Imre képviselő úrhoz, hogy 
az elektronikus útdíj a központi költségvetés bevétele kell hogy legyen. 
Nagyságrendileg 130-140 milliárd forintos tételről van szó. Azt állítom, amit a 
zárszámadási törvényjavaslat, azt gondolom, hogy visszaigazol. A rendőrség ezzel 
kapcsolatos pluszfeladatai, amik kétségtelenül voltak - és ebben képviselő asszonynak 
igaza van -, pluszforrás biztosítása mellett kerültek ellátásra. Tehát év közben a 
pluszfeladatokra a rendőrség pluszforrást megkapott. 

Végül egy gondolat Vadai Ágnes képviselő asszony felvetése tekintetében. Csak 
ismételni tudom azt, amit miniszter urak, Lázár miniszter úr, Hende miniszter úr már 
bejelentett: olyan béremelés fog megvalósulni, amely minden, hogy úgy mondjam, 
fegyveres szervet érint, tehát nemcsak egyes szervezetek munkavállalói részesülnek 
béremelésben, hanem a sokat emlegetett, úgymond, kisrendőrök is. Azt gondolom, 
hogy pozitív folyamatok elé nézhetünk e tekintetben. 

Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én úgy gondolom, hogy a válaszok 
megnyugtatók és minden részletre, a hozzászólásokban elhangzottakra kiterjedők. 
(Dr. Vadai Ágnes jelzi szólási szándékát.)  

Én ezzel a vita ezen szakaszát (Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr!) lezárom, azzal, 
hogy a bizottsági jelentésünkben azt szerepeltessük, miután a válaszban is elhangzott, 
hogy a T/1143. számú törvényjavaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában 
megállapítjuk, hogy az megfelelt a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelményeknek. (Dr. Vadai Ágnes: Felemeltem a kezem!) 

Mivel a törvényjavaslathoz nem érkezett bizottságunk által tárgyalandó 
módosító javaslat, és nem kezdeményezzük a bizottságunk általi módosítási 
szándékot, a részletes vita utolsó szakaszába érkeztünk, most fogunk dönteni a 
részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  
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Elsőként kérdezem, hogy egyetértenek-e a részletes vita lezárásával. 

(Szavazás.) Hat igen. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Két 
tartózkodás. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
részletes vitát lezárta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e, benyújtja a részletes vitáról szóló itt 
kiosztott - remélem, önök előtt van - bizottsági jelentéstervezetet. Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 6 igen. Nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem. És 1 tartózkodással a 
jelentéstervezetet a bizottság elfogadta.  

A jelentéstervezet benyújtásáról a megfelelő módon gondoskodni fogok.  
Köszönöm képviselőtársaimnak a jelenlétet. Államtitkár úrnak… (Dr. Vadai 

Ágnes: És én hiába integettem, hogy szólni akarok?) Tessék? (Dr. Vadai Ágnes: 
Tehát én hiába integettem, emeltem fel a kezem, hogy szólni akarok? Ez így elszállt 
a szélben, és elnök úr lefelé nézve úgy döntött, hogy lezárta a vitát?) Lezártam a 
vitát, kedves Ágnes, úgyhogy… (Dr. Vadai Ágnes: De ez nem így van!) De, ez most 
úgy van. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Őszinte tiszteletem, tisztelt elnök úr, ez nem 

így van, hogy ön lezárja a vitát, hanem ha van, aki jelentkezik, mint például én, akkor 
megadja neki a szót. 

 
ELNÖK: Szavazás után… (Dr. Vadai Ágnes: De én szavazás előtt 

jelentkeztem!) Én azt nem láttam. (Dr. Vadai Ágnes: Hát mert lehajtotta a fejét, 
nyilván szégyenében. Ilyen válaszoktól én is szégyellném magam.) 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Elnézést, képviselőtársam, de az alelnök úr lezárta a 

vitát, és utána jelentkezett. (Dr. Vadai Ágnes: Nem!)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, én is így gondolom. Ezt a vitát én nem szeretném 

továbbragozni, kedves képviselő asszony. Fölnéztem, megnéztem a szavazás 
eredményét, ön nemmel szavazott. Nem jelentkezett, hanem nemmel szavazott. 
Mirkóczki képviselő úr pedig tartózkodott a szavazásnál. Végig figyeltem az eseményt, 
úgyhogy köszönöm szépen (Dr. Vadai Ágnes: A kézfelemelés az…), ezt a részét én 
lezártam. 

Az ülés berekesztése 

Képviselőtársaim részvételét tisztelettel köszönöm. Államtitkár úr részvételét 
köszönöm, a válaszadását köszönöm. A nemzetiségi képviselőnek is köszönöm a 
jelenlétét, és legközelebb is szívesen látjuk bizottsági ülésen. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 35 perc) 

  

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó 

 


