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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 10 perc) 

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

WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági 
bizottság június 16-ai ülésén. A Gazdasági bizottság mai ülésére vonatkozó meghívót 
mindenki megkapta. Előzetesen szeretném bejelenteni, hogy Bánki Erik elnök úr, 
Barcza Attila képviselő úr, Mellár Tamás alelnök úr és Szakács László bizottsági 
tagunk, képviselő urak jelen pillanatban egy általános vitában vesznek még részt a 
tanácsteremben. Amennyiben ezzel végeznek, akkor természetesen csatlakoznak a 
bizottság mai üléséhez.  

Azt szeretném előzetesen megkérdezni a bizottság tagjaitól, hogy a kiküldött 
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata, észrevétele. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szeretném szavazásra bocsátani a napirendet. 
Kérem, aki egyetért a mai napirend megtárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 10 igennel elfogadtuk a napirendet. A jelenléti ív szerint megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes, így a munkánkat meg tudjuk kezdeni.  

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról 
szóló T/10859. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontunk a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 
módosításáról szóló T/10859. számú törvényjavaslat, amelyet Kósa Lajos és Böröcz 
László fideszes képviselőtársaink önálló indítványként terjesztettek elő. Az 
előterjesztő részről jelen van Kósa Lajos, a kormány részéről pedig jelen van az ITM 
részéről dr. Horváth Tamás helyettes államtitkár úr.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ez ellen 
kifogása valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a részletes vita 
első szakaszában arról kell döntenünk, hogy a javaslat eleget tesz-e a törvényi 
megfelelőségnek, magyarul megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
előírt követelményeknek.  

Mielőtt a megfelelőségről döntenénk, kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
kíván-e bárki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, akkor kérem, 
szavazzunk! Aki szerint a törvényjavaslat megfelel a házszabályi előírásoknak, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 egyhangú igen szavazattal 
a bizottság elfogadta a törvényességi megfelelést.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem kíván saját módosítási szándékot 
megfogalmazni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, döntenünk kell a részletes 
vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról.  

Először a részletes vita lezárásáról szavazunk. Ki támogatja a részletes vita 
lezárását? (Szavazás.) Köszönöm, 9 igen szavazat. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Elfogadtuk.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is döntenünk kell. Aki ezt a 
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ellene? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadta a bizottság. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a jelenlétet. 
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
módosításáról szóló T/10864. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra, a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 
2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló T/10864. számú törvényjavaslatra. 
Szintén Kósa Lajos és Böröcz László fideszes képviselők önálló indítványáról van szó. 
Előterjesztőként Kósa Lajost üdvözölhetjük körünkben, a kormány részéről pedig az 
ITM-ből Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr csatlakozott.  

Javaslom, hogy itt is két szakaszban tárgyaljuk a napirendi pontot. 
Amennyiben nincs kifogása ez ellen a bizottság tagjainak, akkor kérem, hogy a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek való 
megfelelésről döntsünk. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú szavazati arány mellett a bizottság ezt 
elfogadta.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, de a bizottság saját módosítási szándékot kíván 
megfogalmazni. Ennek a tervezete kiosztásra került. Azt szeretném megkérdezni 
államtitkár úrtól, hogy van-e tárcaálláspont a bizottsági módosító indítvánnyal 
kapcsolatban.  

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Kormányálláspontot tudok mondani. A kormány támogatja az 
előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni az előterjesztő részéről 

Kósa Lajos képviselőtársunkat, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.  
 
KÓSA LAJOS előterjesztő (Fidesz): A Gazdasági bizottság által előterjesztett 

módosító javaslattal nagyjából-egészében egyetértek, egy apró megjegyzésem lenne. A 
2. §-ban a (3) bekezdésnél a bizottság javaslatot tesz arra, hogy az általam a szövegbe 
tett kötőjelet hagyjuk el, mert a bizottság saját kötőjelet szeretne betenni a szövegbe. 
(Derültség.) Ellenben az előző mondatban a bizottság eltörölte a kötőjelemet, amit én 
tettem be, és saját kötőjelet tett be. Én azt a javaslatot kompromisszumként 
megfogalmazom, hogy az elsőnél, ahol az én kötőjelem zárójelbe van téve, és a 
bizottság tette be az új kötőjelet, azt elfogadom, de a második kötőjelhez 
ragaszkodom. Tehát kérném a bizottságot, hogy fontolja meg, hogy az én kötőjelemet 
ne tegye zárójelbe, és vonja vissza a bizottság új kötőjelét. Ez a kompromisszum, idáig 
tudok elmenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Alapvetően egy 

stratégiai kérdésről van szó. Itt egy kis- és egy nagykötőjel vitatkozik egymással, ha jól 
látom az előterjesztésben.  

 
KÓSA LAJOS előterjesztő (Fidesz): Nem, csak ez a szövegszerkesztő rejtélyes 

okán. Eredetileg az enyém is nagy volt, kiskötőjellel nem foglalkozom.  
 
ELNÖK: Tehát akkor egy szintaktikai elírásról van itt szó. Alapvetően azt 

gondolom, ezzel a kiegészítéssel jegyzőkönyvbe foglalva feltehetem szavazásra, 
amennyiben nincs további hozzászólási igény a bizottság tagjai részéről. Kérem, hogy 
a bizottság tagjai szavazzanak, hogy támogatják-e a bizottság módosító indítványát! 
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(Szavazás.) 9 igen. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvánnyal egyetértett, azt támogatja.  

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Aki a részletes vita lezárásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ellenszavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék támogató szándékukat! (Szavazás.) 9 igen. Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen államtitkár úrnak, képviselő úrnak a 
munkánkhoz nyújtott segítséget. (Kósa Lajos: A kötőjelem…) Maradt az eredeti 
kötőjel, igen, úgy fogadtuk el.  

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, amely Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, ez a T/10710. számú törvényjavaslat, 
erről részletes vitát folytat le a bizottságunk. A kormány részéről jelen van dr. Adorján 
Richárd helyettes államtitkár úr és kollégája a Pénzügyminisztérium részéről. A 
Gazdasági bizottság vitához kapcsolódó bizottságként folytatja le a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslat részletes vitáját. A tárgyalás során alkalmazandó eljárás 
sajátos, mert a plenáris ülésen a bizottsági jelentések vitája során a Költségvetési 
bizottság előadója fogja majd összefoglalni és előadni valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét, illetve szintén a Költségvetési bizottság tagja fogja ismertetni a szavazás 
során kisebbségben maradt képviselők véleményét is. Ezért a bizottságnak a részletes 
vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni. Az 
esetleges kisebbségi véleményeket pedig függelékként kell majd csatolni a részletes 
vitáról szóló jelentéshez a határozati házszabály 95. § (2) bekezdése alapján. Ezeket 
formanyomtatványon, aláírva, papíralapon, vagy digitális úton beszkennelve, 
elektronikus formában kell eljuttatni holnap 15 óráig a bizottság titkárságára. Az 
írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, 
amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak, a határozati házszabály 
117. § (3) bekezdése értelmében. A véleményeket a részletes vita első szakaszában kell 
ismertetni.  

A részletes vita, egyéb törvényjavaslatokhoz hasonlóan, ahogy az előbb is 
tettük, két szakaszban zajlana. A részletes vita első szakaszában arról kell döntenünk, 
hogy a törvényességi megfelelésnek eleget tesz-e az előterjesztés. Mielőtt erről 
szavaznánk, szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e 
hozzászólni, vagy van-e olyan vélemény, amit el kívánnak mondani a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Manninger alelnök úré a szó. 

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ismertetem a Fidesz-

KDNP képviselőcsoportjának véleményét. A kormány az Alaptörvényben 
megfogalmazott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően terjesztette be az 
Országgyűlésnek a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.  

A kormánypárti frakciók üdvözlik, hogy a 2021-es költségvetés fókuszában a 
járvány elleni védekezés és a koronavírus-járvány által nehéz helyzetbe került 
gazdaság újraindítása áll. Számunkra az emberek élete és biztonsága az első, ezért az 
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap magában foglalja a járvány 
elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges 
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forrásokat. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb 
visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a 
célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, 
melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog.  

A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új 
munkahelyek létrehozását. A kormány célja, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön 
létre, ahányat a járvány tönkretett. A költségvetés a gazdaság újraindítását célzó 
kiemelt programokra, fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a foglalkoztatás 
elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre, a Gazdaságvédelmi Alapon keresztül, 
2021-ben 2550 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít.  

A 2021-es költségvetésben mintegy 2115 milliárd forint fog rendelkezésre állni 
egészségügyi célokra. Ez közel 918 milliárd forinttal magasabb, mint a szocialista 
kormány által benyújtott utolsó, 2010-es költségvetésben, és mintegy 156 milliárd 
forinttal magasabb, mint az idei évben biztosított források. Az oktatási kiadások pedig 
jövőre megközelítik a 2230 milliárd forintot, ami 2010-hez képest 784 milliárd 
forintos növekedést jelent, és közel 80 milliárdot 2020-hoz képest. A nyugellátásokra 
fordítható költségvetési források összege jövőre közel 327 milliárd forinttal, több mint 
3907 milliárd forintra fog nőni az idei évhez képest. A jövő évi költségvetés 77 
milliárd forintot különít el a 13. havi nyugdíj első ütemének, valamint több mint 53 
milliárd forintot a 2020-as nyugdíjprémiumnak a kifizetésére. 

A magyar gazdaság eredményeit a koronavírus-járvány hatásaitól meg 
kívánjuk védeni, az ehhez szükséges források pedig - a törvényjavaslatban foglaltak 
alapján - maradéktalanul biztosítottak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak a hozzászólást. Tóth Csaba alelnök 

úr is jelezte, hogy el kívánja mondani véleményét. Parancsoljon! (Dr. Mellár Tamás 
megérkezik.) 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ismertetném 

az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleményét.  
Az MSZP-frakció szerint megalapozatlan a jövő évi költségvetés, mert a 

járványhelyzet miatt még nem láthatók tisztán az idei bevételek, a 2019. évi 
zárszámadás végleges számai, és a 2020. évi időarányos adatok számos 
bizonytalansággal terheltek. A koronavírus-járvány okozta gazdasági hatások még 
nem ismertek pontosan, és nem lehet biztosra tudni, hogy milyen változások fognak 
jövőre a gazdaságban bekövetkezni, így rendkívül elhamarkodott döntés volt a 
költségvetés ilyen korai benyújtása. A kormány egy válságkezelő költségvetést 
nyújtott be, visszafogott bevételi, még visszafogottabb kiadási előirányzatokkal, 
azonban a Pénzügyminisztérium által a 2020-2024. évekre készített államháztartási 
mérleg egy elhúzódó válságkezelési periódust sejtet. Megmaradnak a kisadók, a 
kiskereskedelmet sújtó különadók, és az önkormányzatokat 2024-ig fogja terhelni a 
megnégyszereződött szolidaritási adó, évente 160 milliárd forinttal. Emellett 
véglegesen központi adóvá válik a gépjárműadó is. (Dr. Szakács László megérkezik.) 

A tervezet megállapítja, hogy a koronavírus-járvány felülírta a hazai gazdasági- 
társadalmi folyamatokat, leszögezik, hogy középpontba helyezik az emberek 
védelmét, a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezést, ehhez képest mégsem 
látni érdemi intézkedéseket. A kormány 4,8 százalékos gazdasági növekedéssel 
számol, 6,9 százalékos keresetnövekedéssel, és 3 százalékos inflációval. A 2021. évi 
költségvetés azt bizonyítja, hogy a kormány cserben hagyja a társadalmat, a 
segítségére számító csoportok tagjait. Hatalmas hiányosságok vannak a szociális 
ellátórendszerben. Sem a honvédelemben, sem a közmunkában nyíló állások nem 
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jelenthetnek igazi megoldást. Tömegeknek vannak napi megélhetési gondjai, a 
kormány pedig elszalasztotta a korai beavatkozás előnyét.  

Az államháztartás konszolidált kiadásairól szóló táblázatok szerint jövőre a 
kiadások 57,5 százaléka jut jóléti kiadásokra az idei 56,4 százalékhoz képest. Ez azt 
jelenti, hogy a nominális adatok szerint majdnem 700 milliárd forinttal jut több a 
jóléti funkciókra, ami még támogatható is volna. Ugyanakkor, ha GDP-arányosan 
kiszámoljuk a kiadási sorokat, akkor az látszik, hogy idén 25,36 százaléka jutott a 
GDP-nek jóléti funkciókra, jövőre viszont csak 24,79 százaléka. Az látszik tehát, hogy 
a jóléti kiadások GDP-arányos összege csökkenni fog jövőre, akkor, amikor a szociális 
védőháló megerősítésére pont a legnagyobb szükség lenne, hiszen a koronavírus-
járvány miatti gazdasági válság során nélkülözhetetlen a magyar emberek védelme.  

A 2021. évi költségvetés legnagyobb vesztesei azonban az önkormányzatok, 
amelyektől a kormány jelentős összegeket von el a gépjárműadó 40 százalékos 
átengedésének megszüntetésén, a szolidaritási hozzájárulás növelésén és a kiemelt 
gazdasági térségeken keresztül. Teszi ezt ráadásul oly módon, hogy több szegényebb 
önkormányzatot is szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelez, ezzel rontva a 
szegényebb települések gazdasági lehetőségeit. (Dr. Szakács László megérkezik.) 

Nemcsak az önkormányzatok számára kedvezőtlen azonban a 2021. évi 
költségvetés. Az állam évről évre többet költ magára, jövőre a büdzsé 19,2 százaléka 
jut például presztízsberuházásokra vagy állami fizetésekre, míg a jóléti kiadások 
aránya az elmúlt 10 évben 61 százalékról 57,5 százalékra csökkent. Számtalan fontos 
egyéb változtatás is elmarad, így nem várható az orvosok és az egészségügyben 
dolgozók nagymértékű béremelése. A Magyar Orvosi Kamara által javasolt bértábla 
bevezetésére a jövő évi költségvetés alapján nincs fedezet. 

Az MSZP-frakció hat módosítócsomagot nyújtott be, amely összesen 2838 
milliárd forintot csoportosítana át a költségvetésben. Ezt az összeget méltányos és 
értékálló nyugdíjakra, a biztos megélhetésre, a szociális háló megerősítésére, az 
önkormányzatok feladatainak támogatására, az egészségügyi ellátórendszer és az 
oktatási rendszer fejlesztésére, valamint értékteremtő és fenntartható beruházásokra 
fordítanánk. A családi házakat újítanánk fel a szállodák helyett, bérlakásprogramot 
indítanánk fürdőfejlesztések helyett. Az oktatás, a felnőttképzés és a felsőoktatás 
megújítását szorgalmazzuk. Ezek alapján az MSZP-frakció a 2021. évi központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot nem támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólását, alelnök úr. Szeretném 

megkérdezni képviselőtársaimat, hogy van-e további képviselői vélemény, észrevétel. 
(Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! A Jobbik képviselőcsoportjának véleményét szeretném ismertetni.  
Az önkormányzatokat illetően a 2021-es költségvetés nemcsak a folytatása az 

elmúlt tíz év önkormányzatokat sújtó politikájának, hanem könnyen lehet, hogy az 
egyik utolsó lépése az önkormányzati önállóság és a szubszidiaritás felszámolásának. 
A veszélyhelyzet alatt kialakult bizonytalanság, forráselvonás a jövőben is folytatódni 
fog, hiszen deklarálja a költségvetés tervezete a megszorításokat úgy, hogy számos 
területen csak becsülni lehet az önkormányzati bevételeket, ezek csak a következő 
évben fognak realizálódni.  

A szolidaritási hozzájárulás kiterjesztése, a gépjárműadó elvonása, az 
idegenforgalmi adó kiegészítő támogatásának eltörlése várható, amelyet még az sem 
kompenzál, hogy az önkormányzati szektornak a 2020. évhez képest 16 százalékkal 
több forrást terveznek. Lesznek szerencsés önkormányzatok, akik csak nehéz 
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helyzetbe fognak kerülni, és lesznek olyanok, akik számára csődöt hozhat a jövő év, 
mert ez a költségvetés ezt irányozza elő.  

Mint ahogy azt már az általános vitában is elmondtuk, ez a bosszú 
költségvetése. Miközben a vasúti menetrend módosításával a kormányzat visszatért a 
vidékpusztító, mellékvonal-sorvasztó gyakorlathoz, miközben sok helyütt közútjaink 
állapota is siralmas, a jövő évre tervezett költségvetés több mint 132 milliárd forintot 
szán a hazai vasúthálózat összhosszának alig 2 százalékát jelentő Budapest-Belgrád 
vasútvonal magyarországi szakaszának felújítására. A kínai érdekeknek hazánkat 
kiszolgáltató, brutálisan túlárazott, mindennek tetejében ráadásul még titkosított 
beruházás megtérülése több mint kérdéses, ezért véleményünk szerint nemzetellenes 
bűn ezt a hatalmas forrást garanciákat és transzparenciát nélkülöző módon elfüstölni.  

A Jobbik álláspontja értelmében az ország előtt álló egyik legfontosabb 
nemzetstratégiai kihívás az integráció ügye, ami egyéni elszánás és felelősség mellett 
komoly állami szerepvállalást is igényel. Véleményünk szerint a koragyermekkori 
felzárkóztatást szolgáló Biztos Kezdet Gyerekházak intézményrendszere, az alacsony 
szocioökonómiai státuszú családok gyermekei számára hasznos Tanoda-program, 
vagy a köznevelési intézmények szociális segítő munkatársainak megerősítése mind-
mind olyan területek, amelyek fokozottabb odafigyelést igényelnének. Véleményünk 
szerint hazánk versenyképességét az emberek középpontba állításával, az oktatásba és 
a továbbképzésbe történő beruházással lehetne hosszú távon is növelni. A sikeres 
országok példája azt mutatja, hogy egy nemzet akkor készül fel bölcsen a következő 
évtizedekre, ha az oktatási rendszerére fordított pénzt nem költségnek, hanem a jövő 
érdekében tett beruházásnak tekinti. Ezért megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a 2021-es 
előirányzott költségvetés Klebelsberg Központ személyi jellegű kiadásaira tervezett 
sora csupán 1 százalékos növekedést irányoz elő az ideihez képest.  

Néhány szó európai uniós kitekintésben. Az újítás az Európai Bizottság 
költségvetési javaslatában az uniós finanszírozás és a jogállamiság közötti 
megerősített kapcsolat. Konkrétan annak biztosítása, hogy az európai adófizetők 
pénze felelősségteljesen kerüljön elköltésre. A finanszírozást abban az esetben 
függesztenék fel vagy korlátoznák, ha a tagország ügyészsége és nyomozói nem járnak 
el alaposan az EU-pénzekkel kapcsolatos csalások ügyében, nem garantálják a 
bíróságok függetlenségét, nem előzik meg, illetve nem büntetik a csalásokat és a 
korrupciót az EU-s pénzek gyanús elköltéseinél, vagy nem működnek együtt az 
OLAF-fal és az Európai Ügyészséggel. A Tanácsnak a konvergenciaprogramunkhoz 
benyújtott ajánlásában ez szerepel: nincs határozott és szisztematikus fellépés a 
magas szinten elkövetett korrupció üldözésére. Így tehát a kormány veszélyezteti, 
hogy Magyarország hozzájusson az őt egyébként jogosan megillető uniós forrásokhoz. 
Többek között emiatt és az elhangzottak miatt a Jobbik képviselőcsoportja a 
beterjesztett 2021. évi költségvetést nem támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mellár Tamás alelnök úré a szó.  
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

Párbeszéd sem tudja támogatni ezt a költségvetést. Mindenekelőtt azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy most, amikor ekkora bizonytalanság van a koronavírus-járvány 
miatt, azt gondolom, hogy célszerű lett volna későbbre tolni ennek a jövő évi 
költségvetésnek a vitáját, és egyáltalán a tervezést, hiszen még az idei esztendő is 
nagyon-nagyon bizonytalan. Különböző előrejelzések valahol plusz 3 és mínusz 10 
százalék között mozognak. Plusz 3, amit az MNB elnöke mondott, mínusz 10 pedig az, 
amit az OECD pesszimista becslése fogalmazott meg.  
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De ha már mégis megtörtént az, hogy beadásra került a költségvetés, akkor 
azért érdemes lett volna két változatot, egy optimista és egy pesszimista változatot 
megfogalmazni, ami a makropályát illeti, hiszen azt gondolom, hogy ezen rengeteg 
dolog múlik. Nem szabadna a kormánynak a továbbiakban is arra alapozni, hogy 
szinte mindegy, hogy a költségvetésben mit fogalmaznak meg, mert majd év közben, 
menet közben úgyis módosítanak, innen oda raknak tételeket, itt zárolnak, és a végén 
az a lényeg, hogy a 3 százalék alatti államháztartási hiány legyen meg, és akkor a többi 
rendben van, hiszen a költségvetés elkészítésének nem pusztán az a célja, hogy 3 
százalékon belül maradjon az államháztartási hiány - ami persze egy nagyon fontos 
cél -, hanem sokkal inkább az, hogy egy: áttekinthető legyen az állampolgárok, az 
adófizetők számára, kettő: orientálja a vállalkozásokat a terveik elkészítése során, ez a 
költségvetés pedig, azt gondolom, hogy erre nem igazán alkalmas.  

Az a makropálya, amely megfogalmazásra került, a konvergenciaprogramból 
átvett makropálya, ami önmagában nem probléma. A baj az, hogy ez azért egy nagyon 
optimista elképzelés, és mindenképpen arra épül, hogy egy „v” alakú válság fog 
végbemenni. Ma már egyre több jel mutat arra, hogy nem lesz ennyire egyszerű a 
dolog, hiszen egyfelől a vírusjárványnak egy második vagy egy harmadik szakaszára is 
kell számítani, másfelől pedig elképzelhető, hogy ez a válság össze fog kapcsolódni a 
világgazdasági munkamegosztási rend átalakulásával, vagyis hogy a korábbi termelési 
kooperációk és termelési láncok helyett újak fognak kialakulni, amelynek egyébként 
akár mi még nyertesei is lehetünk, ha erre kellőképpen felkészülünk, illetve hogy egy 
technológiai átalakulás is végbe fog menni.  

Az adósság GDP-hányadossal kapcsolatosan - mert ugye az államháztartás 
pénzforgalmi egyenlege, a maastrichti egyenleg 2,9, illetve 2,6, tehát a 3 százalékon 
belül van, és ez biztosan meg is fog valósulni - az idei évre 72,6 százalék van benne a 
költségvetési előirányzatban, illetve a konvergenciaprogramban, a jövő évre ez 69,3 
százalékra van betervezve, ami csökkenő pályát mutat. Azonban szeretném felhívni a 
figyelmet az ÁSZ jelentésére, amelyben a pesszimista, kockázatokat is beszámító 
becslés alapján, amelyben a kiadásokat magasabbra és a nominális GDP-t pedig 
alacsonyabbra kalibrálták, ott 75,9 százalék jön ki. Tehát, azt gondolom, hogy az 
óvatosság mindenképpen indokolt lehetne.  

A költségvetés szerkezetével kapcsolatosan szeretném azt hangsúlyozni, hogy 
ez a kétfajta csomag, a Gazdaságvédelmi, illetve az Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alapba összerakott költségvetés nehezen áttekinthető, sok olyan 
elemet tartalmaz, amelyek nem is odavalók. Nyilvánvalóan az egyik célja az, hogy ne 
is nagyon lehessen áttekinteni, hiszen ide vannak elrejtve a Paks II. vagy a Budapest-
Belgrád vasútvonal, és más egyéb ilyen támogatások. Úgy gondolom, hogy 
érdemesebb lett volna megtartani a régi hagyományos, sokkal jobban áttekinthető 
szerkezetet.  

Az oktatás és az egészségügy továbbra is vesztese ennek a költségvetésnek, 
hiszen az oktatásra reálértékben szinte semmi sem jut, ugyanakkor az 
egészségügyben ugyan nominálisan egy 8 százalékos növekedés van, ami reálértékben 
talán 5 százalékos növekedést mutat, ez azonban, figyelembe véve magát a járványt és 
az amiatt előálló többletköltségeket, azt gondolom, hogy nagyon kevés. Továbbra is a 
nyugdíjak tekintetében megfogalmazásra került, hogy 3 lépésben lesz nyugdíjemelés, 
de mind a három területen, az oktatásnál, a nyugdíjnál és az egészségügy kapcsán is a 
legfájdalmasabb dolog, hogy tíz év után sem sikerült koncepcionális változásokat 
megfogalmazni és megvalósítani sem az oktatás, sem az egészségügy, sem a 
nyugdíjrendszer esetében, ezért aztán tovább folyik a toldozás-foldozás. Mindezek 
alapján mi nem tudjuk támogatni ezt a költségvetést. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr véleményét. Mielőtt megadnám a szót 
helyettes államtitkár úrnak, nagyon röviden reagálnék én is. Azt gondolom, hogy ha 
jól számolom, ez a tizenegyedik olyan esztendő, amikor a polgári kormánynak módja 
és lehetősége van arra, hogy Magyarország költségvetését megtervezze, és az utóbbi 
években egy jól bevált gyakorlat volt az, hogy pontosan a kiszámíthatóságot és a 
tervezhetőséget mind a vállalkozói, mind a lakossági szféra irányába növelve, a 
megismerhetőséget növelve már a tavaszi ülésszak végén, azaz nyár elején elfogadja a 
költségvetését a következő esztendőre a kormány előterjesztése alapján a tisztelt Ház. 

Én alelnök úrral ellentétben azt gondolom, hogy nyilván abban egyetértünk, 
hogy kiszámíthatatlan gazdasági helyzetek jöhetnek még az elkövetkezendő 
időszakban, de a gazdaságra mindig is valamelyest ez jellemző volt. Azt gondolom, 
hogy a tervezhetőséget mindenféleképpen növeli egy idő előtti vagy minél korábbi 
elfogadás, és természetesen, ha egyéb olyan tényezők jönnek, akkor mindig módunk 
és lehetőségünk van arra, hogy a már elfogadott törvényjavaslaton módosítókkal 
változtassunk. Azt gondolom, hogy ez mindenhol a világban így működik.  

Amennyiben a bizottság tagjai részéről nincs más véleménynyilvánításra 
vonatkozó jelentkezés, akkor megadnám a szót dr. Adorján Richárd helyettes 
államtitkár úrnak.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én is köszöntök mindenkit, és nagyon rövid 
leszek, mert tulajdonképpen ezek az érvek már az általános vitában elhangoztak, és 
ott megszületett többé-kevésbé, vagy talán mindegyikre a kormányzati válasz.  

Mellár Tamás úr felvetéseire. Valóban, ahogy elnök úr is fogalmazott, 
kétségtelen az, hogy van egy bizonytalanság mind az idei évi, mind a jövő évi 
növekedéssel vagy egyáltalán a makropálya-alakulással kapcsolatban. Itt 
természetesen a kormánynak egy mérlegelést el kell végeznie, hogy mit tart 
előnyösebbnek, hogy idejekorán vagy korán, tehát a tavaszi ülésszakban elfogadásra 
kerüljön egy terv, amihez utána minden gazdasági szereplő tud igazodni a következő 
fél évben, még az év kezdete előtt, vagy pedig a bizonytalanság miatt, ami óhatatlanul 
törvényszerűen jellemez minden szituációt, inkább az őszi ülésszakra hagyja a 
költségvetési törvény elfogadását, ami praktikusan december közepén szokott lenni, 
ezzel nagyon kevés időt hagyva a gazdasági és egyéb szereplőknek a felkészülésre, a 
kormányzati szándékok megértésére.  

Elhangzott itt, hogy esetleg két változatban kerülhetett volna benyújtásra a 
makropálya, adott esetben még talán az előirányzatok is ehhez igazodva. Azt 
gondolom, hogy intellektuálisan nyilván egy érdekes kísérlet lett volna, de jogilag 
nem állta volna meg a helyét, hiszen kiadásokat és bevételeket tervezni 
értelemszerűen csak egy adott pont szerinti állapotra, egy várható értékre, ami 
minden makrogazdasági paramétert jellemez, arra lehet. Mozgó vagy több 
változatban megadott értékekre értelemszerűen ilyet nem lehet készíteni, tehát 
jogbizonytalanságot vagy az országgyűlési képviselők számára is egy bizonytalan 
helyzetet teremtett volna.  

Az államadóssággal kapcsolatban elhangzottak megállták a helyüket. Itt csak 
annyira szeretném felhívni a figyelmet, hogy az államadósság tekintetében nincs célja 
a kormánynak. Leginkább a jegyzőkönyv számára rögzítem nyilván, a professzor úr 
ezt tudja. Államadósság tekintetében csak előrejelzése van. Tehát itt azt kellett 
egyedül mérlegelnie a Költségvetési Tanácsnak, hogy miután a jövő évre gazdasági 
növekedést tervezünk, ezért az államadósságmutató csökkenése megvalósul-e, ha 
megvalósul, akkor az Alaptörvény próbáját kiállja a törvényjavaslat. Az más kérdés, 
hogy az előrejelzésünket az államadósság nagyságára és az államadósság-mutató 
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mértékére természetesen nagyon sok minden befolyásolja, és ezért hangsúlyozom, 
hogy ez egy előrejelzés. A hiány tekintetében egy célja van a költségvetésnek, az 
államadósság szempontjából csak egy előrejelzés, ahogyan például az infláció 
tekintetében is.  

A szerkezetre vonatkozóan hangozott még el egy kritikai megjegyzés. Valóban, 
én azt gondolom, hogy a két alapba történő megtervezése egyes előirányzatoknak, 
illetve a tartalék előirányzatoknak, amelyek, ahogy a törvényjavaslatban olvasható, 
felülről nyitottak, tehát az alapból, ha a helyzet úgy kívánja, akkor a kiadási 
előirányzatoknál magasabb összegű kiadás is teljesíthető lesz a következő évben. 
Tehát egyrészt az előirányzatoknak e két alapba való rendezése, vagy a jelentős 
részüknek e két alapba való rendezése, nem hiszem, hogy ez átláthatatlanságot okoz, 
vagy csökkenti az átláthatóságot. Másrészt pedig valóban történt egy olyan szerkezeti 
módosítás, hogy sok kisösszegű sornak, ami korábban a parlament előtt volt, és akkor 
meg sokszor az a kritika érte a törvényjavaslatot, hogy nagyon elaprózott, és egyszerre 
vannak jelen a százmilliárdos előirányzatok és a tízmillió forintos előirányzatok. Nos, 
ezt a helyzetet orvosolandó, igyekeztünk úgynevezett gyűjtősorokba rendezni ezeket a 
kis előirányzatokat. Kétségtelenül így a jogalkalmazó, alapvetően a miniszteriális 
fejezetek irányítói, tehát a miniszerek ezáltal többletfelelősséget és 
többletjogosítványt is kapnak ezen előirányzatok felhasználása tekintetében. Ha úgy 
tetszik, akkor ez a módosítás egy kicsit a programalapú szemlélet irányába történő 
lépés. Én nem mondom egyáltalán, hogy ez egy feladatalapú költségvetés, nincs erről 
szó, ez egy lépés ebbe az irányba, hogy a parlamenti vita ne kis, apró tételekről 
szóljon, hanem az irányokról, és ezt talán, reményeink szerint, jobban segíti ez az új 
szerkezet.  

A többi elhangzott kritikára, illetve a kormánypártok részéről a dicsérő 
szavakra - amit köszönök a kormány nevében - pedig jellemzően az általános vitában 
megtörtént a válaszadás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr reakcióit. Dr. Mellár Tamás 

alelnök úr jelezte, hogy szeretne még szót kérni. Parancsoljon! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Egyáltalán nem akarom húzni az időt, csak szeretnék egyetlen mondatot mondani. 
Két éve vagyok a Gazdasági bizottság tagja, de ez volt az első alkalom, amikor 
szakmailag megalapozott és érdemi választ kaptam a kérdéseimre. Köszönöm szépen, 
államtitkár úr.  

 
ELNÖK: Csatlakoznék Kósa Lajos képviselő úr kicsit lazább 

megfogalmazásához, biztos azért van, mert más a levezető elnök (Derültség.), de 
természetesen ez csak a vicc helye volt.  

Azt gondolom, hogy amennyiben további képviselői jelentkezést nem látok, a 
vita első szakaszát lezárnám, ha egyetértenek vele, és döntenünk kellene a 
házszabálynak való megfelelőségről. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akkor 
kézfelemeléssel jelezzék, ha ezt a javaslatot elfogadják. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazati aránnyal a törvényi megfelelőséget a 
bizottságunk elfogadta.  

Áttérnék a részletes vita második szakaszára. A bizottság a törvényjavaslathoz 
érkezett képviselői módosító javaslatokból azokat tárgyalhatja meg, amelyeket hozzá 
nyújtottak be. Ez összességében 100 darab módosító javaslatot jelent, de kettőt azóta 
a benyújtója visszavont. Frakciónkénti bontásban is megkaptuk, illetőleg 
elektronikusan is, és kiosztásra is kerültek ezek a módosító javaslatok. Nekem Tóth 
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Csaba alelnök úrral, illetőleg itt a fideszes alelnök urakkal volt lehetőségem előtte 
egyeztetni arról, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve próbálnánk most is 
csomagban szavazni. Természetesen arra van lehetőség és mód, hogy a csomagon 
kívül, ha valaki szeretne kikérni, akár a bizottság tagjai a saját benyújtott módosító 
indítványukat, vagy akár a bizottság tagjai bármelyik másik módosító indítványt, 
akkor természetesen arról szavaznánk külön. Nem tudom, hogy így elfogadható-e. 
(Általános helyeslés.) Köszönöm szépen.  

Megadnám most a szót első körben a képviselőtársaimnak. Én is jelöltem meg 
számomra szimpatikus és kikérendő módosító javaslatokat, de természetesen, 
amennyiben ezt megteszi a bizottság részéről bárki, akkor majd ahhoz csatlakozom én 
is. Kérem, jelezzék, hogy melyek azok! Én próbálom ezeket akkor egyesével 
feljegyezni. Parancsoljon, alelnök úr! 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Mondanám akkor a sorszámokat, 

hogy melyik módosító javaslatról szeretnék külön szavazást kérni. Ez az 58., 60., 68., 
72., 464… 

 
ELNÖK: Bocsánat! Akkor nem a sorszámot, hanem a módosító javaslat 

sorszámát mondja. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen.  
 
ELNÖK: Akkor még egyszer kérném. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Jó. A módosító javaslat sorszámát 

mondanám akkor még egyszer. Tehát az 58., 60., 68., 72., 464. és az ötpárti, a 803. 
sorszámú. És majd szeretném kérni helyettes államtitkár urat, hogy egy részletes 
indoklást is mondjon hozzá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Rendben. Ezeket akkor regisztráltam. Ha megengedik, akkor 

menjünk folyamatosan. Megadnám a szót államtitkár úrnak az indoklásra, és ezt 
követően pedig a további egyéni módosítókikérésekkel folytatnánk, és majd a végén 
ezekről külön szavazunk. Parancsoljon! 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Először azt mondanám, hogy előzetes tárcaálláspontot tudok 
mondani a támogatás vonatkozásában. Ezeket a módosító indítványokat nem 
támogatjuk. Mondom ezekhez tartozóan az indokolást is.  

A Tóth Csaba képviselő úr által beadott 58., 60., 68. és 72. számú módosító 
indítványok, valamint a 464. számú módosító indítvány egyaránt a kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra juttatott forrást javasolja 
csökkenteni. Itt azzal indokolnánk a tárcaálláspontunkat, hogy azt gondoljuk, hogy 
ezek az elvonások veszélyeztetnék a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó 
egységes lakossági kommunikációs és konzultációs feladatok ellátását, ennek a 
fedezetét, idetartozóan az írásbeli konzultáció lefolytatását, az Európa jövőjét érintő, 
nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos 
feladatok ellátását, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati 
döntésekkel kapcsolatos feladatok tárgyban, továbbá tájékoztató kiadványok 
terjesztését. Mindezért nem tudjuk támogatni. Tehát nem a pozitív láb volt a 
véleményünk megalapozását szolgáló rész, hanem a negatív láb, ahonnan a módosító 
indítvány elvette volna a forrást.  
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A 803. módosító indítvány tekintetében itt egy filozófiai különbséget javasol 
érvényesíteni a módosító indítvány, amivel a kormány nem ért egyet. A kormány, 
mint az nagyon sokszor hangsúlyozásra került, egy munkaalapú társadalmi életben, 
társadalomban hisz, tehát abban, hogy az segíti a jólétet, ha az embereknek munkájuk 
van. A költségvetési forrásokat is erre kell fordítani. Az indítvány által javasoltak nem 
ebben, hanem a segélyezésben látják a megoldást, illetve olyan ellátások biztosítására 
tesznek javaslatot, ami nincs összhangban ezzel a filozófiai felfogással. Alapvetően 
ezért nem támogatjuk ezt a nagy módosító indítványt. Emellett több olyan - így a 
paksi szerződés vagy a Budapest-Belgrád vasútvona-lfejlesztés szerződése - 
nemzetközi szerződésben is foglalt projekt alól venné ki a forrást a módosító 
indítvány, ami értelemszerűen a nemzetközi szerződésekbe, jogszabályokba ütköző 
lenne, ezért sem tudjuk ezt támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Potocskáné Kőrösi Anita 

képviselő asszonynak.  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Lenne egy pár, amit szeretnék kikérni a Jobbik képviselőcsoportjának módosító 
indítványai közül: a 284., 285., 497., 500. és az 593. Ezeket képviselőtársaim 
nyújtották be. Továbbá szeretnék kérni külön szavazást az általam benyújtott 302., 
303., 304., 305., 306. és 307. számú módosító indítványra, és én is tisztelettel 
megkérem államtitkár urat, hogy amennyiben nem tudják támogatni, a tárca 
álláspontját legyen szíves indokolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak.  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Igyekszem a feladattal megbirkózni. A 302-307-ig könnyebb 
dolgom van, itt ugyanaz az alapvető indokolásunk. Azzal kezdeném, hogy az előzetes 
tárcaálláspont alapján nem támogatjuk ezeket a módosító indítványokat. A 302., 
303., 304., 305., 306. és 307. esetében szintén a kormányzati kommunikációs és 
konzultációs feladatok forrását csökkentenék a javaslatok, ezért is nem támogatjuk. A 
303. esetében azt gondoljuk, hogy a közúti fejlesztések 204 milliárd forintos 
előirányzata lehetőséget nyújt az összes olyan útépítésre, amit az országban meg kell 
valósítani ebben az évben, és úgy gondoljuk, hogy ide adott esetben becsatornázható 
egy ilyen program is.  

A 305. ponttal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a turisztikai 
fejlesztésekre rendkívül nagy összegű forrást tartalmaz a törvényjavaslat. Itt ez 90 
milliárd forint önmagában csak a turisztikai fejlesztések célelőirányzaton, és ha 
minden egyéb turisztikai céllal kapcsolatos forrást ideszámolunk, akkor az 
meghaladja a 100 milliárd forintot, úgyhogy itt ilyen értelemben úgy gondoljuk, hogy 
elegendő forrást tartalmaz a költségvetés. (Bánki Erik megérkezik.) 

 
(Bánki Erik, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését Witzmann Mihálytól.) 

 
Ami a többit illeti, ott lehet, hogy egy kicsit lassabb leszek, ezért előre is 

elnézést kérek. Volt a 284-es, ha minden igaz. Ezzel az indítvánnyal a közszolgálati 
hozzájárulás összege kerülne csökkentésre. Ezt azért nem tudjuk támogatni, mert a 
médiatörvénynek ellentmondana. Egy adott képlet alapján kerül meghatározásra e 
tekintetben a kiadási előirányzat összege.  
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A következő a 285. pont. Erre szintén ugyanaz az indokolás igaz, hogy a 
Budapest-Belgrád vasúti fejlesztés nemzetközi szerződésbe foglalt fejlesztés, nem 
tudjuk támogatni, hogy onnan elvegyük a forrást. Ez nem áll összhangban a 
nemzetközi szerződéssel. A kormány számára egy kiemelt prioritást élvező fejlesztés, 
a jövőben ez nagyon jelentős kereskedelmi kapcsolatok felépítésére lesz alkalmas, 
összeköttetést fog biztosítani a görög pireuszi kikötővel, ahol a keletről érkező áruk 
egy jelentős része kerül a szárazföldre átpakolásra és vasúti szállításra. A Budapest-
Belgrád-pálya ebbe a vasúti hálózatba való becsatlakozásához, úgy gondoljuk, hogy 
kiemelt érdek fűződik. Azért nem támogatjuk ezt a módosító indítványt, mert a 
nemzetközi szerződésben foglaltakat úgy tudjuk teljesíteni, ha ekkora előirányzatot 
szánunk erre a következő évben.  

A 497. pont, ha minden igaz, itt a rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatát kívánja csökkenteni a módosító indítvány. Ez egy olyan tartalék-
előirányzat, aminek a mértékét meghatározza az államháztartási törvény, méghozzá 
ez a kiadási főösszegnek 0,5 százalékánál nem lehet kevesebb, és amennyiben ez a 
módosító indítvány támogatásra kerülne, akkor ebbe a, hogy úgy mondjam, 
törvénysértő állapotba kerülne a törvényjavaslat.  

Az 500-as irományszámú következik. Itt legalább két ok miatt nem tudjuk 
támogatni ezt a javaslatot. Egyrészt, amit a Budapest-Belgrád vasútvonalfejlesztés 
tekintetében elmondtam, az az egyik oka, a másik oka pedig, hogy a kormánynak az 
optimális adórendszerrel kapcsolatos nézeteivel szembe menne ez az indítvány. A 
forgalom- és fogyasztásalapú adók szerepének a prioritása áll a kormány 
adópolitikájának középpontjában, tehát a közvetlen adók csökkentése révén 
valósulhat meg elsősorban, és továbbra is azt gondoljuk, hogy a fogyasztási jellegű, és 
a káros externáliákat terhelő adók prioritása vagy jelentősebb összegű beszedése az, 
ami az adópolitikát szolgálhatja.  

Az 593-as az utolsó, és erre is már tulajdonképpen válaszoltam a 
konzultációval kapcsolatos válaszomban. Köszönöm szépen.  

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, helyettes államtitkár úr. Köszönöm szépen Witzmann Mihály alelnök úrnak, 
hogy segített a bizottsági ülés vezetésében, és vezette a vitát addig, amíg 
képviselőtársaimmal az általános vitán vettünk részt a plenáris ülésen. Mellár Tamás 
alelnök úr jelentkezett szólásra. Öné a szó. 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

Párbeszédnél a 380., 388., 389., 390., 451. és 760. pontok. 
 
ELNÖK: A helyettes államtitkár urat kérem, hogy adjon választ az alelnök úr 

által felvetett kérdésekre. Köszönöm szépen.  
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Ezeket a módosító indítványokat előzetes tárcaálláspontunk 
alapján nem támogatjuk. Itt is részletes indoklást… (Dr. Mellár Tamás: Köszönöm 
szépen, nem kérek.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdésem az, hogy van-e még 

képviselőtársaimnak kérdése. Van-e olyan módosító indítvány, amivel kapcsolatban 
helyettes államtitkár úrtól szeretnének tárcaálláspontot kérni? (Jelzésre:) Öné a szó, 
Witzmann Mihály alelnök úr.  
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WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Csak szeretném előrebocsátani, hogy az egyéni képviselői módosító 
javaslatokkal kapcsolatban hat olyan van, amit mindenképpen szeretnék én is 
támogatni: Potocskáné Kőrösi Anita 302., 303., 304., 305., 306. és 307. számú 
javaslatáról van szó. Ezért kérem majd elnök urat, hogy a szavazáskor erre legyen 
tekintettel, hogy külön szavazzunk ezekről. Köszönöm szépen. (Dr. Mellár Tamás 
távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés nincs képviselőtársaim részéről. 

Ha jól értettem, akkor Witzmann alelnök úr azt kéri, hogy akkor Potocskáné Kőrösi 
Anita képviselő asszony 302., 303., 304., 305., 306. és 307. számú javaslatáról külön 
szavazzunk. A képviselő asszonyt kérdezem, hogy ettől függetlenül egy csomagban 
szavazhatunk-e ezekről a javaslatokról, vagy egyenként szeretné. (Jelzésre:) 
Köszönöm szépen. A képviselő asszony jelzi, hogy egy csomagban szavazhatunk 
ezekről.  

Van-e még olyan indítvány, amiről azt kérik képviselőtársaim, hogy külön 
szavazzunk? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Kérdezem helyettes államtitkár 
urat, hogy van-e olyan a módosító indítványok közül, amelyeket a tárca támogat.  

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nincs 

olyan, ezeket nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi menetre vonatkozó javaslatom az 

lenne, hogy első körben az imént felsorolt, Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony 
által benyújtott indítványokról szavazzunk, utána pedig egy csomagban az összes 
többi indítványról. Ez így megfelel képviselőtársaimnak? (Általános helyeslés.) 
Köszönöm szépen.  

Elsőként a 302., 303., 304., 305., 306. és 307. számú indítványokról 
szavazunk. Ki az, aki ezeket támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta ezeket a módosító indítványokat.  

Ezek után az ezeken az indítványokon kívüli összes többi módosító indítvány 
következik, amelyeket a bizottsághoz benyújtottak a képviselők. Külön sorszám 
szerint nem sorolnám fel őket, hiszen az előterjesztés egyben tartalmazza. Ki az, aki 
ezeket az indítványokat támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. A bizottság ezeket az indítványokat nem támogatja. Köszönöm 
szépen.  

A bizottság saját módosító indítványt nem kíván benyújtani a költségvetéshez, 
így a részletes vita lezárásáról szavazhatunk. Ki az, aki támogatja a részletes vita 
lezárására vonatkozó javaslatomat? (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy ki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság elfogadta a jelentést. Köszönöm szépen 
helyettes államtitkár úrnak és kollégáinak, hogy a bizottság rendelkezésére álltak. A 
harmadik napirendi pontot ezzel lezárjuk.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pont, az egyebek keretében van-e képviselőtársaimnak 
bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szeretném felhívni a 
figyelmüket arra, hogy jövő héten ülést kell tartanunk, hiszen még vannak olyan 
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törvényjavaslatok a Ház előtt, amelyek részletes vitáját le kell folytatnunk, illetve van 
még tárgysorozatba vételről szóló döntésünk is. Igyekszünk olyan időpontot keresni, 
ami képviselőtársaim számára a legmegfelelőbb lesz, ebben majd kollégáim a 
segítségemre lesznek.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép 
és eredményes napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 08 perc) 

Witzmann Mihály 
a bizottság alelnöke 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


