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Napirendi javaslat 

 

1.  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/15381. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő 
eljárás)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának megkezdése. Az összegző jelentés és 
az összegző módosító javaslat benyújtásáról való döntésre a bizottság 
június 1-ei ülésén kerül sor.) 

2.  A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15427. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő 
eljárás)  
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz) 
Boldog István (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Demeter Márta (független)  
 

 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Kerényi János (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Tilki Attila (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Dr. Hargitai János (KDNP) Bodó Sándornak (Fidesz) 
Szelényi Zsuzsanna (független) Demeter Mártának (független) 
 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság tanácsadója  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló(k) 

 
Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok. Megkezdjük bizottsági ülésünket. A mai bizottsági ülésre házelnök 
úr egyetértésével kerül sor. Minden jelenlévőt nagy örömmel köszöntök. A 
helyettesítéseket szeretném bejelenteni: Tilki Attila képviselő urat László Tamás 
képviselő úr, Hargitai János urat Bodó Sándor úr és Kerényi János képviselő urat 
Boldog István képviselő úr fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen. 

A bizottság határozatképes, a napirendi javaslatról kellene döntenünk. Van egy 
újabb, vagy szokásos kezdeményezés Demeter Márta képviselő asszonytól. Ezt már 
mindannyian ismerjük, többször meghallgattuk az indoklást is hozzá, úgyhogy egy 
gyors szavazást kérnék, ki az, aki támogatja, hogy napirendre kerüljön Demeter Márta 
képviselő asszony javaslata? (Szavazás.) Három, a többi nem. Tartózkodás nélkül 
nem vettük napirendre. 

Kérdezném, hogy a napirendi javaslathoz észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor szavazásra tenném föl, ki az, aki egyetért a mai napirendi 
javaslatunkkal. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. A bizottság 
ellenszavazat nélkül elfogadta napirendjét. Nekikezdhetünk munkánknak. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló, T/15381. 
számú törvényjavaslat (A Törvényalkotási bizottság szerepkörében 
történő eljárás megkezdése a HHSZ 46. §-a, valamint 91. §-ának (3) 
bekezdése alapján) 

Az 1. napirendi pont Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalásának a házszabály 46. §-a szerinti eljárásban való 
megkezdése. A bizottság a házszabály 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat 
tárgyalásának ezen szakaszában, mint ahogy mindannyian tudjuk, a Törvényalkotási 
bizottság feladatait ellátva jár el. Az előterjesztő jelenléte szükségszerű, itt jelen van 
Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár úr, Bálint Ágnes 
főosztályvezető-helyettes asszony és kollégáik. Üdvözlöm államtitkár urat és 
munkatársait is. 

A törvényjavaslat részletes vitáját a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
a Mentelmi bizottság kivételével valamennyi állandó bizottság és a magyarországi 
nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatta. A törvényjavaslathoz a Nemzeti 
összetartozás bizottsága T/15381/1215. számon, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága 1218. számon, a Kulturális bizottság 1220. számon, a Gazdasági bizottság 
1226. számon és a Költségvetési bizottság 1230. számon nyújtotta be a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatát. A kiosztott háttéranyag tartalmazza ezeket a 
módosító javaslatokat pontról pontra bontva, az összefüggések szokásos 
megjelölésével együtt. Jelen eljárásban értékelni kell ezen, részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat, és állást kell foglalni róluk a bizottságnak. 

Az előterjesztő a házszabály 92. § (6) bekezdésének megfelelően 15381/1234. 
számon benyújtotta tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy mely részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokkal ért egyet. Ezt a tájékoztatást szintén kiosztottuk, e-
mailben előzetesen megküldtük. A bizottság egyesével vitázik és szavaz a háttéranyag 
pontjairól az összefüggésekkel együtt. Az előterjesztői álláspont ismert, de államtitkár 
úr pontonként újra elmondhatja, amennyiben erre igény mutatkozik. 
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Azt kérném államtitkár úrtól, hogy inkább egy általános szóbeli kiegészítést 
fűzzön ehhez, és ha a bizottság tagjainak bármelyik ponthoz van külön kérdése, akkor 
esetleg arra válaszoljon, hiszen ezt már sokszor részletesen végigbeszéltük. 

Államtitkár úrnak megadnám a szót, ha egy pár mondatban bármit hozzá 
kíván fűzni a módosító javaslatokhoz. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A benyújtott 
módosító javaslatok kapcsán, ha összefoglalóan kell értékelnem, akkor a 
Költségvetési bizottság által benyújtott módosító indítványokat, a Gazdasági bizottság 
által benyújtott indítványt, a Nemzeti összetartozás bizottsága által benyújtott 
indítványt, a Kulturális bizottság által benyújtott indítványokat támogatja a kormány. 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága által benyújtott indítványt nem támogatja. 
Ha megengedi elnök úr, itt jelzem, hogy ugyanakkor a kormányzat egyetért egy 
későbbi szakaszban tárgyalandó azon módosító indítvánnyal, amely a nemzetiségek 
számára pluszforrásokat biztosít. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Még egy helyettesítés érkezett, Demeter 

Márta képviselő asszony fogja helyettesíteni Szelényi Zsuzsát a mai bizottsági ülésen 
és a szavazások kapcsán. 

Köszönöm államtitkár úr kiegészítését, akkor megkezdjük a módosító 
javaslatok tárgyalását a háttéranyagban szereplő sorszámok szerint. 

Az 1. pontról kérdezném a kormányt, támogatja-e ezt. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? Aki igen, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Négy nem 
és van egy tartózkodás. 

A következő a 2. pont. Kérdezném a kormányt, támogatja-e.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a bizottságot, támogatja-e. Aki igen, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Öt. 
Tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen. 

Az 5. pont következik. A kormány támogatja-e? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, támogatja-e. Aki igen, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? Négy. Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta. 

A 6. pont a Gazdasági bizottság javaslata. Kérdezem államtitkár urat. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a bizottságot, ki támogatja. Kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodik? Három. 
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A 7. pontban a Gazdasági bizottság és a Költségvetési bizottság javaslata. 
Kérdezem a kormányt, támogatja-e. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot is, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Tizenegy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki 
tartózkodik? Kettő. Köszönöm szépen. 

Következik a 8. pont. Kérdezném államtitkár urat, a benyújtó a Költségvetési 
bizottság. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezném a bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 

A 9. pontról kérdezem a kormányt. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? Aki igen, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. A 
bizottság tartózkodás nélkül támogatta. 

A 10. pontról kérdezem a kormányt. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) Tíz igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. A bizottság tartózkodás 
nélkül elfogadta. 

A 11. pont a Költségvetési bizottság javaslata. Államtitkár úr? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezném, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Négy nem. És egy tartózkodással a 
bizottság támogatta. 

A 12. pont a Gazdasági bizottság javaslata. Államtitkár úr? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 

Tizenkét igen. Ki az, aki nem támogatja? Kettő. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Három tartózkodással a bizottság támogatta. 

A 13. pontról, a Nemzeti összetartozás bizottságának javaslatáról kérdezném a 
kormányt. 
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BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezném. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Tizenegy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodással a bizottság támogatta. 

A 14. pont a Kulturális bizottság javaslata. Kérdezném államtitkár urat. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 16. pont a Magyarországi nemzetiségek bizottságának javaslata. Kérdezném 

a kormányt, támogatja-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezt a kezdeményezést. 

(Szavazás.) Öt. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. 
A 17. pontról kérdezném államtitkár urat, szintén a Magyarországi 

nemzetiségek bizottságának javaslata. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az előterjesztést. 

(Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Tartózkodás nélkül a 
bizottság elutasította. 

A 18. pontról kérdezném a kormányt, szintén a Magyarországi nemzetiségek 
bizottságának javaslata. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Öt 

igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tíz. A bizottság tartózkodás nélkül elutasította. 
A 19. pontban a Magyarországi nemzetiségek bizottságának javaslata. 

Államtitkár úr? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki a bizottsági tagok közül támogatja? 

(Szavazás.) Öt igen, tíz nem, a bizottság tartózkodás nélkül elutasította. 
A 22. pontban a Gazdasági bizottság javaslata. Kérdezem államtitkár urat, 

támogatják-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot is kérdezném. (Szavazás.) Tizenegy 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy 
tartózkodás mellett a bizottság megszavazta. 

A 23. pontban szintén a Gazdasági bizottság javaslata. Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Öt. A bizottság tartózkodás nélkül 
elfogadta. 

A 34. pontról szavazunk. Kérdezem államtitkár urat, hogy a Költségvetési 
bizottság javaslatát támogatják-e. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, támogatja-

e. (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodik? Öt tartózkodással 
a bizottság támogatta a javaslatot. 

Most következik a kormánypárti frakcióktól és az MSZP-től érkezett saját 
módosítási szándék. Ezt meg is fogalmazták a frakciók és a benyújtásról fogunk 
dönteni. Mind a két javaslatot kiosztottuk és e-mailben is megkapták a képviselők. 
Megkérném alelnök urat, ha gondolja, mondjon pár mondatot. De nem szükséges. 
Parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Annyit kívánunk hozzátenni, 

hogy természetesen a nullás bevételi és kiadási egyenleget ez a javaslat nem érinti. 
Olyan tételeket tartalmaz, amelyeket a Fidesz és a KDNP frakciója támogat. Illetve 
egy javaslatot szeretnék hozzátenni. Egy elírási hiba van a 66. pontban szereplő 
módosítási javaslatban, ott a tényleges összeg nem 5, hanem 5,5 milliárd forint. 

 
ELNÖK: Akkor ezzel a módosítással fogjuk majd tárgyalni az előterjesztést. 

Államtitkár urat kérdezném, hogy az egész csomaggal kapcsolatban észrevétele, 
hozzáfűznivalója van-e. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden, ahogy alelnök úr említette, az 
indítvány a jövő évi költségvetési törvényjavaslat bevételei és kiadási egyenlegének 
változatlansága mellett fogalmaz meg többlet kiadási lehetőségeket, és a bevételeket 
is növeli ezekkel a változtatásokkal. Például a kormány különböző képviselői által 
ismertetett demográfiai intézkedések finanszírozására nyílik lehetőség. A kormány a 
benyújtott javaslatot támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezném a bizottsági tagokat, van-e 

észrevétel. Igen. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A 101-111. pontig mi indokolja ezeket a 

fajlagos összegcsökkentéseket. A benyújtótól szeretném kérdezni, alelnök úrtól. 
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DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez az az összeg, amelyik a 
szociális ellátásra vonatkozik. Ez egy nullás átcsoportosítást jelent a költségvetésen 
belül. Nem a normatívákat emeli meg, hanem a bérjellegű kiadásokat szeretné 
azokhoz az emberekhez eljuttatni, akikhez ténylegesen tartozik. Gyakorlatilag olyan 
átrendezésről van szó, amelyik az önkormányzatokat arra szeretné kérni, hogy a 
minimálbérrel és a garantált bérminimummal érintett kollégák kapják meg ezeket az 
összegeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Bocsánat, de összességében a család- és 

gyermekjóléti központokra, szolgáltatásokra és egyéb más célokra fordított összeg a 
számított létszám alapján, éves szinten, durván le fog csökkenni. A falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgálatnál a forint/szolgálat fajlagos mértéke jellemezően a 
kistelepüléseknél egy emberre van szabva. Ott is a 3 millió 100 ezer forintról 2,5 
millió forintra fog lecsökkenni. Eredetileg sem volt soha elég, a korábbi években ez a 
pénz, a kocsit nem tudják telitankolni, ha ki kell menni az ellátottakhoz. Ennek 
lecsökkentése, ha azt mondja, hogy a személyi jellegű kiadásokat megemeli, biztosan 
nem lesz elegendő. Összességében rendkívül méltatlannak gondolom. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az alelnök úr által elmondottakat tudom megerősíteni, illetve 
kiegészíteni. Az indítványban a 2017. évi, vagyis az idei különböző szociális ellátások 
fajlagos finanszírozási szintjéhez képest semmilyen visszalépés nem történt. A 
mostani módosító javaslat azt fogalmazza meg, hogy ezeket a fajlagos támogatásokat 
a 2018. évben a ’17-es év szintje szerint rögzítsük. Gondolok itt például a család-, 
gyermekjóléti szolgálat finanszírozására, a személyi gondozásra, a falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgáltatásra. Viszont plusztételként, pluszfinanszírozásként jelenik 
meg a minimálbér, garantált bérminimum miatti többletkiadás fedezete. 

Tehát azt is látnunk kell ebben a módosító javaslatban, hogy külön címkézetten 
pont a béremelések fedezetének biztosítására új kiadási előirányzat jelenik meg 6,9 
milliárd forintos összegben. Tehát itt valóban ez az indítvány egy nullszaldós 
átcsoportosítást fogalmaz meg. Most az a szándékunk, hogy a minimálbér-, garantált 
bérminimum-emelés miatti többletkiadás ne a normatíva rendszerbe épüljön be, 
hanem címkézetten jusson el az érintett szervezetekhez, és ezáltal az érintett 
szervezeteknél foglalkoztatott személyekhez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Muszáj a szokásossal kezdeni, bár most már megszokhattuk az utóbbi években, 
hogy mindig az utolsó pillanatban nyújtanak be egy ilyen hatalmas csomagot. Azt 
gondolom, teljesen elfogadhatatlan, hogy 24 óránk nincs arra, hogy 
áttanulmányozzuk ezt az igen vaskos anyagot. Én nem tudom, hogy ezt hogyan 
gondolják, hogy miképpen lehetséges felelősségteljesen erről szavazni, hogy nem 
lehet végiggondolni. Nemcsak mi, a szakértőink sem tudják. Ez az első, amit 
ismételten ki kell jelenteni, hogy ez így elfogadhatatlan. 

Én egy tételre szeretném felhívni a figyelmet. Felfedeztünk ebben a csomagban 
a paksi bővítéshez kapcsolódóan további 20 milliárdot. Azt gondoljuk, hogy már eleve 
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a 2018. évre tervezett 106 milliárd is elfogadhatatlan. A paksi bővítést egyszerűen el 
kellene felejteni. Igen, olvastuk, hogy mivel indokolják, de szeretném még egyszer 
meghallgatni, mi teszi indokolttá, hogy a felesleges 106 milliárd mellett további 20 
milliárdot szeretnének a paksi rovatra rátenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ahogy alelnök asszony is említette, az indoklás tartalmazza, hogy a 
20 milliárd forintos, úgynevezett kerítésen kívüli beruházási források milyen célokra 
kerülnének felhasználásra. Ez a kerítésen kívüli kifejezés azt takarja, hogy nem 
magán a Paks II. beruházáson jelentkezne többletkiadás, hanem ahhoz kapcsolódóan 
útépítésre, jelentős létszámú munkavállaló elhelyezését célzó épületépítésre, vagy a 
jelenlegi látogatóközpont áthelyezésére szolgál a beterjesztett 20 milliárd forintos 
összeg. 

Engedjék meg, hogy annyit még megjegyezzek, hogy korábban azért széles 
konszenzus volt az Országgyűlés pártjai között, még 2010 előtt, az akkori 
parlamentben a paksi bővítés helyességét illetően. Az atomerőmű rendkívül olcsó 
áramot fog tudni biztosítani, nemcsak a magyar lakosság, hanem a vállalkozások 
számára is. Ezzel a technológiával, ezzel az energiabiztosítási forrással nemcsak 
Magyarország kíván élni, azt is mutatja, hogy például Finnországban szintén hasonló 
technológiával valósul meg beruházás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Úgy pontos a megjegyzés, hogy 

2010 előtt a paksi üzemidő hosszabbításáról volt a pártok között teljesen világos 
egyetértés. Csak a paksi atomerőmű-bővítés előkészítéséről és ennek esélyei 
megvizsgálásáról volt konszenzus a politikai pártok között. A mi frakciónk álláspontja 
is az volt, hogy előzetes hatástanulmány és a megújuló energiaforrások számbavétele 
nélkül egy ilyen döntést nem lehet meghozni, aminek a költségét az unokáink is 
fizetni fogják. Ráadásul geopolitikai okokból is kiszolgáltatja Magyarországot. Tehát 
így pontos a fogalmazás. 

Visszaadnám a szót, parancsoljon! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Hogy 

ne maradjon a levegőben, mert mindig ezt a választ kapjuk, hogy a paksi atomenergia 
nagyon olcsó energia. Ez nem igaz. Ez az önök számára igaz, mert minden költséget 
kihagynak belőle. Az atomenergia árába nem számolják bele a létesítés költségeit, 
nem számolják bele a nagy aktivitású hulladékelhelyezés költségeit, ami 
felbecsülhetetlen, ugyancsak nem tartalmazza a kis és közepes aktivitású hulladék 
elhelyezésének költségeit. És még nyilván egy sor dolgot ide lehetne rakni. 

Ráadásul ne feledkezzünk meg arról, hogy devizahitelt veszünk fel 
Oroszországtól. Az most egy dolog, hogy ez az Oroszországtól való függőséget növeli, 
de a magyar devizaadósok megtapasztalták azt, hogy a devizaárfolyam változásából 
mekkora teher hárulhat az adósra. Felbecsülhetetlen, hogy 30 év alatt milyen 
változások lesznek, és Magyarországnak nem a kétszerese, hanem lehet, hogy a 
sokszorosába fog kerülni a paksi atomerőmű-bővítés. Erről nem szabadna 
elfeledkezni. Önök nagyon könnyen mondják azt, hogy nem, nyilván ilyen hosszú 
időszakra még önök sem számolnak azzal, hogy hatalmon maradnak. Majd az utókor 
fizeti. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony! 
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DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értem, 

erről egyben fogunk szavazni? (Jelzésre.) Nagyon furcsállom azt, ami most már 
jelenség, hogy Orbán Viktor beszédírója írja a költségvetést. Hiszen tudjuk, hogy 
nagyjából a módosítók beadásának határideje mikor járt le, és látszik, hogy itt az 
utolsó pillanatban még azokat a tételeket, amiket a miniszterelnök elmondott ezen a 
családkonferencián, demográfiai konferencián, igyekeznek soronként feltüntetni. Ez a 
módosítás arra szolgál, hogy a választók előtt ezeket lehessen mutogatni. 

Nem azt mondom, hogy ebben ne lennének pozitív tételek, mert ténylegesen 
ad bizonyos szűk körnek bizonyos kedvezményeket. De azt szeretném kiemelni, 
ugyanis a magam részéről ezt a módosító csomagot így, egyben biztosan nem tudom 
támogatni, hogy amellett, hogy van pár darab pozitívum, elképesztő pénzeket 
csoportosítanak át, vonnak el és rakosgatnak összevissza. Semmilyen hátterét ennek 
az egész dolognak nem lehet tudni. Egyébként a pozitív intézkedéseknek sem, hogy az 
milyen koncepció mentén megy. 

Amit szeretnék mindenféleképpen kiemelni, Paks ügye, amit képviselő asszony 
szintén említett. Kommunikációra megint rengeteg pénzt adnának. Az egyetemektől 
alapvetően elvesznek forrásokat, míg például az egyháznak átadott intézmények 
esetében adnak csak pluszt. Például a mentőszolgálattól kétszer annyi pénzt vonnak 
el, mint amit egyébként egy másik lépcsőben hozzá adnak. Ezzel megfeleződik az az 
összeg, amit ők fel tudnának használni. Ezért mondom azt, hogy pár pozitív dolog 
van, de e mögé elbújtatva vagy ezzel egy csomagban rengeteg olyan dolog van, ami 
abszolút elfogadhatatlan, és tényleg akár több tízmilliárdokat raknak megint olyan 
területekre, amiről tényleg évek óta vita van, és az ellenzék is évek óta elmondja, hogy 
egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Paksi bővítés. Én természetesen tiszteletben tartom, 
hogy a beruházás kapcsán különböző vélemények vannak. De azt azért látni kell 
szerintem, hogy a magyar kormány és Magyarország nincs egyedül Európában, 
amikor azt gondolja, hogy hosszú távon biztonságosan és olcsón tud atomenergiát 
szolgáltatni. Tehát éppen azért említettem a finn példát, mert szintén orosz 
technológiával, hasonló konstrukcióban valósul meg ott a beruházás. Ha annyira 
egyedi lenne a magyarországi beruházás, akkor, azt gondolom, nem látnánk 
Európában más országot, amelyik szintén emellett dönt. 

Csak egy példát említettem, de Európa számos országában újabb és újabb 
atomerőművek létesülnek. Ismétlem, természetesnek tartom, hogy a kérdésben lehet 
szakmai vita, de ebben az ügyben nem a költségvetési törvényjavaslat az, ami 
meghatározza, hogy legyen beruházás vagy ne. Utaltam arra, hogy 2010 előtt azért a 
kérdésben szélesebb szakmai és politikai konszenzus volt. Azt gondolom, ismétlem, 
nem egyedi tétel az, hogy a kormányzat jó megoldásnak tartja az atomerőmű és az 
atomenergia használatát. 

Ami a demográfiai intézkedéseket illeti, meg vagyok győződve arról, hogy az 
intézkedések nem kizárólag egy szűk körnek szólnak. Ha képviselő asszony megnézi, 
hogy például bölcsődefejlesztésekre milyen források állnak rendelkezésre, vagy a 
gyermeket vállalók és az új gyermek megszületése esetén hiteltartozás-csökkentésben 
részesülők körét, akkor, azt gondolom, itt valójában egy igen széles körről 
beszélhetünk. A kérdés az, hogy tudunk-e még valamit tenni annak érdekében, hogy a 
már látott kedvező demográfiai folyamatokat felerősítsük, nagyobb legyen a 
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termékenységi ráta, és valamikor elérjük a 2-es szint feletti értéket. A költségvetési 
törvényjavaslat a lehetséges intézkedésekhez rendel hozzá többletforrásokat. 
Ismétlem, általános, normatív jelleggel, nem megcímkézve bizonyos társadalmi 
csoportok számára. 

Ami pedig a képviselő asszony által említett egyetemi vagy egészségügyi vélt 
forráselvonást illeti, megint csak a szociális hozzájárulási adó csökkentése, illetőleg a 
minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti változásokról van szó. Az 
indoklásokban külön kitértünk arra, hogy ahol képviselő asszony negatív tételt említ, 
az kizárólag a szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt valósul meg, hiszen 
változatlan bruttó béreket a munkáltatók kisebb teherrel tudnak kifizetni. Tehát nincs 
szó valamely feladatra szánt forrás csökkentéséről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, szószóló úr! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot. Csak röviden csatlakozva államtitkár úrnak az elején 
elmondott mondataihoz. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága elfogadja, hogy a 
saját módosító javaslatai nem kerültek támogatásra annak ismeretében, hogy a 
Költségvetési bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó tagjainak a 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító szándékában a megadott keretösszegen belül, 
figyelembe véve a magyarországi nemzetiségek igényeit a felosztásban, végül is 
lehetőségünk van arra, hogy mérsékeltebb formában, de egyrészt a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása, a feladatalapú is, emelésre kerüljön, lehetőségünk van 
arra, hogy a nemzetiségi civil szervezetek kereteit mérsékeltebb formában emeljük. 

Ami a legfontosabb, hogy a nagyon tragikus nemzetiségi óvodapedagógus-
képzésben minden a programban eltervezett intézkedést meg tudunk tenni, jelentőset 
tudunk lépni a nemzeti óvodapedagógusok pályán tartásáért, esetleg a pályaelhagyók 
visszatéréséért. Amit nem tudunk megcsinálni ezzel a szűkített, alacsonyabb kerettel, 
az a nemzetiségi pedagógusoknál a program beindítása, de azt gondolom, ezt el 
fogjuk halasztani, és egy második lépcsőben a jövőben meg fogjuk tenni. Úgyhogy a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága részéről az 57-, 58., 59. és 61. pontban 
megfogalmazott módosítókkal egyetértünk és kérem a bizottság tagjait is, hogy 
támogassák ezeket a pontokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor még egy helyettesítést kell bejelentenem a szavazás előtt, Witzmann 
Mihály képviselő urat Szűcs Lajos alelnök úr fogja helyettesíteni a szavazásnál. 

Akkor a Fidesz által benyújtott javaslatokról szavaznánk egyben. Kérdezem, ki 
az, aki támogatja a bejelentett korrekcióval együtt. (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodással a 
bizottság támogatta a fideszes javaslatot. 

Az MSZP frakciócsoportja is beadott egy javaslatot. Ezt külön nem 
indokolnám, hiszen Handó Tünde megtette a legutóbbi bizottsági ülésünkön. Az 
MSZP-frakció a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényt módosította 
volna, ahogy ezt elnök asszony is kérte. Több indoklása talán nem szükségeltetik az 
idő rövidsége miatt. Van-e ehhez bárkinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Államtitkár urat kérdezem, a kormány támogatja-e ezt a javaslatot. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Köszönöm szépen. Akkor szavazást 
kérnék róla. Aki támogatja ezt a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tíz. A bizottság nem támogatta ezt a 
javaslatot. 

A támogatott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat, valamint a 
bizottság által megfogalmazott további módosítási szándékot tartalmazó összegző 
módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról a holnapi 
bizottsági ülésen fogunk dönteni. 

Holnap fog dönteni a bizottság az előadó és a kisebbségi előadók személyéről 
is. Még egyszer, megerősítésképpen, az ülés kezdésének időpontja 14 óra, technikai 
oka van, hogy délután kezdjük az ülést, ezt kérték, hogy addigra az anyagokat 
pontosan elő tudják állítani számunkra. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény módosításáról szóló, T/15427. számú törvényjavaslat (A 
Törvényalkotási bizottság szerepkörében történő eljárás a HHSZ 
46. §-a, valamint 91. §-ának (3) bekezdése alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ez pedig a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetési törvény módosításáról szóló, T/15427. számú törvényjavaslat esetében a 
házszabály 46. §-a szerinti eljárást kívánjuk lefolytatni. 

Megnyitom a vitát. A házszabály 100. § (1) bekezdése, a 91. § (3) bekezdése 
alapján a törvényjavaslat tárgyalásának ezen szakaszában a Költségvetési bizottság 
látja el a Törvényalkotási bizottság házszabály 46. §-a szerinti feladatait. Itt is újra 
üdvözlöm államtitkár urat és kollégáit, hiszen itt kötelező a kormány jelenléte. 

A törvényjavaslathoz a Költségvetési bizottság T/15427/11. számon nyújtott be 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Itt a háttéranyagot, amelyben 
szerepel a kétpontos módosító javaslat, megküldtük és kiosztottuk, a képviselők 
rendelkezésére áll. Az előterjesztő T/15427/3. számon tegnap benyújtotta 
tájékoztatóját, amely szerint ezzel a módosító javaslattal egyetért. Jelen 
eljárásunkban értékelni kell ezen, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot, 
és állást kell foglalni róla. 

Kérdezném az előterjesztőt, illetőleg a kormányt, hogy kíván-e ehhez 
hozzátenni valamit. (Jelzésre.) Nem. Köszönjük szépen. Alelnök úr is jelzi, hogy nem. 
Akkor nem marad más hátra, mint hogy szavazzunk. Ez két pontot, tehát két 
szavazást jelent. 

Az 1. pontról kérdezném a kormányt, támogatja-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Tíz 

igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Öt. A bizottság tartózkodás nélkül elfogadta. 
A 2. pontnál is a Költségvetési bizottság a benyújtó. Kormány? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodik? Egy tartózkodással támogatta a 
javaslatot a bizottság. 
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Saját módosítási szándék megfogalmazására vonatkozó javaslat érkezett a 
kormánypárti frakcióból, amit tegnap e-mailben el is küldtünk, most ki is osztottuk. 
Éppen ezért megkérném alelnök urat, hogy ismertesse pár szóban a javaslatot. 
Parancsoljon, alelnök úr. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az írásban tett javaslathoz 

képest annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy néhány olyan kiadási tételt tartalmaz, 
amelyek az elmúlt időben került megfogalmazásra. Ennek ellentételezését pedig a 
költségvetés jelen állapotában a bevételi lehetőségek igazolják. Tehát megint csak egy 
egyenleg vonható, ami nem növeli a hiánycélt, a bevételek pedig ennek a jó néhány 
fontos tételnek a kiadási lábát fogják tudni tartalmazni. Úgyhogy a Fidesz és a KDNP 
frakciói támogatják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A módosító indítványt a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bármi hozzáfűznivaló? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Alelnök 

úr elmondta a lényegét, 16,2 milliárd forintos többletkiadásra nyílik lehetőség a 
bevételek ezzel egyező összegű növekedése mellett. Ahogyan alelnök úr említette, ez a 
16,2 milliárd forint több kiadási tételt tartalmaz. Nincs benne működési jellegű 
többlet, tehát beruházásokat finanszíroz, illetőleg egy bértétel szerepel a javaslatban. 
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tekintetében egy béremelést fogalmaz meg az 
indítvány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a képviselőket, észrevétel, 

kérdés van-e. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy teljesen új 

konstrukció a Beruházás-előkészítési Alap. Amikor ez az általános vitában fölmerült a 
plenáris ülésen, akkor rögtön kormánypárti képviselőtársaim is elkezdtek ötletelni, 
hogy mi mindenre lehetne fordítani ezt az alapot. Na most, ezt az alapot megnövelik 
még plusz 1 milliárddal, tehát nem 25, hanem 26 milliárd lesz. Időközben a széles 
nyilvánosság értesülhetett róla, hogy Budapesten nem tud megvalósulni, de még a 
szerződést sem fogják tudni megkötni az esetleg nyertes vállalkozóval az M3-as metró 
tendereztetésének alakulása miatt. 

Ugye, ismert, hogy az előzetesen kalkulált költségekkel szemben plusz 30 
milliárdért vállalja a legolcsóbb is azért, mert olyan kockázatosnak ítélik meg ezt a 
beruházást. Ha nem tudják most aláírni ezt a szerződést, akkor csak jóval később 
fogják tudni, tehát alapból legalább egy évet fog csúszni az egész történet. 
Ugyanakkor a metró állapota időközben nem fog javulni. Éves szinten 150 millió 
utazást bonyolít ez a vonal. Ha a kormány most nem lép közbe, és nem segít, akkor 
szó szerint életveszélyes helyzet tud majd kialakulni a 3-as metrónál. 

Nagyon nem szeretem azt, amikor szembeállítjuk bármilyen értelemben a 
vidéket és Budapestet. Nyilván a vidéki közösségi közlekedés fejlesztését is jelentősen 
támogatni kell. De ez most egy olyan akut helyzet, amit meg kell oldani, mert tényleg 
szükség van a segítségre. Persze, lehet sok mindent mondani, alkotmányos költségről 
már hallottunk, bizonyos dolgok felülszámlázásáról is hallottunk már, és így tovább, 
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de azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk, ezek megalapozott vállalási összegek, amik 
ebben a tenderben megjelentek. Én föltettem egy kérdést ezzel kapcsolatban a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, és akkor Fónagy államtitkár úr azt mondta, 
hogy ha és amennyiben ez megalapozott, akkor a kormány segíteni fog. 

Azt szeretném teljes tisztelettel kérdezni, itt van egy keretösszeg, önmagában 
még nem lenne elegendő rá, de egy helyen, egy soron, ha kell, még több pénzt el lehet 
helyezni azért, hogy ez a dolog el tudjon indulni. Van-e ilyen szándéka a 
kormányzatnak? Ez az egyik kérdésem. Bocsánat, ezt igazából alelnök úrhoz kellett 
volna címeznem, mint aki benyújtotta ezt a módosító indítványt. 

A másik kérdésem a 3. melléklet II. pont 14. al pontjában egy újabb sor jelenik 
meg, ez az önkormányzatoknak bizonyos fejlesztési támogatást ad. Ennek 
odaítéléséről mit lehet majd tudni? Milyen feltételek vannak hozzá kitalálva? Ez 4,7 
milliárd forint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úrnak címeztek kérdéseket. Parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Képviselő asszony, azt 

gondolom, hogy jelen pillanatban ennek a költségvetési módosító javaslatnak azért 
nem része a 3-as metróval kapcsolatos kérdéskör, mert, ahogy ön is mondta, még el 
sem kezdődött ennek a beruházásnak semmiféle kivitelezése, még a szerződéskötés 
sem történt meg. Jelen pillanatban nem vagyunk olyan helyzetben, hogy a kormány 
és a főváros közötti tárgyalásokról bármit is mondhassunk. Abban a pillanatban, 
amikor a releváns információk meglesznek, gondolom, a kormány is olyan helyzetben 
lesz, hogy akár a költségvetés módosítását is kezdeményezheti, ha éppen ezt 
szükségesnek tartja. Ahogy ezt a kormány képviselője államtitkár úron keresztül is 
elmondta önnek. Úgy gondolom, jelen pillanatban ezért nem része ez a történet. 

A másik esetben pedig szerintem államtitkár úr el fogja mondani, hogy ennek a 
4,7 milliárd forintnak az odaítélésében és a kifizetésében milyen elveket fog a 
kormány érvényesíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az első felvetéshez, a 3-as metró finanszírozásához, engedjék meg, 
hogy azt hozzátegyem, hogy a kormány kezdeményezte az Európai Bizottságnál az 
IKOP-ból történő döntő finanszírozását a 3-as metró felújításának. Emlékeim szerint 
ez közel 140 milliárd forintot jelent. Az, hogy a kormány a lehetőségei szerint 
hozzájárul a budapesti beruházások finanszírozásához, azt gondolom, tetten érhető 
abban, hogy az ország rendelkezésére álló uniós forrásokból egy jelentős részt a 3-as 
metró felújítására kíván fordítani. Ez az első fontos dolog, amit rögzíteni szeretnék. 

A második fontos dolog az, hogy számos beruházást látunk a főváros területén, 
illetőleg a főváros felelősségi körébe tartozó különböző ügyekben, ahol a kormány 
vagy európai uniós, vagy tisztán hazai források felhasználásával támogatja az adott 
beruházást. Éppen az előző napirendi pontban is szerepelt az úgynevezett Pannon 
park projekt finanszírozása, fővárosi tulajdonú intézmény beruházása, amihez a 
kormány sok milliárd forint támogatást nyújt. Ez a másik dolog, amit rögzíteni 
szerettem volna. 

A harmadik dolog. Azt is látni kell, hogy a múltban is a közlekedés területén is 
érdemi segítséget nyújtott a kormányzat. Éppen a költségvetési törvény 
módosításával, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt vált lehetővé a BKV Zrt. teljes 
adósságának állam általi átvállalása. 
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Ezen túl a negyedik pont, amit talán először is említhettem volna, az az, hogy a 
helyi közlekedés finanszírozása alapvetően helyi feladat. Ez nemcsak Budapest 
tekintetében van így, hanem az összes magyarországi város tekintetében. Ebből a 
feladatelosztásból kiindulva azért azt látom, hogy a helyi feladat ellátásához a 
kormányzat számtalan alkalommal segítséget nyújtott. Most arról van szó, ahogy 
tegnap Kovács Zoltán kormányszóvivő úr említette, ezen helyi, budapesti feladat 
ellátásához a benyújtott ajánlatok alapján a többletkiadások finanszírozásához 
elsősorban a fővárosnak szükséges a fedezetet előteremteni, illetőleg javaslatot tenni 
ennek a fedezetnek a biztosítására. 

Ami a második kérdést illeti, valóban 4,7 milliárd forintos összeggel egy új 
előirányzat jönne létre, ami alapvetően a kisebb összegű helyi fejlesztések 
finanszírozására nyújt fedezetet az ország számtalan pontján. Tehát az egész országra 
kiterjedő előirányzatról van szó, amely az önkormányzati tulajdonban lévő 
eszközökön, ingatlanokon tesz lehetővé beruházásokat. Gondolok itt például 
útfelújításokra, útberuházásokra, játszótér felújításokra vagy egyéb önkormányzati 
tulajdonon megvalósuló és alapvetően önkormányzati feladatok ellátását célzó 
eszközök megújítására vagy új beruházás végrehajtására. 

Az elosztási mechanizmusban a kormányzati felelősség egyértelmű, az 
önkormányzati rendszer finanszírozásáért az első helyi felelősség a 
Belügyminisztériumnál van, így a konkrét részleteket, a források felhasználásának 
szabályait az előbb említett kereteken túl belügyminiszter úr fogja megfogalmazni, 
illetőleg ő fog rá javaslatot tenni. Ismétlem, azért a benyújtott javaslat néhány 
sarokkövet lefektet a forrás felhasználása tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő asszony? (Jelzésre.) Köszönöm szépen. Akkor 

szavaznánk erről a csomagról. Kérdezném, ki az, aki ezt a saját módosítási szándékot 
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodással a 
bizottság támogatta. 

Ezt követően döntés kell hoznunk a támogatott, részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról és a saját módosítási szándékról, ami az összegző módosító 
javaslat. 

Ezt kell elfogadnunk, ezért azt kérdezném a bizottság tagjaitól, ki az, aki az 
összegző módosító javaslatot támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. A bizottság tartózkodás nélkül 
elfogadta. 

A második szavazásunk az összegző jelentésről szól. Kérdezném, ki az, aki 
elfogadja ezt az összegző jelentést. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Öt. A bizottság tartózkodás nélkül elfogadta. 

A harmadik szokásos szavazásunk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatok tárgyalásának befejezéséről szól. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja a vita lezárását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A bizottsági jelentés és az összegző módosító javaslat plenáris vitájához előadó 
állítása és kisebbségi előadók kijelölése kötelező. Az előadóknak a valamennyi 
tárgyaló bizottságban megfogalmazódott többség és kisebbségi véleményt 
ismertetniük kell, összesen 60 perc áll erre majd rendelkezésre. Ebből 30 perc a 
kisebbségi vélemény ismertetésére rendelkezésre álló idő, ami természetszerűen 
megosztható több kisebbségi előadó között. 

A Fidesz-frakció részéről Szűcs Lajos alelnök úr lesz az, aki ezt jegyzi, az 
ellenzék részéről pedig majd szétosztjuk egymás között, ha ez így elfogadható a 
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frakciónak. És a független képviselőktől is kérdezném, hogy ők majd hogyan akarják a 
hozzászólást. De ez a mi belső ügyünk, majd megoldjuk, nem bizottsági hatáskör. 

Ha lehet, akkor erről egy döntést hozzunk. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm 
szépen. 

Ezzel a napirendi pontot lezárnám, államtitkár úrnak és kollégáinak 
megköszönöm a részvételt és a hozzászólásokat. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontban, az egyebekben egyetlenegy dologról szeretnék újra 
tájékoztatást adni, hogy holnap 14 órakor folytatjuk a munkát. 

Az ülés berekesztése 

Ha nincs más, akkor megköszönöm a bizottsági munkát a képviselő uraknak, 
hölgyeknek. További szép napot kívánok. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 53 perc.) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 
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