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Napirendi javaslat 

 

1.  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9372. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2.  A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9305. szám)   
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Boldog István (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

 
Bodó Sándor (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)  
 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló(k) 

 
Dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára  
Szabó Szabolcs képviselő (független)  
 

 
Megjelent(ek) 

 
Dr. Kézdi Árpád, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
főosztályvezetője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a Költségvetési bizottság ülésén 
hivatalból vagy érdeklődőként megjelent. El is kezdenénk a bizottság ülését. 
Tisztelettel tájékoztatom a bizottságot, hogy Tilki Attila képviselő urat László Tamás 
képviselő úr, Szűcs Lajos alelnök urat Hargitai alelnök úr, Bodó Sándor képviselő urat 
Boldog István képviselő úr, dr. Kerényi János képviselő urat Vantara Gyula képviselő 
úr, Witzmann Mihály képviselő urat Szabolcs Attila képviselő úr és dr. Szakács László 
képviselő urat jómagam helyettesítem. A bejelentett helyettesítésekkel együtt a 
bizottság határozatképes. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyhangú döntéssel a napirendet elfogadtuk. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 
szóló T/9372. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirend pont keretében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény módosításáról szóló, T/9372. számú törvényjavaslat részletes vitáját 
folytatjuk le, kijelölt bizottságként. A törvényjavaslat előterjesztője a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kormány képviseletét azonban a 
nemzetgazdasági miniszter is elláthatja. Jelen is van dr. Berczik Ábel kincstárért 
felelős helyettes államtitkár az NGM-ből és dr. Kézdi Árpád főosztályvezető úr, 
szintén az NGM-ből. 

Az általános vita a múlt héten volt a plenáris ülésen. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a vita két szakaszban zajlik. A részletes vita első szakaszában a 
törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell lefolytatni a részletes vitát, vizsgálva azt 
is, hogy megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a 
második szakaszban pedig a képviselői módosító javaslatok megvitatása következik. 
Két módosító javaslat érkezett, ezeket majd akkor tárgyaljuk meg.  

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, és kérdezném, hogy a részletes 
vita első szakaszában ki kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Akkor a részletes vita második szakaszára kerül sor. Két módosító javaslat 
érkezett, mindkettőt Hegedűs Lorántné képviselő asszony nyújtotta be. A háttéranyag 
ezeket a javaslatokat tartalmazza. A pontok szerint haladnánk. Kérdezem képviselő 
asszonyt, hogy kívánja-e indokolni a módosító indítványokat. (Jelzésre.) 
Parancsoljon! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt két indítvány van a 

bizottság előtt. Az egyik indítvány arról szól, amiről az általános vitában is beszéltem 
a plenáris ülésen, hogy a vonatkozó bekezdésben a kötelezettségvállalás és a 
felhasználás szót kicserélte a kormányzat, és ennek alapján az a bizonyos, az első 
félévre eső 40 százalékos korlátozás olyan értelemben módosul, hogy nem 
kötelezettségvállalást lehet csak eddig teljesíteni, hanem felhasználást. Tehát 
kötelezettségvállalás akármeddig lehet. A plenáris vitában egyértelmű volt a 
kormánypártok részéről, hogy ezen az álláspontjukon nem kívánnak változtatni. Ezért 
próbálom azt esetleg ajánlani elfogadásra, hogy legalább abban az évben, amikor 
általános választások vannak, akkor ne tehessen a kormányzat olyan értelmű 
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kötelezettségvállalásokat, amelyek révén akármennyi időre előre elkölti a 
rendelkezésre álló forrást, hanem abban az időszakban legyen ez a 40 százalékos újra 
kvázi beemelve. Ez az egyik pont. Nem tudom, világos volt-e ez így? 

A másik pedig arról szól, hogy az önök tisztelt főnöke, a pénzügyminiszter úr 
vagy nemzetgazdasági miniszter úr ilyen értelemben, ha az államháztartási törvény 
ilyen módon módosul, akkor gyakorlatilag zárójelbe lesz téve. Tehát igazából ő lesz az 
utolsó kvázi Magyarországon, aki megtudja, hogy melyik minisztérium milyen 
értelemben kíván majd kötelezettségvállalást aláírni, illetve hogy mihez adja, 
mondjuk a Miniszterelnökséget vezető miniszter az áldását. Utólag kell gyakorlatilag 
lepapíroznia mindezt majd a pénzügyminiszternek. Szerintem ez egy nagyon furcsa 
logika és nem egy kifejezetten egészséges politika. Úgyhogy ezért gondolnám ezt a 
részt ilyen módon módosítani, ahogy itt a módosító indítványban is szerepel. Tehát 
gyakorlatilag visszaadnám azt a jogosítványt, amit ez az államháztartás-módosítás 
elvenne. Nem is értem egyébként, ezt az általános vitában is elmondtam, hogy ha az 
Áht.-t módosítjuk, akkor miért nem a pénzügyminiszter a benyújtója a 
törvényjavaslatnak, miért a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és miért csak 
utólag csatlakozik itt is a nemzetgazdasági miniszter az előterjesztéshez. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a kormány 

képviselőit, hogy mi az álláspontjuk a módosító indítványokkal kapcsolatban. 
Dönteni külön fogunk róluk, természetesen. 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot tudok képviselni, tekintettel arra, hogy 
kormányzati fórum még nem tárgyalhatta ezeket a javaslatokat, ez a közeli napokban 
meg fog történni. Nem támogatja egyik módosító indítványt sem az előterjesztő 
képviselője. 

Nem tudom, ez elegendő? 
 
ELNÖK: Ha meg is tudja indokolni, az hab lenne a tortán. 
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Azt a módosító javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők választásának 
évében 40 százalékos mértékben vállalhat kötelezettséget a kormány, nem tudjuk 
támogatni. Itt a törvénymódosításban egy terminológiai pontosítás történt, mivel az 
államháztartás terminológiai rendje, az államháztartás szabályai szerint bizonyos, a 
költségvetési törvényben megjelenő előirányzatok felhasználására különböző 
szabályok vonatkoznak. A kötelezettségvállalás pontosan definiálva van az 
államháztartási törvény végrehajtási rendeletében, az valamely konkrét tevékenység, 
szerződés-aláírás, konkrét kötelezettség megvalósítására irányuló vállalás. De a 
rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékának felhasználása eddig sem 
kötelezettségvállalás volt, hanem átcsoportosítás útján került felhasználásra. Tehát 
közvetlenül szerződést nem lehet kötni a rendkívüli kormányzati intézkedések 
tartalékára. Ezt a, lehet mondani, az elmúlt években is fennálló pontatlanságot 
pontosítja a törvényjavaslat, ami a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék felhasználására mondja ki ugyanazt a korlátozást, amit eddig. Tehát, hogy az 
első félévben csupán 40 százaléka használható fel az előirányzatnak, 60 százalékát 
mindenképpen meg kell hagyni a második félévre. Értelmezésünk szerint itt nincs szó 
a képviselő asszony által érzett lazításról. 
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A másik módosító javaslatra áttérve, a törvényjavaslat 2. §-ának (2) bekezdése 
egy technikai jellegű pontosítást tartalmaz, annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékának felhasználása is az Áht. 33. 
§ (2) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítás útján történik. Ezért is kerül be ez 
a 33. § (2) bekezdése szerinti szöveg a törvénybe. Köszönjük szépen az aggódását 
képviselő asszonynak tárcánk iránt, de úgy gondolom, ez nem feltétlenül indokolt. A 
kormány eddig is, az elmúlt évtizedekben is, jelenleg is és ezután is kollektív 
döntéseket hoz. Együtt hoz döntéseket, minden miniszter, illetve minden tárca 
jelenlétében. Hogy ki milyen előterjesztéseket nyújthat be, úgy gondoljuk, 
kormányzati belső ügy. A kormánydöntések egységes kormánydöntésekként jelennek 
már meg a közvélemény előtt, és az egészen bizonyosan nem fordulhat elő, hogy a 
nemzetgazdasági miniszter tudja meg utolsóként, ahogy képviselő asszony jelezte 
félelmét. Tehát úgy gondoljuk, hogy itt egy belső kormányzati ügy, hogy törvényben 
előírjuk-e, hogy ki nyújthat be és milyen témájú előterjesztést. Ennek eddig sem lett 
volna igazán helye az államháztartási törvényben. 2014-ig nem is volt benne ez a 
rendelkezés. Akkor bekerült, de most úgy látjuk, hogy ennek ilyen, törvény szerinti 
behelyezése nem indokolt a továbbiakban sem. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még hozzászólni a vitában. 
(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Akkor a módosító indítványokról 
döntenénk pontonként. 

Először az 1. pontban taglalt módosító indítványt teszem fel szavazásra. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz. Volt-e tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem. 

A bizottság 3 támogató és 10 ellenszavazattal a módosító indítványt elvetette. 
Most a 2. pontban megfogalmazott módosító indítványról döntünk. Kérdezem 

a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Újfent 3. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz. 

A bizottság 3 igen és 10 ellenszavazat mellett az indítványt elvetette. 
Tisztelt Bizottság! Ezt a vitaszakaszt is lezárom. Miután bizottsági módosító 

indítványra vonatkozó kezdeményezés nem érkezett hozzánk, ezt követően a szokások 
szerint egy döntést hoznánk, ha ezt valaki kifogásolja, akkor kérem, jelezze a szavazás 
előtt, de egy döntéssel igazából két dolgot döntenénk el. Az első az, hogy döntünk a 
részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, 
hogy a döntés a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről való döntés is. A harmadik az lenne, hogy többségi és kisebbségi előadót 
állítunk, de ezt most külön venném. 

Aki az első kettővel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ha 
jól számoltam, ez 10. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Ez 3. 

Tehát 3 nem szavazat mellett a bizottság a javasolt döntést meghozta. 
Kérdezem a bizottság tagjait, mivel van lehetőségünk többségi és kisebbségi 

előadót állítani, hogy kisebbségi előadó lesz-e. Hegedűs Lorántné képviselő asszony 
jelentkezett, ezt támogatom. Többségi előadót kívánnak-e a kormányfrakciók 
megnevezni most? Vagy a későbbiekben? (Dr. Hargitai János: A későbbiekben.) 
Rendben. Akkor kérem, hogy a bizottsági titkárságra juttassák el a megfelelő nevet, 
így többségi és kisebbségi előadót is állít a bizottság azzal, hogy a kisebbségi előadó 
személye ismert, a többségi előadót később a bizottság titkárságára a Fidesz-KDNP-
frakció eljuttatja. 
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Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés. 
Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a megjelenést. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény módosításáról szóló, T/9305. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontra térnénk rá. A 2. napirendi pont keretében tárgysorozatba 
vételről kellene döntenünk. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló, T/9305. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntést kell meghoznunk. Az előterjesztő Szabó 
Szabolcs független képviselő úr, információim szerint jelen van a bizottsági ülésen. 
(Jelzésre.) Bocsánat, most már látom is képviselő urat. Parancsoljon! Meg is adom a 
szót, vezesse elő az indítványát. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független), előterjesztő: Köszönöm a szót, üdvözlöm 
képviselőtársaimat. Ezt a költségvetési módosítót akkor adtuk be, amikor 
számszerűen is értesültünk arról, hogy a KLIK-nek van 17 milliárd forintnyi adóssága. 
Úgy gondoltuk, hogy akkor ezt minél gyorsabban rendezzük, ezért beadtunk egy 
módosítót. A parlamenti eljárásrend szerint eddig tartott, amíg elkerült ez az ügy a 
bizottság elé. 

Aztán mi örömmel hallottuk, hogy Palkovics államtitkár úr nyilatkozott arról, 
hogy 38 milliárd forintot fognak pluszban juttatni a KLIK-nek. Erről határozottan úgy 
nyilatkozott, hogy ez rendben van, rövid időn belül a számlájukra is megérkezett. 
Akkor gondoltam, majd visszavonjuk ezt a költségvetési módosítót, hiszen akkor 
okafogyottá vált. Viszont sehol nem találjuk a nyomát ennek. Azt nem tudom, hogy a 
bizottsági tagok közül tud-e esetleg abban nyilatkozni valaki, hogy ezt hol találjuk 
meg. Mert ha egyébként erről van konkrét döntés, én továbbra is azt mondom, hogy 
akkor ezt logikusan visszavonom. Hiszen akkor itt ez okafogyottá vált. De nem 
találjuk a közlönyben igazából, hogy ezt milyen keretből, honnan csoportosították át. 
Nem tudom, van-e erről valakinek információja. Köszönöm. 

Hozzászólások és a határozathozatal 

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. A Költségvetési bizottság hihetetlenül magas 
színvonalon végzi a munkáját, és az egyik legtájékozottabb bizottság, de nem biztos, 
hogy erre a kérdésre a bizottsági tagok tudnak válaszolni. A kormány képviselete a 
tárgysorozatba vételről szóló döntés során nem kötelező, nem is képviselteti magát a 
kormány. Valószínűleg erre a kérdésre ők tudnának leginkább válaszolni. De 
megkérdezem először a bizottság tagjait, hogy erre a kérdésre valaki az információk 
birtokában tudja-e a választ. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Képviselő urat 
akkor kénytelen vagyunk homályban tartani, mert mi magunk sem tudjuk a pontos 
választ. (Vantara Gyula: Akkor kellett volna megkérdezni.) 

Rendben, látom ingyenes tanácsadásra többen is vállalkoztak, ezt majd 
képviselő urak egymás között megbeszélik a bizottsági ülés után. Tisztelettel 
kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Hegedűs Lorántné képviselő asszony jelentkezett. Parancsoljon, képviselő 
asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Én csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. 

Az előzőekben tárgyalt módosító indítvány meggyőződésem szerint azért volt 
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szükséges, pláne ilyen gyorsasággal, mert ezt, illetve az ilyen jellegű problémákat 
próbálják majd vele mihamarabb orvosolni. Igazából nagyon sajnálom, hiszen 
lehetett volna összevontan is tárgyalni ezt a kérdést, bár a házszabály szerint nem, de 
mivel a témák összefüggnek, nem ártott volna megkérni Berczik Ábelt, hogy 
maradjon egy-két percig még, és erre a konkrét kérdésre adjon nekünk választ. Már 
csak azért is, hogy például az Áht. módosítása ilyen értelemben összefügg-e ezzel a 
kérdéssel. Egyébként mély meggyőződésem, hogy összefügg ez a két probléma. Ez az 
egyik. 

A másik pedig, hallom, hogy megszűnik a KLIK. Tehát az is nagy szó, hogy 
biztosítják hozzá a szükséges forrásokat, legalábbis a hírek szerint. Ugyanakkor nagy 
átalakulások várhatóak még ebben az évben. Tehát kérdés, hogy akkor az eddig 
biztosított, a költségvetési törvényben biztosított keretek hogyan fognak a későbbiek 
során majd módosulni. Mert tudjuk, hogy júniustól a továbbiakban nem lesz KLIK. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Arra nem tudok választ 

adni, hogy milyen forrásból biztosítottak már eddig is forrásokat a KLIK számára, 
amióta ez a probléma élessé vált. Sajtóhíradások is tudósítottak arról, hogy történt 
utalás a KLIK-nek, és ennél nagyobb tartozása is van a KLIK-nek, mint amit itt 
képviselő úr megcélzott. Ugyanakkor nyilvánvalóan azért sem képviselhető az ön 
indítványa, mert a megszüntetni tervezett háttérintézményektől csoportosítana át 
forrásokat. Gondolom, lesznek ilyen megszűnések, de erről még döntés nincs, csak 
kormányzati egyeztetések zajlanak. Tehát onnan forrásokat elvenni addig 
nyilvánvalóan lehetetlen, míg az ember nem tudja, hogy mely háttérintézmények 
szűnnek meg. A kormánynak ezer lehetősége van arra, hogy forrásokat találjon a 
költségvetés módosítása nélkül is, hogy a KLIK tartozásait kiegyenlítse, és ez meg is 
történik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitában? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nem, akkor Szabó Szabolcs képviselő urat kérdezem, kíván-
e még reagálni előterjesztőként a vitában elhangzottakra. (Jelzésre.) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független), előterjesztő: Köszönöm a szót. Megint valóban 

ott lehet a megoldás, amit képviselő asszony említ, és nyilván ezért nem is értettük mi 
sem azt, hogy miért került benyújtásra ez a törvénymódosító. De ez nem ennek a 
pontnak a tárgya, úgyhogy ebbe nem megyek bele, nehogy megsértsem a házirendet. 
Itt, ebben a bizottságban mégis csak vendég vagyok. Értelemszerűen, mivel nagyon 
nem tudunk konkrétumot, sajtóhírekre én magam, ha megengedik, nem tudok 
alapozni, ezért sajnálatos módon nem tudom visszavonni, úgyhogy egy szavazásra 
kérem a bizottságot. Zárójelben jegyzem meg, hogy nyilván abban van igazság, amit 
képviselő úr mond, hogy a források megjelölése ilyen szempontból lehet kérdéses, 
ámbár úgy látszik, hogy így működik a kormány, hogy a sajtóban néha bejelentenek 
dolgokat, hogy ez meg ez meg ez az intézet megszűnik, aztán utána dől el, hogy a viták 
során végül is akkor mit sikerül megvédeni, mit nem a belső harcok árán. Például én 
mint a Kulturális bizottság tagja, arról meg vagyok győződve, hogy a Nyelvstratégiai 
Intézetre semmi szükség nincs, ez be szokott bizonyosodni akkor is, amikor a 
vezetőjük eljön hozzánk, a bizottságba. Nyilván ez egyfajta értékrendi álláspont is, 
amikor ezt beleírjuk az indoklásba. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor nincs más hátra, mint döntést 
hozni a tárgysorozatba vételről. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki ért egyet a 
javaslattal. (Szavazás.) Három. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Tíz. 

A bizottság 3 támogató, 10 ellenszavazat mellett a tárgysorozatba vételt 
elutasította. Köszönöm szépen. A 2. napirendi pontot lezárom. Képviselő úrnak 
köszönöm a megjelenést. 

Az ülés berekesztése 

A 3. napirendi pont keretében az egyebeket tárgyalnánk. Nekem most 
közérdekű információm, bejelentésem nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek ilyen. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor a 3. napirendi pontot, 
egyúttal az egész bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen a megjelenést, 
további szép napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 37 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


