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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki 
a bizottság tagjaként, az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, a kormány 
képviseletében, a sajtó képviseletében vagy egyszerű érdeklődőként megtiszteli 
jelenlétével és figyelmével a Költségvetési bizottság mai ülését. 

Szeretnék a helyettesítésekről tájékoztatást adni. A rendelkezésre álló 
információk szerint Kerényi János képviselő urat Vantara Gyula képviselő úr és 
Szelényi Zsuzsanna képviselő asszonyt Schmuck Erzsébet képviselő asszony 
helyettesíti mai bizottsági ülésünkön. A bizottsági ülés a megjelent képviselői létszám 
alapján határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Tisztelettel javaslom, hogy az írásban előre kiküldött napirendi javaslatot a 
bizottság fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Úgy látom, egyhangú volt a döntés. Köszönöm szépen. Akkor a kiküldött napirendi 
pontok szerint fogunk haladni. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló, T/5954. 
számú törvényjavaslat részletes vitája lenne, kijelölt bizottságként. Természetesen ez 
magába foglalja az Állami Számvevőszék jelentésének megvitatását is. Az előterjesztő 
a nemzetgazdasági miniszter, akinek képviseletében jelen van az államháztartásért 
felelős államtitkár, valamint Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes és Hopka Viktória 
főosztályvezető-helyettes. Mindannyiukat tisztelettel köszöntöm. 

A törvényjavaslat általános vitája a múlt héten a plenáris ülésen megtörtént, a 
részletes vita lefolytatása következik a szabályok szerint a szokásos két szakaszban. A 
vita első szakaszában a törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell lefolytatni a 
részletes vitát, vizsgálva, hogy ez megfelel-e a határozati házszabály megfelelő 
rendelkezéseinek. Itt hangozhatnak el azok a vélemények, amelyek alapján kiderül, 
sor kerül-e többségi és kisebbségi vélemények elmondására, lesz-e ilyen álláspont. Az 
észrevételek, esetleges kérdések után pedig ezt a vitaszakaszt le fogom zárni. 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy a részletes vita első 
szakaszához van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a 
részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszában a képviselői módosító javaslatok 
megvitatására kerül sor. Egyetlen módosító javaslat érkezett, ennek sorszáma 
T/5954/16., benyújtója dr. Pesti Imre, a Fidesz képviselőcsoport tagja. A kiosztott 
háttéranyagban a módosító javaslat megismerhető volt, most következik róla a vita és 
a döntés. Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
hozzászólni a módosító indítványhoz. Alelnök úr jelezte, hogy igen. Parancsoljon! 
Szűcs alelnöké a szó. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Mindenképpen annyival szeretném kiegészíteni, hogy ez egy technikai jellegű 
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módosítás, ami egy, már régóta húzódó problémát kezel, úgyhogy ezt javaslom 
támogatni a bizottság részéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további kérdés vagy észrevétel. 

(Nincs jelentkező.) Az előterjesztő képviseletében államtitkár urat, kérdezem, kíván-e 
reagálni. (Jelzésre.) Igen, parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Egyelőre tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca részéről a 
benyújtott módosító javaslatot támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezt szavazás fogja követni. 

Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottsági tagok közül ki támogatja az indítványt. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ha jól látom, ez 10. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy 
tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítványt támogatta. 

További módosító indítványról nincs tudomásunk, bizottsági módosító 
indítvány benyújtásának szándékáról sem tájékoztattak, így a második vitaszakaszt is 
lezárom. 

Ezt követően a kialakult gyakorlatnak megfelelően, ha a bizottság tagjai nem 
kifogásolják, egy szavazással döntenénk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat elfogadásáról, a részletes vita lezárásáról, valamint a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről való döntés is. Az elnök esetleges 
pozitív döntés esetén felhatalmazást kap, hogy a döntések tartalmának megfelelően a 
módosító javaslatot és jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. 

Határozathozatal 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki az ismertetett javaslattal 
egyetért, és ezt a döntést támogató szavazatával meg kívánja hozni. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a bizottság meghozta a 
szükséges döntést. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy jövő héten, az ütemezéstől függően 
szerdán, esetleg csütörtökön a Költségvetési bizottság mint Törvényalkotási bizottság 
fog eljárni, ennek megfelelően fogja a vitát lefolytatni. Az 1. napirendi pontot ezzel 
lezárom 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény módosításáról szóló T/6326. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Kijelölt bizottság) 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. Ez a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló, T/6326. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása kijelölt bizottságként. 
Természetesen a Költségvetési Tanács véleményét a vitában illik, illetve lehet 
használni. Ugyanúgy Banai államtitkár úr képviseli a kormányt, munkatársaival 
egyetemben. A múlt héten lezajlott az általános vita. 
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A részletes vita első szakasza - hozzászólások 

A részletes vita első szakasza következik, nem ismétlem meg a szükséges 
formulákat, képviselőtársaim ezzel tisztában vannak. Kérdezem, hogy a részletes vita 
első szakaszához van-e kérdés vagy észrevétel. Szűcs alelnök úr jelzi, hogy igen. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. A 

többségi véleményben szeretnénk rögzíteni, hogy a módosító javaslat megfelel a 
házszabályi rendelkezéseknek és azt is, ami az általános vitában elhangzott, hogy ez a 
viszonylag rövid terjedelmű módosító javaslat elsősorban a tömeges bevándorlás és 
az illegális határátlépések számának növekedése miatti helyzet kezelésére tartalmaz 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy a magyar kormány hatékony feladatellátással 
a teljes mértékben indokolt és elszámolható többletforrásokat biztosítsa. 

Az is elhangzott, hogy ez a felhatalmazás igazából majd a 2015. évi 
költségvetési törvény végrehajtásakor válik ellenőrizhetővé, hiszen erről az 
átcsoportosításról a kormánynak be kell számolnia a parlament felé. Ezért támogatja 
a Költségvetési bizottság a kormány azon szándékát, hogy az év hátralévő részében a 
migránshelyzettel összefüggő további feladatok ellátására és egyéb váratlan helyzetek 
kezelésére a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékát 60 milliárd forinttal 
emelje meg. 

A törvényjavaslat második része az MTVA kiadásaival kapcsolatos. Hiszen 
ebben az évben jelentős mértékben megnőttek és eljutottak egy olyan kritikus 
ponthoz, ahol az adósság kamatterhei már gondot okoztak az MTVA-nak. Éppen ezért 
a bizottság támogatja, hogy az MTVA 47,2 milliárd forintos összegű 
adósságkonszolidációja kerüljön be a törvényjavaslatba. Arról is tájékoztatást 
kaptunk a minisztériumtól, hogy ez igazából nem növeli meg az ez évi 
államadósságot, sem a költségvetési hiányt, hiszen ez gyakorlatilag jelen pillanatban 
is a hiányról szóló számokban benne szerepel. Az általános vitában az is elhangzott, 
hogy amikor az átvállalás megtörtént, akkor erről is be fog számolni a kormány a 
parlamentnek a tényleges felhasználásról, illetve az átvállalt kötelezettségek tételes 
felhasználásáról és kezeléséről. Éppen ezért a bizottság támogatja a 2015. évi 
költségvetési törvény módosításáról szóló, T/6326. számú törvényjavaslatot. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel 

ellentétes álláspontot kíván-e valaki megfogalmazni. Alelnök asszony jelzi, hogy igen. 
Parancsoljon, alelnök asszony! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: A két tételre vonatkozóan, 

amit alelnök úr elmondott. Az MTVA-ra vonatkozóan a 47,1 milliárd forintos 
adósságkonszolidálást mi nem támogatjuk. Nem tartjuk helyesnek egyrészt azért, 
mert az MTVA elég sok éve pénzt kap az éves költségvetésből, 77 milliárd forint volt 
az ez évi költségvetése. Azt gondoljuk, ebből ki kellett volna jönni, és úgy látjuk, hogy 
eléggé felelőtlenül gazdálkodott, hogy erre az adósságkonszolidációra a kormány sort 
akar keríteni. 

A másik tételt, ami a migráns, menekültügyi helyzettel függ össze, 
összességében támogathatónak tartanánk. Csak az a problémánk ezzel, hogy 
tulajdonképpen a törvénytervezetben a rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatának nevezett 100 milliárd forintos keretet eléggé elherdálta a kormány, 
amit most 60 milliárd forinttal meg akar emelni. Hiszen ebből a 100 milliárd forintos 
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keretből csoportosított át a Városliget eddigi funkcióját leromboló Liget Budapest 
projektre 2,2 milliárdot, illetve az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. alapítása 18 
milliárd forintba került, de jutott ebből a 100 milliárd forintos keretből a Nemzeti 
Filmalap soron kívüli támogatására, a Miniszterelnökség kulturális feladataira is. 

Azt sem tartjuk eléggé indokoltnak, ahogyan az egyes tételeket indokolják a 
tervezetben. Ugyanis említik, hogy a gazdaság folyamatos növekedése majd 
lehetőséget ad, de közben várható, hogy a gazdasági növekedés nem lesz olyan ütemű, 
alacsonyabb lesz, mint a tervezett, és mi úgy véljük, hogy mindezekből az látszik, hogy 
a kiadások fedezete valójában a költségvetési hiány növelése lesz. Mindezekkel 
összefüggésben nem látjuk támogathatónak végül is ezt a törvénytervezetet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. Mindenkit kérek, aki a vita ezen 

szakaszához hozzászól, hogy hozzászólásának tartalmát írásban is mellékelje, ha 
tudja, természetesen a jegyzőkönyv szó szerint készül, és ez az alapja az esetleg a 
plenáris ülésen elmondandó álláspontnak. Szakács képviselő úr is jelezte, hogy szólni 
kíván. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is 

gondolkoztam azon, hogy a vita ezen szakaszában hozzászóljak-e, de úgy gondolom, 
van 2-3 olyan dolog, ami összevág azzal, amit az ellenzék nagyjában-egészében 
gondol erről az ügyről, és amit nekünk is el kell mondani. Elsősorban azt említeném 
meg, hogy két olyan dolog kerül elénk egyben, ami mindenféleképpen nagyon-nagyon 
rossz helyzetbe hozza az ellenzéket. Hiszen nem is összetartozó dolgoknak, mint a 
közmédia támogatása egy szerény, bár nem sértő 47 milliárd forinttal, illetve a 
migránskérdés kezelése, valamiért egy előterjesztésbe kellett kerülnie. Nem engedem 
szabadjára a fantáziámat, hogy ez miért kerül egy bekezdésbe, de nyilvánvalóan a 
véleményünket el fogom mondani. 

Egyfelől nem értünk egyet azzal, hogy az a közmédia, ahol most már lassan 
megszámlálhatatlanul sok csatornán megmérhetetlenül kevés néző áll e mögött a 
hatalmas pénzösszeg mögött, abban a műsorstruktúrában és azzal az 
elfogadottsággal, ahogyan most van, az őt övező botrányok mellett az elmúlt 
időszakban, 2011 óta, az NMHH-val együtt, több mint 700 milliárd forintot kapott. 
Úgy gondolom, az ezzel a 700 milliárd forinttal való gazdálkodás és az ehhez mért 47 
milliárd forintos adósság kigazdálkodása elegendő terepet nyújthatott volna, és most 
nagyon udvariasan fogalmazok, az MTVA-nak ahhoz, hogy talpraesettségét bizonyítva 
nem a kormányhoz fordul újabb segítségéért. 

A másik ügy, a migránskérdés megoldás kapcsán úgy gondoljuk, hogy ez a 
javaslat elkésett. A Magyar Szocialista Pártnak júliusban is volt egy ilyen javaslata, 
amit ez a bizottság valamiért szeptemberben tűzött napirendjére. Újra lesz alkalma a 
bizottságnak módosító javaslat formájában látni azt, hogy a Magyar Szocialista Párt 
nagyjában-egészében mit gondol ennek a migránskérdésnek a költségvetési 
kihatásairól és hogyan gondoljuk ezt megoldani. Mi itt legfőképpen azzal nem értünk 
egyet, hogy ez belekerül a rendkívüli kormányzati intézkedések úgymond 
nagykalapjába, ahol történtek már olyan dolgok, amik, úgy gondoljuk, bizonyára 
minden egyes törvényi feltételnek megfeleltek. De mert a célszerűség és a 
hatékonyság nem törvényi feltétel, ezért nem támogattuk az onnan történő 
kifizetéseket, akár futballakadémiáról, akár Filmalapról legyen szó. Úgy gondoljuk, ez 
nem olyan rendkívüli intézkedés, mint a mostani, és tartunk attól, hogy nem azok a 
szervezetek, nem a rendőrség, nem a honvédség és nem feltétlenül csak a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megerősítésére fog majd szolgálni ez a 
pénzeszköz, mint amire most szánják. 
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Ezért azt a javaslatot tettük le az asztalra, hogy egészen pontosan ezeknek a 
szervezeteknek a költségvetési sorai emelkedjenek meg, természetesen a hozzárendelt 
feladatok finanszírozása emelkedjen meg. Ezzel sokkal átláthatóbbá válna, amit az 
Alaptörvény is megkíván. Nem azt mondom, hogy most nem átlátható, csak egy 
másik soron van. Akkor viszont sokkal átláthatóbbá lehetne tenni, sokkal ésszerűbben 
részletezetté tenni a migránskérdés kezelésére elkülönítendő többletforrások 
költségvetésben történő megjelenítését, illetve megkönnyítené a kormány helyzetét 
akkor, amikor a beszámoló elkészül. Hiszen egy sokkal striktebb rendszerben kellene 
elkölteniük az ideszánt pénzösszeget. Mi ezt a javaslatot tettük le az asztalra. Nagyon 
sajnáljuk, hogy a többség nem támogatta júliusban a rendkívüli ülésszak összehívását. 
Nagyon sajnáljuk, hogy még szeptemberben sem támogatták a Szocialista Párt 
javaslatát. Behozták a sajátjukat, hogyan mondjam szépen, maguknak sokkal 
nagyobb mozgásteret próbálnak biztosítani ennek az összegnek az elköltésében. Mi 
jobban szeretnénk azt, ha egészen pontosan, célzottan kerülne azokhoz a 
szervezetekhez ez a pénz, amelyek a migránskérdésben el tudnak járni. 

Ami miatt viszont gondban vagyunk a szavazáskor, az az, hogy 
összemadzagolták ezt a két ügyet, a média, az MTVA támogatását, ami az elmúlt 
időszakban, hogy ne mondjam, a szakmai színvonalat háttérbe szorítva inkább a 
pártprefenciának való megfelelésben látta szakmaiságának kiteljesedését. Úgy 
gondoljuk, hogy azt a pénzt, a 47 milliárd forintot nagyon sok helyre el lehetne még 
költeni, a kórházak adósságállományát lehetne rendezni, a KLIK adósságait lehetne 
rendezni, nem pedig kormánypropagandára költeni. Mi ezeket a javaslatokat mind be 
fogjuk nyújtani. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tilki alelnök úr is szót kért. Parancsoljon, alelnök 

úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Szakács képviselő úrnak föl szeretném hívni a figyelmét, ha elolvasta volna a 
törvényjavaslat általános indoklását, akkor ott pontosan ez található, hogy „Ezen 
túlmenően a törvénymódosítás tartalmazza a Médiaszolgáltatást Támogató és 
Vagyonkezelő Alap (MTVA) adósságállományának átvállalását is. A részben az MTVA 
elődszervezeteinek gazdálkodásához kapcsolódó múltbeli problémákat rendező 
adósságállomány jelentős terhet ró a szervezetre”. Ez válasz az ön által 
megfogalmazott kérdésre. Nem gondolom, hogy a kormánypropaganda része az 
MTVA. És az sem hiteles, amit ön mond a nézettségéről. Meg kell néznie, hogy a 
migránshelyzettel kapcsolatban ma a legnézettebb adó az M1. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szűcs alelnök úr is jelezte, hogy hozzá kíván 

szólni a vitához. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Csak a tényszerűség kedvéért, ha nem politikusokként ülnénk itt, és nem olyan 
dolgokról vitáznánk, amelyekről pontosan kell tudnunk, hogy miről szól, akkor 
megérteném, amit Szakács képviselő úr mond. De mivel így van, ezt csak egy politikai 
megnyilatkozásnak gondolom. A tény ebből a szempontból az, képviselő úr, hogy 
először is, ha két törvénymódosító javaslatot nyújtottunk volna be, akkor önök amiatt 
ostoroznának bennünket, hogy két törvénymódosító javaslatot nyújtunk be a 2015-ös 
költségvetéshez. 

Kettő. Ez nem pénzjuttatást jelent az MTVA részére. Hiszen ez a hiány az 
állami könyvekben szerepel. Ez arról szól, hogy ennek a hiánynak a kezelését nem az 
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MTVA gazdálkodásán keresztül kell megoldania az államnak, hanem az Államadósság 
Kezelő Központ veszi át a feladatot. Ebben a tekintetben az Államadósság Kezelő 
Központ könnyebb körülmények között van, hiszen ezeknek az adósságoknak a 
kezelésére nagyobb mozgástere van, adott esetben, ahogy a helyi önkormányzatok 
esetében az adósság átvállalása is megtörtént, az Államadósság Kezelő központ a 
tárgyalási lehetőségeivel pozitívabb eredményt és jobb pozíciót tud betölteni ezeknek 
a tárgyalásoknak a végrehajtására. 

Éppen ezért ön is pontosan tudja, hogy ez a 47 milliárd forint nem a 2015. évi 
költségvetésüket érinti, ez egy hosszú évekre szóló kötelezettségvállalás kivezetését 
jelenti. Őket pedig a saját gazdálkodásukban ebben az évben fölmenti, vagy könnyebb 
helyzetbe hozza, mint akár a helyi önkormányzatokkal tette. Éppen ezért azt 
gondolom, és az általános vitában is elmondta államtitkár úr, hogy ezek transzparens 
módon vissza fognak kerülni a parlament asztalára, ezek ellenőrzésére lesz lehetősége 
akár a Költségvetési bizottságnak, akár a parlament egészének. Úgyhogy nyugodt 
szívvel javaslom, hogy azt a dilemmát, amit az ellenzéki pártok megfogalmaztak, 
felejtsék el, és szavazzák meg a törvénymódosító javaslatot. Hiszen a pénz 
mindenképpen olyan célra fog elköltődni, ami Magyarország szempontjából fontos. 
Arról pedig az általános vitában beszámoltunk, hogy ténylegesen hogyan is áll ennek 
a bizonyos hiánynak a kialakulása. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem 
kezdtünk el itt sem visszamutogatni, bár meg lett volna a jogalapunk arra, hogy kinek 
a felelőtlen gazdálkodásából keletkezett ez a 47 milliárdnyi adósságállomány. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szakács képviselő úr jelezte, hogy kíván 

még szólni. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem továbbgördítve ebbe az irányba a vitát nem is reagálnék olyan dolgokra. Öt év 
kormányzás után nyilvánvalóan lehet visszamutogatni minden további nélkül, de ez 
tényleg olyan politikai síkra vinné el az ügyet, amire nem szeretnénk elvinni. 
Szerintem alelnök urak biztosan egyeztethettek volna egymással, mert egyikük szerint 
ez probléma az MTVA-nál, másik szerint mindig be volt tervezve ez a fajta 
költséggazdálkodás. (Dr. Szűcs Lajos és dr. Tilki Attila: Nem ezt mondtuk.) Ebben 
biztosan majd konszenzusra fognak jutni. 

Sokkal jobban örültem volna, ha a törvényjavaslat másik feléről hallunk. Arról, 
hogy 60 milliárd forintot arra kíván költeni a kormány, hogy a migrációs kérdésben 
felmerült költségeket szeretné, hogyan mondjam, visszapótolni a rendszerekbe. Arról, 
hogy szeretne magának mozgásteret engedni, hogy azok a rendvédelmi szervek, 
amelyek el kell hogy járjanak a határoknál, el kell járjanak a határokon túl, 
Magyarországon belül le kell folytassák a regisztrációt, illetve mindannyian tudjuk a 
feladataikat, oda miért nem célzottan kerülnek ezek az összegek. Azt értem, hogy a 
kormány saját magának mozgásteret kívánna ezzel teremteni. Álláspontunk szerint 
túl nagy ez a mozgástér ebben a kérdésben. 

Tilki képviselőtársamnak, Tilki alelnök úrnak mondanám, nem én 
madzagoltam össze, én ettől ódzkodtam volna, hogy a migránskérdést, és az MTVA 
kérdését összemadzagoljam. Szerintem ettől tartózkodjunk ebben az ügyben. 
Mindannyian tudjuk, hogy van erről egy másfajta gondolkodás ebben az országban, 
mint önöknél van, hogy a propaganda és a migránskérdés hogyan függtek össze 
egymással az elmúlt időszakban. Szerintem még a látszatát is kerüljük el annak, hogy 
ennek költségvetési vonzata lett az elmúlt időszakban. Tehát ezt kellene legfőképpen 
elkerüljük. Mégis azt gondolom, hogy a transzparencia, a jobb átláthatóság és a jobb 
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számonkérhetőség jegyében a 60 milliárd forintot ne a rendkívüli kormányzati 
intézkedések sorára, hanem, elfogadva a javaslatunkat, a Belügyminisztérium 
rendőrségi sorára, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal sorára tegyük át. 
Ez lesz majd a mi javaslatunk, kérem, hogy ezt támogassák. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további kérdés vagy észrevétel a 

részletes vita első szakaszához. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Az előterjesztő 
képviseletében államtitkár urat kérem meg, hogy reagáljon a felvetésekre. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az MTVA adósságátvállalása kapcsán engedjék 
meg, hogy három dolgot kiemeljek. Az első dolog az, amire Szűcs alelnök úr is utalt. 
2007 márciusában kötött az MTVA akkori vezetése egy olyan bérleti szerződést, 
amelynek értelmében 40 évig bérelte volna a jelenleg használt székházat az MTVA, és 
40 évi bérlet után sem került volna az MTVA tulajdonába ez az épület. Negyven év 
alatt több mint 550 millió eurót kellett volna kifizetni. Mostani áron 160 milliárd 
forint környékén. Tehát ahelyett, hogy 40 évig 550 millió eurót fizetett volna ki az 
MTVA úgy, hogy nem kerül a tulajdonába az ingatlan, 2010 nyarától az új vezetés el 
tudta érni azt, hogy a használt ingatlanok az MTVA tulajdonába kerüljenek, és ezért 
110 millió eurót fizetett. Azt gondolom, kijelenthető, hogy az eredeti szerződés elég 
előnytelen volt, és ehhez képest egy jó szerződéssel sikerült tulajdonba szerezni azt az 
ingatlanegyüttest, amit az MTVA jelenleg használ. Tehát az első állítás az, hogy itt van 
egy régóta cipelt adósság, ami az MTVA költségvetését jelenleg is nyomja. 

A másik fontos dolog, amit ki akarok emelni, az az, hogy az MTVA az idei 
évben azért a szolgáltatásait bővítette, gondolok itt az M1 csatorna átalakítására és 
egy új sportcsatorna beindítására. Ugye, csak a sportcsatorna tekintetében az idei 
évben fizetendő sportjogdíjak a 10 milliárd forintot elérik, tehát elég jelentős 
pluszkiadás kapcsolódik a szolgáltatások bővítéséhez. A nagyobb színvonalú és 
kiterjedtebb szolgáltatás értelemszerűen nagyobb költségekkel jár együtt. Az MTVA 
ezeket a nagyobb költségeket jelentős részben belső racionalizálási lépésekkel oldja 
meg, oldotta meg. Ennek is köszönhetően létszámcsökkentés is volt, és az MTVA által 
használt ingatlanok csökkentésére került sor. 

A második pont keretében azt akarom hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen egy 
adósságátvállalásról van szó, hanem az MTVA is számos lépést tett, például a 
felszabadult ingatlanokat, több mint 30 ingatlant visszaad az államnak. Tehát 
nemcsak adósságtól szabadul meg, hanem értéket is ad át az államnak. Ezeket az 
értékeket, a több mint 30 ingatlant az állam bérbe adhatja, eladhatja, tehát bevételhez 
jut. Itt azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a hatályos jogszabályok megakadályozzák 
azt, hogy egy újbóli eladósodás történjen meg. Azt gondolom, hogy az MTVA felelős 
gazdálkodást folytat, de ha újabb adósságot szeretne keletkeztetni, arra csak 
kormányzati engedéllyel kerülhet sor. Tehát nem gondolom azt, hogy itt a jövőben 
újabb és újabb adóssággal kellene szembenézzünk. 

Az első dolog volt tehát, hogy egy régi adósságról van szó, a második, hogy az 
MTVA számos racionalizálási lépést tett, és ingatlanokat ad át az államnak. A 
harmadik dolog pedig, amit ki szeretnék emelni, szintén az, amire Szűcs alelnök úr 
utalt. Tekintettel arra, hogy az MTVA az európai uniós módszertan szerint az állam 
szervezetének részét képezi, és mint ilyen, a pénzügyi pozíciója beleszámít az állam 
egészének pozíciójába, beleszámít az állam egészének hiány- és államadósság-
pozíciójába, ezért államon belüli ügyletről van szó. Éppen ezért az adósság átvállalása 
az állam egészének hiányát és államadósságát nem érinti. Erre a Költségvetési Tanács 
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is felhívta a figyelmet akkor, amikor a tervezetet, a költségvetési törvény 
módosításának tervezetét véleményezte. 

Engedjék meg, hogy nagyon röviden szóljak a migránsválsággal kapcsolatos 
kiadásokról is. A legfontosabb dolog, amit kiemelnék, az az, hogy a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzat az államháztartási törvény keretében a 
kormány döntésével használható fel, de a kormány az összes ilyen célú döntését csak 
nyilvános határozattal hozhatja meg. Minden egyes forint felhasználása nyilvános 
határozattal megismerhető, és értelemszerűen a tételes beszámolásra a zárszámadás 
keretében is sor kerül. Tehát nem olyan összegről van szó, amit a kormány ilyen-
olyan kénye-kedve szerint elkölthet, hanem, ismétlem, közpénzek felhasználására 
tekintettel, csak nyilvános határozattal, a célt megjelölve lehet a forrásokat 
felhasználni, amiről tételesen be kell számolni. 

Azt tartom most is fontosnak, hogy a migránsválság költségvetési kezelését az 
általános vitában elhangzottak alapján is a parlamenti pártok egyöntetűen fontosnak 
tartják, tehát a céllal egyetértenek. A cél, a migránsválság kezelése több eszközzel is 
elérhető. Az az eszköz, amire a kormány javaslatot tett, véleményünk szerint a legjobb 
eszköz, hiszen ma egyikünk sem tudja pontosan megmondani, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium vagy a Belügyminisztérium fejezetében mekkora összeg szükségeltetik. 
Azt látjuk, hogy ennél a két fejezetnél, illetőleg az Emberi Erőforrások Minisztérium 
fejezeténél biztos, hogy jelentkeznek még költségek, ezért a kormány azt a javaslatot 
tette, hogy a tényleges költségek megismerését követően kerülhessenek helyükre a 
kiadási tételek. Azt gondolom, ha a Magyar Szocialista Párt által benyújtott javaslat 
kerülne elfogadásra, akkor könnyen előállhatna az a helyzet, hogy valamelyik 
fejezetnél kevés a pénz, valamelyiknél pedig több pénz kerülne már most 
átcsoportosításra annál, mint amennyi ténylegesen szükségeltetik. 

Ami pedig a pénzek elherdálását illeti, itt Schmuck Erzsébet alelnök asszony 
említett egy-két példát. Engedje meg, alelnök asszony, hogy megemlítsem, azt 
gondolom, hogy a rezsicsökkentés megőrzése érdekében a Nemzeti Közműszolgáltató 
felállítása nem források elherdálása. Tehát pont azért jött létre ez a szervezet, és pont 
ezért biztosított a szervezethez a kormány forrásokat, hogy a lakosság egésze számára 
komoly előnyt jelentő és a rezsicsökkentések mérséklésén túl a felszabadult források 
felhasználásával gazdasági növekedést élénkítő intézkedés tartósan is 
megmaradhasson. 

Azt szeretném tehát hangsúlyozni, hogy ha a tisztelt bizottság egyetért azzal a 
céllal, hogy a migránsválságot kezelni kell, akkor adja meg azt a lehetőséget a 
kormánynak, hogy a cél elérése érdekében annyi forrást biztosítson az egyes fejezetek 
számára, ami ténylegesen szükséges. Az utolsó gondolat pedig ahhoz kapcsolódik, 
hogy valóban, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzata jelenleg igen 
erősen kimerülőben van azért, mert közel 30 milliárd forint már a migránsválsággal 
kapcsolatban kifizetésre került, és valóban szükséges egyfajta visszapótlás is. Tehát a 
60 milliárd forintos emelés részben a jövőbeni kiadásokkal kapcsolatos, részben 
pedig a tartalék visszapótlására ad lehetőséget azért, hogy ha a migránsválsággal nem 
kapcsolatban lévő vagy azon kívüli egyéb feladatok ellátása szükséges, akkor erre a 
kormánynak meglegyen a lehetősége. Természetesen ez a módosítás is a Költségvetési 
Tanács véleménye szerint nem veszélyezteti az állam egészének hiánypozícióját, 
illetve az államadósság csökkentését. Köszönöm, elnök úr. 
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A részletes vita második szakasza - módosító javaslatok 
megtárgyalása 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A részletes vita első szakaszát ezzel 
lezárom. 

A részletes vita második szakaszában a képviselői módosító javaslat 
megvitatása következik. A módosító indítványt többek között Szakács László 
képviselő úr adta be. Az indítvány sorszáma T/6326/2. Képviselő úr az előbb már 
beszélt a módosító indítvány tartalmáról, de természetesen megkérdezem tőle, kíván-
e a vita mostani szakaszában is észrevételt tenni az indítványhoz. 

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

nagyjában-egészében mindent elmondtam, kétszer is élve a lehetőséggel. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki szólni 

a részletes vita második szakaszában. Ilyet nem látok. Államtitkár urat kérdezem, 
hogy az előterjesztő képviseletében támogatja-e az indítványt. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani, nem támogatja a tárca. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A döntés következik. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy az ajánlás 1. pontját ki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság az 1. 
ajánlási pontban foglaltak elvetette. 

Az előterjesztő képviseletében államtitkár úr a módosító indítvány egészéről 
beszélt, ezért a 2. pontnál, ha megengedi, nem kérdezem külön a véleményét. Nyilván 
az előző álláspont ezt már tartalmazta. Kérdeztem, hogy a módosító indítvány 2. 
pontját a bizottság tagjai közül ki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm, 4 igen. Ez kevésnek tűnik. Ki szavazott nemmel? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazat mellett a bizottság elvetette az 1. és 2. ajánlási 
pontban szereplő módosító indítványt. 

Határozathozatal 

Ezzel a részletes vita második szakaszát is lezárom. Ahogy az előző napirendi 
pontnál tettük, ha képviselőtársaim nem vitatják, akkor egyetlen döntésben lezárjuk a 
részletes vitát, elfogadjuk a részletes vitáról szóló jelentést azzal, hogy ez megfelel a 
házszabály megfelelő rendelkezéseinek, illetve pozitív döntés esetén az elnök 
megkapja a felhatalmazást arra, hogy a döntések tartalmát jelentésben benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Aki ezzel ebben a vonatkozásban egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Kilenc igen szavazatot látok. Ki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Négy nem szavazat mellett a bizottság pozitív döntést hozott. Mivel 
többségi és kisebbségi vélemény is elhangzott, a többségi álláspont képviseletével, 
gondolom, alelnök úr élni kíván. (Jelzésre.) Írásban lesz leadva? Akkor kérek minden 
képviselőt, aki a részletes vita első szakaszához hozzászólt, hogy véleményét írásban is 
adja le, és akkor ennek megfelelően csatoljuk a többségi és kisebbségi álláspontokat a 
plenárison lefolytatandó vitához. 

Ha a kormány kezdeményezi, akkor a Törvényalkotási bizottság 
feladatkörében történő eljárásra sor kerülhet, legkésőbb annak a plenáris ülésnek 
megnyitása előtt, amelynek tervezett napirendjén a törvénytervezet zárószavazása 
szerepel. Ezt megelőzően legfeljebb egy órával lejár az a határidő, amikor ilyen 
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kezdeményezést lehet tenni. Mai ismereteink szerint várhatóan legkésőbb jövő hét 
hétfőn 12 órakor jár le ez a határidő. Ezt a napirendi pontot lezárom, államtitkár 
úrnak és munkatársainak köszönöm szépen a részvételt. 

Döntés Ellenőrző albizottság létrehozásáról   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján) 

Rátérünk a 3. napirendi pont tárgyalására. Az előző bizottsági ülésen már 
szóban az LMP képviseletében Schmuck alelnök asszony megfogalmazott egy 
kezdeményezést az Ellenőrző albizottság házszabály szerinti létrehozására. Az 
albizottság létrehozásával maradéktalanul egyetértek. Itt igazából egy mulasztást 
kellene a bizottságnak pótolnia. Ezért én magam is kiküldtem írásban egy elnöki 
javaslatot, hogy elősegítsem a munkát és lehetőség szerint az ennek megfelelő döntés 
meghozatalát. Szóban ezt nem ismertetném. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 
Alelnök úr jelezte, hogy igen. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Megvizsgálva a többi állandó bizottság gyakorlatát arra vonatkozóan, hogy hány fős 
ellenőrző albizottságot hoztak létre, azt tudom mondani, hogy 3-5-7 fő között, a nagy 
átlag az 5 fős ellenőrző albizottság. Én is egy 5 fős albizottságra tennék javaslatot. Így 
azt kezdeményezem elnök úrnál, hogy az ellenzéki pártoknál egyeztessen 2 fő 
vonatkozásában. Amennyiben ezt megteszi, úgy mi is 3 tagot javaslunk ennek a 
bizottságnak a létrehozására. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóban megfogalmazott módosító véleményt. Ha 

egyetért a bizottság, akkor az indítvány alapján elnöki jogkörben eljárva, ezt az 
egyeztetést megkísérlem lefolytatni, és a következő bizottsági ülésen ennek az 
egyeztetésnek az eredményéről tájékoztatást adok, és ennek ismeretében hoznánk 
meg a végleges döntést. Így a mai vitát tekintsük első olvasatban történő 
tárgyalásnak. Úgy látom, egyetlen kérdés a létszám és ezen belül természetesen az 
ellenzéki képviselők delegálási lehetősége. A többi tartalmi elemben itt, a bizottsági 
ülésen nem merült fel, ez örömömre szolgál. Akkor az első olvasatban történő 
tárgyalását az albizottság létrehozására lezárom, és az egyeztető tárgyalás 
lefolytatását követően lehetőség szerint a soron következő bizottsági ülésen a 
javaslatra visszatérünk. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 4. napirendi pontunkat nyitom meg egyebek címszó alatt. Nekem egy-két 
apró bejelentenivalóm van, nem közvetlenül a bizottság munkáját érintik, de 
fontosak. Az egyik, hogy korábban Hiller alelnök úrral egy levélben fordultunk Kövér 
elnök úrhoz annak érdekében, hogy egyrészt a Kossuth tér internet-szolgáltatás 
szempontjából megnyíljon a nagyközönség számára és ingyenes wifi-szolgáltatással 
lássuk el a nemzet főterét. Egy levélben tájékoztatást kaptunk arról, hogy egy 
részleges és korlátozott formában, de ez a szolgáltatás megindul a közeljövőben. 
Illetve ugyanebben a levélben kezdeményeztük Hiller alelnök úrral, hogy az 
Országházról egy okostelefon-alkalmazás is álljon az érdeklődők rendelkezésére. Igaz, 
hogy mi ezt nagyjából a mostani hivatalos honlap okostelefon-alkalmazásaként 
képzeltük el, ehhez képest az alkalmazás létrejött, de elsősorban a turisták 
információval történő ellátását szolgálja. De ezt is fontos lépésnek tartom, ezért 
gondoltam, hogy a bizottság tagjait tájékoztatom. 
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Örülök, hogy mindenki örül ennek az új lehetőségnek. Egyébként külföldön az 
egyes nemzetgyűlések, illetve parlamentek szolgáltatása okostelefon-alkalmazással 
minden további nélkül elérhetőek. Ez a mai világban nem számít egy iszonyúan nagy 
dolognak, de hiánypótlásról természetesen azért beszélhetünk. 

Akit érint, és esetleges hivatalos kiküldetésre utazik, a jövőben azok számára 
fontos tájékoztatás, hogy a bizottsági elnöki értekezleten felvetett kérdésnek 
megfelelően elképzelhető, hogy a 8600 forintos parkolási díj elszámolhatóság 
tekintetében, szolgálati utak esetében, 10 ezer forintra emelkedik. Így néhány száz 
forint túllépés miatt nem kell a teljes összeget kifizetni, ahogy jelenleg ez gyakorlat. 

Az ülés berekesztése 

Nekem ennyi közérdekű bejelentésem volt, ami a képviselők munkáját, illetve 
a nagyközönség információval történő ellátását érdemben szolgálná. Kérdezem, van-e 
további közérdekű észrevétel vagy bejelentés. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, a bizottság ülését pedig berekesztem. 
Mindenkinek további szép napot, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a 
megjelenést. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 
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