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Napirendi javaslat 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság 
megjelent tagjait, a kormány képviselőit, állandó munkatársainkat, a sajtó képviselőit 
és valamennyi érdeklődőt, aki jelenlétével és figyelmével megtiszteli a Költségvetési 
bizottság mai ülését. Négy helyettesítésre vonatkozó aláírás érkezett hozzám, Szűcs 
Lajos alelnök urat Kerényi képviselő úr helyettesíti, Vantara Gyula képviselő urat 
Bodó Sándor képviselő úr, Witzmann képviselő urat Szabolcs Attila képviselő úr, 
Szelényi Zsuzsa képviselő asszonyt pedig jómagam helyettesítem a bizottság ülésén. A 
helyettesítési értesítők és a jelenlét alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Remélem, ezt az első szavazás alá is fogja támasztani. 

A napirend elfogadása 

Írásban előre kiküldtük a napirendi javaslatot. Tisztelettel kérdezem a 
bizottság tagjait, ki az, aki az írásban kiküldött napirendi javaslattal egyetért. Aki 
egyetért, kérem, kézemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ha jól látom, ez egyhangú. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény módosításáról szóló, T/4477. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel rá is térünk az 1. napirendi pontra, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló, T/4477. számú 
törvényjavaslat részletes vitájára. Ebben mi kijelölt bizottságként járunk el. Az 
előterjesztő a nemzetgazdasági miniszter, és képviseletében jelen van Banai Péter 
Benő államháztartásért felelős államtitkár, valamint Bálint Ágnes főosztályvezető-
helyettes asszony. Tisztelettel köszöntöm őket bizottságunk ülésén. 

Mint ismert, a törvényjavaslat általános vitája múlt héten volt a plenáris 
ülésen. A Költségvetési Tanács véleményét írásban kiküldtük, azt megismerhették a 
képviselő hölgyek és urak, ez az Országgyűlés honlapján is kint van. Kovács Árpád úr, 
a Költségvetési Tanács elnöke előzetesen jelezte, hogy az írásban benyújtott 
véleményén túl nem kíván további szóbeli megjegyzést tenni, ezért nem vesz részt a 
bizottság ülésén. 

A törvényjavaslathoz érkeztek képviselői módosító javaslatok, mai ismereteink 
szerint 6 módosító indítványt adtak be, valamennyit MSZP-s képviselőtársaink 
nyújtották be az Országgyűlésnek. Ezeket a kiosztott háttéranyag tartalmazza 
pontokra bontva. A házszabály rendelkezései szerint a részletes vita két szakaszban 
zajlik. A részletes vita első szakaszában a törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell 
lefolyatni a részletes vitát, vizsgálva azt is, hogy az megfelel-e a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésének. Felhívom a bizottság tagjainak figyelmét, hogy miközben a 
részletes vita első szakaszát megnyitom, amennyiben bárkinek többségi, illetve 
kisebbségi véleménye van a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban, a részletes 
vita első szakaszában, tehát most ismertetheti. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tajgait, kíván-e valaki szólni. Alelnök asszony 
jelezte hozzászólási szándékát. Megadom a szót. Parancsoljon! 
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Hozzászólások 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Nekünk van javaslatunk a kisebbségi véleményhez, és ezt szeretném felolvasni. 

A törvényjavaslat egy újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány, csakúgy, mint 
a korábbi években, képtelen volt a megfelelő időben lefolytatni a megfelelő 
egyeztetéseket, előkészíteni a megfelelő intézkedéseket, és ezért megint pár hónap 
után kénytelen módosítani a költségvetésen. Példa erre a bírósági és ügyészségi 
dolgozók illetményemelése, amit decemberben a kormányoldal még bőszen 
elutasított, most pedig beleveszi ebbe a törvénybe. De ezt bizonyítja az is, hogy a 10. 
§-ban 29 pontban, a-tól zs-ig sorolnak azok a pontok, amelyek a törvény őszi rossz 
szövegezéseit, pontatlanságait javítják ki. Megint a selejt bosszúja, megint a fideszes 
törvényalkotás csődje, amikor a kapkodás miatt mindent kétszer-háromszor kell 
megcsinálni. 

A tanulság ebből, hogy komolytalan az a szándékuk, hogy most tavasszal 
alkotják meg a 2016-os költségvetést arra hivatkozva, hogy ez kiszámíthatóságot 
teremt. Kiszámíthatóságot akkor lehet teremteni, ha van a terveik, szavaik mögött 
hitelesség, hogy tényleg nem változtatnak a dolgokon, illetve képesség, hogy időt álló 
terveket rakjanak le. A Fidesz-kormányt egyik sem jellemzi. A törvényjavaslatban 
vannak pozitív pontok, ám elképesztő, már-már groteszk aránytalanságok látszanak. 
Az Erste Bank megvásárlására 15 milliárdot szánnak, a Liget Budapest projektre 10,6 
milliárdot. Ez sajnos jelzi a kormány preferenciáit. Több jut egy egyeztetés nélkül 
elkezdett, a budapestiekre ráerőltetett, megalomán terv előkészítésére, mint az iskolai 
és óvodai dolgozók gyalázatos bérének emelésére, vagy az összes felelősen gazdálkodó 
önkormányzat fejlesztésére. 

A Liget Budapest projekt támogatása külön kiemelendő, mert a költségvetés 
tartalékának ilyen célú felhasználása számunkra elfogadhatatlan. Ez a projekt 
alapvetően elhibázott, mégpedig azért, mert a legelső döntésnél, hogy hová kellene 
múzeumokat telepíteni, nem nézték végig a lehetőségeket, nem egyeztettek sem a 
szakmával, sem az emberekkel. Pedig alapvető szempontnak kellene lenni egy 
zöldterületekben ennyire szegény városban, hogy nem zöldterületre építkezünk. 
Ebből, hogy 10,6 milliárdot egy megvalósítatlan projektbe öntenek, jól látszik, miként 
szórják el fölöslegesen a pénzt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Hegedűsné képviselő asszony is 

szólásra jelentkezett. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is 

röviden szeretném ismertetni azt a kisebbségi véleményt, amit majd a későbbiek 
során írásban csatolni fogok a jegyzőkönyvhöz. Tényleg csak vázlatszerűen szeretném 
ismertetni az írásban megfogalmazott véleményünket. Az előterjesztő szinte az összes 
írott és íratlan, szokásjogot, költségvetési elvet negligálja, így például a 
transzparencia, illetve az ésszerű részletezettség elvét is megsérti. 

Példaszerűen szeretnék felsorolni egy-két olyan pontot, amivel semmiképpen 
nem tudunk egyetérteni, és aminek az előkészítettségét vitatjuk, illetve a 
megalapozottságával kapcsolatban kérdéseink vannak. Az egyik a BKV Zrt. 52 
milliárd 290 millió forint tőkeösszegű adósságállományának átvállalása. 
Mindamellett, hogy a fővárosi közösségi közlekedés támogatását mi is pártfogoljuk, 
azt azonban, hogy ez ilyen módon kerül elénk, nem tudjuk értelmezni. A másikat, „a 
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása kiemelt előirányzat” összegének növelését, ami a bölcsődei 
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és óvodai étkezések ingyenessé tétele érdekében ad résztámogatást az 
önkormányzatoknak, előkészítetlennek tartjuk. Ebben a formájában a javaslatot azért 
utasítjuk el, mert jóval nagyobb, szinte elviselhetetlen terhet fog az önkormányzatok 
nyakába varrni. 

Továbbá ezzel összefüggésben szeretnénk kiemelni az 
adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési támogatásait, 
amit 9,7 milliárd forintban határoz meg a kormányzat, amit korábban még, alig 
másfél ével ezelőtt, 12,5 milliárd forintban határozott volna meg. Érthetetlennek 
tartjuk, hogy miért csökkentették ezt az összeget, amellett, hogy ezzel párhuzamosan 
a fejezeti tartalékot 6 milliárd forinttal szintén csökkentik. Továbbá mi is tiltakozunk 
a Liget Budapest projektre szánt 10 milliárd forint miatt. Ezt is teljességében 
előkészítetlennek tartjuk. Az, hogy miért pont ekkora az összeg, és hogy úgy teszik ide 
elénk, hogy semmilyen további részlettel, adattal nem támasztják alá, elfogadhatatlan 
számunkra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács képviselő úr is jelezte hozzászólási 

szándékát. Mielőtt képviselő úrnak megadom a szót, tájékoztatom a tisztelt bizottság 
tagjait, hogy a kisebbségi véleményeket nem a jegyzőkönyv, hanem a jelentés fogja 
tartalmazni. Ennek viszont van még egy házszabályi feltétele, hogy a képviselő 
hölgyek és urak írásban is beadják ezeket. Ezzel ellentétes esetben a jegyzőkönyvnek 
ugyan része lesz természetesen, ami itt elhangzott, de maga a bizottsági jelentés nem 
fogja tartalmazni. Ezért mindenkit kérek, aki szóban véleményt fogalmaz meg, az 
eddigiekben kisebbségi véleményeket hallottunk, hogy az később írásban is nyújtsa 
be, hogy a jelentés része lehessen. Tájékoztatom a bizottság tagjait arról is, hogy az 
írásos anyag csak olyan információkat és elemeket tartalmazhat, amelyek itt, a 
bizottság ülésén elhangzottak. Tehát ennél rövidebb lehet, de tartalmában ehhez 
képest új elemeket nem tartalmazhat. 

Ennek előrebocsátásával Szakács képviselő úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Csak röviden szólnék, mert nem akarom 
megismételni azt, amit már hallhattunk. Úgy gondoljuk mi is, hogy az a fajta 
előkészítetlenség - tervezetlenséget nem mondanék, hiszen önök terveztek, viszont 
úgy tűnik, a kormány mégis másképpen kívánja végrehajtani a költségvetést, és úgy 
gondolom, önök is most szembesülnek azzal, ahogyan saját maguk kormányoznak. De 
mi nemcsak véleményt gondoltunk mondani erről. 

Lehetne természetesen arról is, hogy a BKV 52 milliárdos adósságát át kell 
venni, de mindemellett látszik az is, a Költségvetési Tanács véleményéből, hogy erre 
azért van szükség, hogy a hitelek megújítására továbbra is képes legyen ez a nagyon-
nagyon fontos közszolgáltatást ellátó cég. Persze mégis, az emberben felmerülnek 
kérdések, amik nem a Költségvetési bizottságra tartoznak, hogy akkor vajon mégis 
mit csináltak az elmúlt öt évben. Ha csak annyit, hogy sikerül maga előtt görgetni, 
vagy éppen most már az állam által nemcsak a fővárosra, hanem az egész országra 
szétteríteni ennek a rossz működésnek a következményét, akkor úgy gondoljuk, hogy 
ez alapvetően nem helyes. Ebben az olvasatában egészen biztosan nem. 

Tehát mi nemcsak véleményt alkottunk, hanem benyújtottunk módosító 
indítványokat is, ahol 15, illetve 30 milliárd forinttal megemelnénk a 
gyermekétkeztetéssel és a szociális ellátásokkal foglalkozó előirányzatot, mert úgy 
gondoljuk, hogy vannak olyan presztízsberuházások, amelyeket most nem engedhet 
meg magának a kormány, és vannak olyan kötelezettségei, amelyekről most nem 
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mondhat le. Úgy gondoljuk, hogy most sokkal nagyobb a szociális ínség, mint az arra 
való éhség, hogy a kormány presztízsét, törekvéseit különböző újabb, egyébként 
általában véleményes építkezésekkel és fejlesztésekkel alátámasztani, és akkor a 
hangsúlyok nincsenek jó helyen. Most szociális probléma van Magyarországon, nem 
az a probléma, hogy hogyan néz ki a Liget. Ezért úgy gondoljuk, annak a 10 milliárd 
forintnak is sokkal jobb helye van másutt. A részletes vitában nagyon szívesen 
elmondom a véleményemet, vagy éppen válaszolok kérdésekre a módosításokkal 
kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a részletes vita e szakaszában 

kíván-e még valaki hozzászólni. Alelnök úr is jelezte hozzászólási szándékát. 
Parancsoljon! 

 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: A házszabályi 

rendelkezéseket betartva a többségi véleményt szeretném ismertetni, megjegyezve, 
hogy tudomásom szerint ott is van már minden képviselőtársamnál. Ezért rövid is 
lehetek. A törvényjavaslatban szereplő intézkedések jelentős részét az indokolja, hogy 
a kormány az elmúlt időszakban számos olyan döntést hozott, ami megköveteli ezen 
intézkedések pénzügyi fedezetének előteremtését. Ezek közül a legjelentősebb 
változtatások: a fővárosi közlekedés hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, az 
Erste Bank kisebbség tulajdoni részesedésének állami tulajdonba kerüléséhez 
szükséges költségvetési fedezet megteremtése, a 2015. szeptember 1-jétől bővülő 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetéshez szükséges források biztosítása, 
valamint a 2015. július 1-től bevezetésre kerülő rendvédelmi és honvédelmi 
illetményalap mértékének meghatározása. 

Összességében a 2015. évi központi költségvetés módosítását célzó indítvány a 
költségvetés kiadási főösszegét 61 milliárd forinttal, míg a bevételi főösszegét 46 
milliárd forinttal emeli meg, így a pénzforgalmi hiány 15 milliárd forinttal fog 
növekedni. Annak ellenére, hogy az uniós elszámolási módszertan szerint a 
költségvetési hiány nőni fog, a kiadási többletek fedezetét a kamatbevételi előirányzat 
növelése teremti meg. Ugyanis a költségvetési tervezés óta megvalósult államkötvény-
visszavásárlási és csereaukciók, valamint az azóta eltelt időszakban bekövetkezett 
hozamcsökkenések bevételi többlete alapozza meg. Így ezen kiadási és bevételi 
módosítások nullszaldósak, az államháztartás 2,4 százalékos, GDP-arányos hiánycélja 
teljesíthető. Továbbá a banki tulajdonrész megszerzése az uniós módszertan szerint 
feltételezhetően pénzügyi tranzakciónak minősül, így annak hatása egyenlegsemleges 
lehet. 

A 2014-es finanszírozási tényadatok ismeretében a 2015. évre várható 
államadósság a tervezett 25 055,4 milliárd forint helyett 25 122,2 milliárd forintra 
lesz tehető. Ennek alapján az államadósság-mutató a 2014. évi 76,1 százalékról 
várhatóan 75,6 százalékra fog csökkenni, így az Alaptörvényben előírt 
adósságcsökkentési követelmény a GDP 0,2 százalékos mértékű adósságnövekedését 
eredményező átvállalás és a hiány kismértékű növekedése mellett is teljesíthető lesz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a részletes vita első szakaszában 

kíván-e még valaki véleményt mondani. (Nincs jelentkező.) Kérdezem az 
előterjesztőt, kíván-e megjegyzést fűzni az elhangzottakhoz. (Jelzésre.) Igen, 
parancsoljon, államtitkár úr! 
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Az előterjesztő reflexiója 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon röviden néhány szót szólnék arról, hogy 
miért tartotta a kormány szükségesnek az idei költségvetési törvény módosítását. 
Alelnök asszonnyal ellentétben, illetőleg a hozzászólók többségével ellentétben úgy 
látom, hogy nem a költségvetési törvény előkészítetlensége, nem az év közbeni hibák 
miatt kerülhet sor erre a módosításra, hanem azért mert az előzetesen kalkulálttal 
ellentétben nagyobb gazdasági növekedéssel, több munkahellyel, alacsonyabb 
kamatkiadásokkal számolhatunk. Hál’ istennek azt mondhatom, hogy nem az eredeti 
tervek szerinti makropályát látjuk most, hanem ahogy említettem, és ismét meg kell 
említsem, kedvezőbbek a makrogazdasági folyamatok. Ez az a kedvezőbb környezet, 
ami lehetővé teszi azt, hogy számos pluszkiadás teljesüljön úgy, hogy mellette az 
államadósság csökkentése és az alacsony hiány ne legyen veszélyben. 

Ezek azok a változások, amelyek a tisztelt Országgyűlés előtt lévő javaslatban 
megfogalmazásra kerülnek, ezért beszélhetünk arról, hogy útépítésekre többletforrást 
lehet biztosítani, ezért beszélhetünk arról, hogy a gyermekétkeztetésre már több 
forrás áll rendelkezésre szeptembertől, mert az eredeti tervekkel ellentétben már 
szeptembertől az óvodában, bölcsődében lévő gyermekek közel 90 százaléka 
ingyenesen juthat akár napi ötszöri étkezéshez. Ezért beszélhetünk arról, hogy a BKV-
tól az 52 milliárd forintos adósság átvállalására úgy kerülhet sor, hogy emellett az 
állam adóssága és hiánya, ismétlem, nem kerül veszélybe. Tehát én pozitív 
folyamatokat és esélyt látok arra, hogy az említett feszes, fegyelmezett államháztartási 
gazdálkodás mellett többletkiadások megvalósulhassanak. 

A szövegpontosítások, amelyek a költségvetési törvényjavaslatban szerepelnek, 
és amelyekre alelnök asszony felhívta a figyelmet, úgy látom, a költségvetési törvény 
alkalmazását, végrehajtását segítik. Meglátásom szerint, ha ezek a szövegpontosító 
javaslatok nem szerepelnének a törvényjavaslatban, akkor sem lenne gond a 
költségvetés végrehajtásával, akkor is megállna a lábán ez a költségvetés. 

Végül egyetlenegy gondolat Hegedűs Lorántné képviselő asszony felvetése 
kapcsán. A most beterjesztett módosító javaslatokban valóban egy pont van, ahol a 
törvény elfogadásakor látta a kormányzat, hogy még teendője van, ez az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása. Tavaly év 
végén, amikor az Országgyűlés elfogadta a költségvetést, egy olyan normaszöveg 
szerepelt és szerepel most is a törvényjavaslatban, amely lehetővé teszi az európai 
uniós források felhasználását is az említett önkormányzatok plusz támogatására. A 
mostani egyeztetések alapján látjuk úgy, hogy az eredetileg betervezett és tartalékban 
szereplő 6 milliárd forintos összeget hazai forrással még 3,7 milliárd forint összegben 
célszerű kiegészíteni. De az alapszándék természetesen itt sem változott, négy év alatt 
évente meghatározott összeggel részesülnének plusztámogatásban az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 

További észrevételek és a válasz 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Hegedűs Lorántné jelentkezik.) 
Képviselő asszonynak most kivételesen megadom a szót, empátiával. 

Egyúttal bejelentem, hogy ebben a formában, függetlenül attól, hogy ki kíván a 
jövőben ezzel a lehetőséggel élni, utoljára fogom ezt megtenni. Kérem a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy azt a hozzászólási rituálét tartsuk be, hogy amikor 
megkérdezem, kíván-e még valaki szólni, és ilyen jelentkezőt nem látok, utána mindig 
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az előterjesztő képviselőjének adom meg a szót, és utána már további vitának nem 
fogok helyt adni a jövőben. Most az egyszer még kivételt teszek. Tudom, hogy 
ellenzéki képviselőként sokszor nehéz megállani, hogy az előterjesztő képviselője, 
mondjuk így, a zárszóban vagy reagálásképpen olyan dolgokat mond, amire már nem 
lehet reagálni, noha az ember szívesen megtenné. Ez fordítva is így van, ha egy 
ellenzéki képviselő az előterjesztő, akkor az övé az utolsó szó. Ez a parlament 
házszabályának megfelelő rituálé. Miután a korábbi bizottsági üléseken ebből több 
félreértés is adódott, ezért most utoljára élhet bármelyik képviselő azzal a 
lehetőséggel, hogy egy előterjesztői kvázi zárszó után még szólhat. 

Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen elnök úr 

nagyvonalúságát, és ígérem, nem fogok visszaélni ezzel a kivételes lehetőséggel. De 
azért arra hadd reagáljak már két mondat erejéig, hogy a 2014. évi c. törvényben nem 
az van leírva, amit államtitkár úr mondott. Tehát nem 6 milliárd forintot szánt volna 
az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatoknak a kormányzat, 
hanem a 3. melléklet végére volt betéve egy olyan félmondat, miszerint 12,5 milliárd 
forintnyi keretösszeget biztosítani fogja a kormányzat, a további feltételeket majd 
valami, mit tudom én, micsodában fogják megszabni. Ezzel szemben önök ebből a 3. 
mellékletből levesznek 6 milliárd forintot, ezt átteszik a 2. melléklet legvégére, plusz 
hozzátesznek 3,7 milliárd forintot. Tehát önök nem 12,5 milliárdot szánnak ezen 
önkormányzatoknak, ahogy eredetileg, még egyszer mondom, 2013-ban, másfél évvel 
ezelőtt ígérték, hanem összességében 9,7-et. És megszüntetnek további 6 milliárdot. 
Tehát 3,7 milliárdról beszélünk valójában, amit erre a témára lehet majd szánni. 

Ez az egyik. Tehát ez szerintem matematika. Éppen holnap fog érettségizni a 
lányom matekból, ezért ezt egy nagyon fontos tudománynak tartom. (Derültség.) 
Tehát kiemelten is szeretném felhívni önök figyelmét arra, hogy ez nem annyi, 
amennyit önök mondanak, nem is annyi, amennyit ígértek, de pláne nem annyi, 
amennyit mondanak. Másfelől az ésszerű részletezettség kapcsán, államtitkár úr, 
mondja már meg nekem, hogy mire kell pontosan az a 10,8 milliárd forint a Liget 
projektre. Miért nem 8, miért nem 18, miért pont 10,8? Ha ezt esetleg meg tudná 
világítani, mert lehet, hogy azt mondja, hogy ezzel visszaállítják az eredeti állapotot, a 
zöldfelületek fejlesztésére akarják teljes egészében fordítani. Lehet, hogy támogatható 
a mögötte lévő tartalom, de így egyelőre csak egyetlen számot látunk. Tehát így, ilyen 
értelemben mondom, hogy ez elfogadhatatlan számunkra előterjesztésként. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen az esélyegyenlőség jegyében 

államtitkár úrnak most lehetőség van reagálni, ezt követően viszont az első szakaszt 
lezárom. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Képviselő asszony két felvetése kapcsán azt kell 
elmondjam, hogy a költségvetési törvény hatályos szövege valóban ezt a 12,5 milliárd 
forintos keretet tartalmazza. Én arra utaltam, hogy tavaly a költségvetés 
elfogadásakor az a normaszöveg élt, amelynek értelmében az önkormányzatokat 
részben európai uniós, részben hazai forrásból fogja támogatni a kormányzat. Hazai 
forrásként 6 milliárd forint pluszban került betervezésre. Nem az volt a kormányzati 
szándék, hogy ez legyen a teljes összeget, hanem ezt a 6 milliárdot tartalékban 
tartalmazta a költségvetési törvény. Ezt csoportosítja át az Országgyűlés ez irányú 
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döntése esetén egy másik költségvetési előirányzathoz, és egészíti ki 3,7 milliárd 
forinttal. 

Miért 9,7 milliárd forint az összeg? Azért, mert a cél az, hogy a 2 ezer főnél 
nagyobb lélekszámú települések esetén valósuljon meg ez az adósságkonszolidáció, 
azonos elvek alapján, mint ahogy történt tavaly. Ennek az érintett körnek az említett 
9,7 milliárd forint összegből hazai forrásból a szükséges támogatásokat ki lehet 
fizetni. Ettől függetlenül összességében valóban, miniszterelnök úr azt mondta, és e 
szerint is készítjük a jövő évi költségvetési törvény tervezetét is, az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása négyszer 12,5 
milliárd forintot tesz ki. De ezen a nagy halmazon belül egyes területeknek különböző 
mértékű támogatás kerülhet biztosításra. 

A másik fölvetést illetően egyetértek képviselő asszonnyal abban, hogy minden 
költségvetési tételnek meg kell hogy legyen az alátámasztottsága. Természetesen ez a 
Liget projekt esetében is így van. Ugyanakkor egy költségvetési javaslatnál minden 
részletes dokumentumot a költségvetés benyújtásakor, illetőleg a zárszámadáskor 
szerepeltetünk. Tehát a zárszámadási törvényjavaslat tételesen tartalmazni fogja a 
felhasználást. Amennyiben képviselő asszonynak további információra van szüksége a 
tekintetben, hogy ez a most betervezett 10,7 milliárd forint milyen tételekre kerül 
elköltésre, akkor elnök úron keresztül a tisztelt bizottságot külön írásban 
tájékoztatom erről. Azt gondolom, egy hosszú, nagy ívű projektről van szó, erről a 
médiában is számos információ állt rendelkezésre. Itt hadd említsem meg, hogy 
például a zöldterület aránya 60-ról 65 százalékra növekszik, tehát nem célja az a 
kormányzatnak, hogy eltűnjenek a zöldfelületek. Éppen ellenkezőleg, a zöldfelületek 
megújulnak, illetve a még nem zöldfelületek zöldfelületekké válnak. Itt több év alatt 
megvalósuló programról van szó, de ahogy említettem, ennek a 2015. évi üteméről 
külön tájékoztatót küldünk a bizottság részére. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Igényelni is fogjuk ezt a 
tájékoztatót, és a bizottság minden tagjának megküldöm, ahogy titkárságunk 
megkapja. 

A részletes vita első szakaszát ezzel lezárom. Következik a részletes vita 
második szakasza, amelyben a módosító javaslatokról döntünk a kiosztott 
háttéranyagban szereplő pontok szerint, az összefüggő pontokról természetesen 
egyben szavazunk. A végén majd meg fogom kérdezni, hogy bármelyik bizottsági 
tagnak van-e kezdeményezése esetleg bizottsági módosító javaslat benyújtására. 
Egyelőre ilyenről nincs tudomásunk. 

Nos, elkezdjük ennek megtárgyalását. A kiosztott háttéranyag szerint az 1. 
pontban Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos képviselők tettek javaslatot. Az 1. 
pont összefügg a 9., 13. és 28. pontokkal. Kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): az 

előterjesztő nem támogatja. Elnök úr, egy rövid megjegyzést engedjen meg. 
(Jelzésre.) Köszönöm szépen. A gyermekétkeztetést érinti ez a javaslat. Azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy a módosító javaslat szöveges indoklásától eltérően nem 3 milliárd 
forinttal kívánja a kormány megnövelni a gyermekétkeztetés forrását, hanem az 
önkormányzatok esetében 3 milliárd 80 millióval, a nem állami fenntartók esetében 
pedig 670 millió forinttal, így összesen 3,75 milliárd forint pluszforrás állna 
rendelkezésre. Ismétlem, ez a számításaink szerint az óvodákban, bölcsődékben lévő 
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gyermekek 90 százalékának biztosítja azt, hogy akár napi ötször ingyenesen 
étkezzenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják az 

indítványt. (Szavazás.) Ez öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat és öt 
támogatás mellett a bizottság elvetette a módosító indítványt. 

Következik a 2. pontban jelzett módosító indítvány, szintén Bangóné Borbély 
Ildikó és Korózs Lajos képviselők adták be. Ez az indítvány összefügg az ajánlás 10., 
17., 20. és 23. pontjaival. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Öt 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem mellett a bizottság elvetette. (Jelzésre.) 
Bocsánat, az előterjesztőt elfelejtettem megkérdezni, bár a döntés után vagyunk. De a 
jegyzőkönyv kedvéért egy posztumusz igent vagy nemet mondjon, kérem, az 
indítvány támogatása vagy ellenzése mellett! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 3. ajánlási pontban szintén Bangóné Borbély 

Ildikó és Korózs Lajos képviselők nyújtottak be javaslatot. Ez összefügg az ajánlás 7., 
12., 15., 18., 21. és 26. pontjaival. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólási szándékot nem látok. Az előterjesztő támogatja-e? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

támogatja. (Szavazás.) Ez négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott? 
Egy tartózkodás mellett a bizottság elvetette az indítványt. 

A 4. pontban a már említett képviselőpáros adott be módosító indítványt. Ez 
összefügg az ajánlás 6. és 11. pontjaival. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) támogatja-e az előterjesztő? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

támogatja. (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. 
Ki tartózkodik? És egy tartózkodás mellett a bizottság elvetette a módosító indítványt. 

A következő az 5. ajánlási pont, a már megszokott képviselőpáros esetében, 
legalábbis ennél a törvényjavaslatnál. Az ajánlás 5. pontja összefügg a 8., 16., 19., 22., 
25. és 27. pontokkal. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. Az 
előterjesztő támogatja-e a javaslatot? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja az indítványt. Kérdezem, ki támogatja. 

(Szavazás.) Ez öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat mellett a 
bizottság elvetette az indítványt. 
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Most az ajánlás 14. pontja következik, ami összefügg a 24. ponttal, szintén 
Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos képviselők adták be. Kérdezem, kíván-e 
valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő támogatja-e a javaslatot? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. Ki támogatja a bizottság 

tagjai közül? (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Tartózkodott-e 
valaki? Egy tartózkodás mellett a bizottság elvetette a módosító indítványt. 

Most még egyszer utoljára megkérdezem, hogy a bizottság bármely tagja kíván-
e kezdeményezni bizottsági módosító javaslatot. (Nincs jelentkező.) Ilyen 
kezdeményezést nem látok. A részletes vita második szakaszát is lezárom. 

Ezt követően két döntést kell meghoznunk. Először döntenünk kell a határozati 
házszabály szerint a részletes vita lezárásáról. Kérem a bizottság tagjait, aki egyetért a 
részletes vita lezárásával, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés, 
köszönöm szépen. 

A második esetben pedig döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben a törvényjavaslat határozati házszabály 44. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak való megfeleléséről szóló döntés is. A többségi és 
kisebbségi vélemények már elhangzottak, tehát ezt a jelentés tartalmazni fogja. De 
még egyszer kérem, hogy a véleményeket megfogalmazók írásban is juttassák el a 
titkársághoz az észrevételt. 

Kérdezem tehát, hogy ki ért egyet a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásával. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! A kisebbségnek nem kell 
szavaznia, most nem kell támogatnia feltétlenül, bár megteheti. (Szavazás.) Ki nem 
ért vele egyet? (Szavazás.) Ez öt. Tehát 5 nem szavazat mellett a bizottság a jelentést 
elfogadta az előbb megfogalmazottak szellemében. 

Ebben a szakaszban még nem kell bizottsági többségi és kisebbségi előadót 
állítanunk. Erre majd az úgynevezett TAB-szakaszban kerül sor. Ugyanakkor 
szeretném jelezni, hogy nem feltétlenül lesz ilyen szakasz, ugyanis most, hogy a 
bizottságunk nem adott be részletes vitát lezáró módosító javaslatot, csak abban az 
esetben kell TAB-ülést tartani a jövő héten, ha a vitához kapcsolódó, nemzetiségeket 
képviselő bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be, vagy 
ennek hiányában a kormány kezdeményezi majd a TAB-eljárást. Minden más esetben 
ilyen ülésre nem fog sor kerülni. 

Abban az esetben, ha benyújtanak részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot, akkor a kormánynak legkésőbb jövő hét keddig kell írásban nyilatkoznia 
arról, hogy mely bizottsági módosító javaslatokkal ért egyet. E tájékoztatás 
megküldésétől számított két napon belül kell majd a TAB-eljárást lefolytatni, 
amennyiben erre szükség lesz. Ennek ismertetésével egyúttal a részletes vita második 
szakaszát és ezt a napirendi pontot is lezárom. Pontosabban a részletes vitát már 
szavazással lezártuk. 

Egyebek 

Soron következik a 2. napirendi pont megtárgyalása. Kérdezem tisztelettel a 
bizottság tagjait, hogy az egyebek napirendi pont keretében kinek van közérdekű 
tájékoztatója, észrevétele, bejelentése. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. A 2. 
napirendi pontot is lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm szépen a részvételt, további szép 
napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc.) 
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a bizottság elnöke 
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