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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm önöket a Költségvetési bizottság ülésén. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mind a sajtó munkatársait, mind a munkánk iránt 
érdeklődőket tisztelettel köszöntöm. A hétfői parlamenti döntés következtében 
köszöntöm a bizottság legújabb tagját, Böröcz László urat. Örülök neki, és jó munkát 
kívánok önnek így hivatalosan is. Így már teljes létszámmal működik a bizottságunk, 
15 fővel. 

Tájékoztatom önöket, hogy Ritter Imre, a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága elnökének kérésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 29. 
§ (3) bekezdése alapján engedélyeztem, hogy Sianos Tamás görög nemzetiségi 
szószóló úr és Szolga József horvát nemzetiségi szószóló úr a Költségvetési bizottság 
ülésein tanácskozási joggal a jövőben részt vehessen. Szeretettel köszöntöm önöket is, 
és jó munkát kívánok önöknek. 

Az ülést ezzel megnyitom. A helyettesítések bejelentéséről kell most 
döntenünk. Bejelentem, hogy a mai bizottsági ülésen V. Németh Zsoltot Szűcs Lajos 
képviselő úr, Horváth István urat Boldog István úr, Szabó Zsoltot Böröcz László úr és 
Ritter Imrét pedig Hargitai János úr fogja képviselni ezen az ülésen. 

Megállapítom, hogy a megjelent képviselő hölgyekkel, urakkal, a 
helyettesítésekkel együtt a Költségvetési bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor. Képviselőtársaim a múlt héten 
megkapták e-mailben az ülés napirendi javaslatát. A napirendi javaslathoz érkezett 
egy házszabályszerű, a házszabály rendelkezéseinek megfelelő napirendi javaslat, 
módosításra vonatkozó kezdeményezés Szűcs Lajos alelnök úr részéről, amelynek 
lényege, hogy ne tárgyalja a bizottság a napirendi javaslat 1. pontját. Elsőként tehát 
erről a kezdeményezésről kell dönteni, akár vita nélkül is megtehetjük. Mindamellett, 
hogy… (Dr. Szűcs Lajos: A bizottság erről vita nélkül dönt.) Alelnök úr jelzi 
számomra, hogy akkor vita nélkül fogjuk ezt megoldani. Köszönöm szépen. 

Kérem, hogy aki egyetért a módosító javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez 9 igen. Aki nem értett egyet ezzel a javaslattal? (Szavazás.) 3 nem. 

Akkor egy 9:3-as arányt jegyezzünk meg a mai napra, úgy látom, hogy ez 
fontos szám lesz. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem volt tartózkodás. 

Akkor ennek megfelelően, bár megítélésem szerint az Alkotmánybíróság 
vonatkozó határozata szerint Matolcsy úr jogával visszaél, amikor nem tart velünk és 
nem jön a bizottság ülésére, de ezt majd más formában igyekszünk lefolytatni, úgy, 
ahogy tegnapelőtt a Magyar Nemzeti Bank alelnökével a plenáris ülésen folytatott 
vitát is megtettük. 

Így akkor mehetünk tovább, és a módosított napirendet kell akkor így 
elfogadnunk. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, ebben a formában, akkor jelezze 
kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen. Ki az, aki ezzel így nem értett 
egyet? (Szavazás.) 3 nem. 

A napirendet ebben a formában elfogadtuk, az 1. napirendet akkor innen 
kihúztuk. 

Ezzel megkezdhetjük a napirend tárgyalását. 



6 
 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rátérhetünk a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat részletes vitájáról szóló napirendi pontra. A napirendi pont 
tárgyalását ezennel megnyitom. 

A törvényjavaslat általános vitája a múlt héten lezajlott, az általános vita 
kiterjedt az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményére is. A 
képviselői módosító javaslatokat a múlt héten csütörtökön, 16 óráig lehetett 
benyújtani. Tájékoztatom önöket, hogy összesen 810 darab képviselői módosító 
javaslat érkezett, így a bizottság, mint kijelölt bizottság a részletes vitában 810 darab 
érvényes képviselői módosító javaslatot tárgyal. Ha ezzel a bizottság egyetért, azt 
gondolom, hogy ezzel hallgatólagosan is egyetérthetünk, hogy mind a 810 darab 
javaslatot meg kívánjuk vitatni. 

A törvényjavaslat előterjesztője a pénzügyminiszter, képviseletében Banai 
Péter Benő államtitkár urat, Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes asszonyt és 
kollégáikat tisztelettel köszöntjük és örülünk annak, hogy megérkeztek és segítik a 
munkánkat. 

A részletes vita lefolytatását segítendő, több háttéranyagot is kapott a 
bizottság. A szokásoknak megfelelően a részletes vitát két szakaszban fogjuk 
lefolytatni. Ezzel a részletes vita első szakasza zajlik, ezt megnyitom. 

Ebben a szakaszban a törvényjavaslat egésze vonatkozásában meg kell 
vizsgálni, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a 
nemzetközi jogból és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint 
megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Elsőként megkérem államtitkár urat, hogy tájékoztassa a bizottságot ezekkel 
összefüggésben a törvényjavaslatról, azt követően pedig a képviselők ismertetik majd 
a véleményüket. Már most jelzem, hogy a részletes vitáról szóló jelentésben szereplő 
írásbeli vélemény és jelentésről való szavazást követően a kisebbségben maradt 
képviselők véleményének írásbeli változata csak olyan elemeket fog tartalmazni, 
amelyek ma itt elhangoztak. 

Ezzel megadom a szót államtitkár úrnak, tessék, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. 
Ahogy elnök úr is mondta, a vita jelenlegi szakaszában a kormánynak arról kell 

nyilatkozni, hogy a beterjesztett törvényjavaslat az Alaptörvénynek, illetőleg a hazai 
és európai uniós jogszabályoknak megfelel-e. Véleményünk szerint a kormány az 
Alaptörvény 36. cikkével összhangban készítette elő a költségvetésitörvény-javaslatot, 
és értelemszerűen a hazai és európai uniós egyéb jogszabályoknak is megfelel a 
tervezet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor egyértelmű a helyzet, a 

kormány véleményét ismerjük. 
Akkor most a bizottság tagjainak véleménye következik. Kinek adhatok szót? 

Alelnök úr, tessék, parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Én azt gondolom, hogy nem fogok senkit meglepni azzal, hogy nem tudok 
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mást mondani a kormány által benyújtott 2019. évi költségvetésre, hogy ez a 
változatlanság és a fenntarthatatlanság költségvetése. A legnagyobb hibája, hogy nem 
ad választ a társadalom egyre nagyobb rétegeinek leszakadására, nem oldja meg a 
bérválságot, nem javítja az egészségügy és az oktatás helyzetét, nem készíti fel 
Magyarországot a XXI. század kihívásaira.  

A jövő évi költségvetés tovább fogja növelni a központosítást, az 
önkormányzatok kivéreztetését és végképp lehetetlenné teszi, hogy a 
minisztériumokon kívül bárki beleszóljon közös ügyeink eldöntésébe. 

Az LMP meggyőződése szerint ezért a jövő évi költségvetés nem apró 
korrekcióra, hanem egy teljes újratervezésre szorul. Engedjék meg, hogy néhány plusz 
gondolattal kiegészítsem az eddig elmondottakat, mert azt gondolom, hogy amikor 
arról beszélek, hogy az önkormányzatok kivéreztetése tovább folyik, akkor 
gondoljanak majd erre a mondatomra, mert nem kell sok, néhány éven belül 
mindenki fogja látni és a bőrén tapasztalni, hogy az önkormányzatok egy jelentős 
része újratermeli azt az adósságállományát, amit egyébként néhány évvel ezelőtt csak 
a kormányzat átvállalt tőlük. Azt gondolom, hogy ez fehéren-feketén megmutatja azt, 
hogy a jelen költségvetés és az a gazdasági irány, ami emögött van, az nem 
fenntartható. 

Pontosan látjuk és mindenféle más törvényjavaslat vitájában is elhangzik, hogy 
a társadalmi szétszakadás határán van Magyarország. Van egy szűk réteg, aki 
kifejezetten jól él, van egy szűk réteg, aki tisztességesen megél, és egy nagyon jelentős 
réteg van, akinek - hogy egészen finoman fogalmazzak - problémát okoz a sárga 
csekkek befizetése. 

És ezen lehetne segíteni. Értelemszerűen, amikor költségvetésről beszélünk, 
nem tudom megkerülni az adótörvényeknek a kérdését. Az LMP nagyon régóta 
képviseli azt az álláspontot – és ez most is így van -, hogy egy progresszív, többkulcsos 
adózásra lenne szükség, mert az nem igazságos, hogy a társadalom legjobban kereső 
tagjai nem vesznek nagyobb felelősséget magukra az adózáson keresztül. Ez valami 
olyan döbbenetes társadalmi igazságtalanság, amit nagyon nehéz szavakba foglalni. 

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az áfán keresztül, ezen az egészen extrém magas 
áfán keresztül gyakorlatilag nagyon súlyos adóterheket ró a mai magyar kormányzat a 
legrosszabb keresetű polgártársaink életére. Azt gondolom, hogy mindennél többet 
elmond az a tény, hogy ma az állam több áfát szed be egy kiló kenyéren, mint 
amennyi árrést érvényesíteni tud a kereskedő vagy a pék. Azt gondolom, hogy ez 
mindent elmond. 

Olyan alapvető élelmiszereknek lenne szükséges az áfacsökkentése, ami 
lehetővé tenné, hogy azok a társadalmi rétegek, akik nem annyit keresnek, mint mi, 
képviselők, azok is hozzájussanak egészséges és jó minőségű élelmiszerekhez. 

Azt gondolom, amikor a költségvetésről beszélünk, akkor nem lehet 
megkerülni olyan alapvető problémákat, hogy ma Magyarországot még mindig 
bérválság feszíti, és ez a bérválság egy olyan versenyhátrányt okoz az országnak, ami 
azt gondolom, hogy hibás irányba kényszeríti a gazdasági döntéshozókat vagy a 
gazdasági döntéshozók próbálják mesterségesen ezt előállítani. Pontosan látjuk, hogy 
addig, amíg az innovatív technológiák támogatása helyett az alacsony hozzáadott 
értékű kiszolgáló gazdaságra fókuszálunk, addig ez az ország nemhogy nem fogja 
megelőzni majd a régiós és európai versenytársainkat, hanem le fog tőlük szakadni. 
Azt gondolom, hogy amíg egy költségvetés ilyen típusú kihívásokra nem ad választ, 
addig azt nem szabad elfogadni. 

Akkor azt gondolom, hogy beszélnünk kell néhány gondolatot Paks II-ről. Paks 
II. egy megkerülhetetlen tétele a magyar politikának, a magyar gazdaságpolitikának 
és a magyar költségvetésnek egyaránt. Amikor Paks II. mellett dönt a kormány, akkor 
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gazdaságilag, költségvetésileg is kiszolgáltatja az országot. Amikor Paks II. mellett 
teszi le a voksát a kormány, akkor politikailag is kiszolgáltatja magát annak az 
Oroszországnak, akivel bizony, jogosan fogalmazhatjuk meg, hogy rossz 
tapasztalataink vannak. 

Azt gondolom, hogy ha Magyarország biztonsága valóban az első lenne a 
magyar kormánypártoknak, akkor például nem lehetne benne Paks II.  

A Lehet Más a Politika egyébként több mint 200 módosító javaslatot nyújtott 
be a költségvetéshez, kísérletet téve arra, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehetne 
fenntartható gazdasági, fenntartható társadalmi pályára állítani ezt az országot. 
Abban az esetben, hogyha ez a fajta irány tovább folytatódik hosszú évtizedeken 
keresztül, akkor félő, hogy Magyarország sorsa megpecsételődik, abban az 
értelemben, hogy nem leszünk versenyképes vezető erői Európának, pedig minden 
tehetségünk és minden lehetőségünk meglehetne, hogy ezt a pozíciót elfoglaljuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Bősz Anett képviselő asszony. Tessék, 

parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is a fenntartható 

fejlődés célkitűzésének hiányára szeretném felhívni a figyelmet, és arra, hogy amikor 
az EU az államháztartás strukturális egyenlegének tartós javulását célzó kiigazításra 
kérte a kormányt, akkor ettől a magyar kormány elzárkózott. Én erre tényleges 
magyarázatot nem igazán találtam azon kívül, hogy az Orbán-kormány gyakorlatilag 
évek óta folytatja azt a kommunikációt, hogy nekünk Brüsszel valamifajta 
ellenségünk, ami egészen egyszerűen nem igaz, már csak arra gondolhatunk, hogy az 
Európai Unió nettó haszonélvezőiként igazán megfogadhatnánk néhány olyan 
tanácsot, amely egyébként akár a középtávú fenntartható fejlődésünket szolgálja. 

Én is kitérnék képviselőtársamhoz hasonlóan néhány olyan szakpolitikai 
területre, ahol nagyon látványos az, hogy a magyar kormány nem célozza a 
fenntartható fejlődést, sokkal inkább valamifajta túlélésre játszik. Ilyen például a 
Nyugdíjbiztosítási Alap. Történelmi bűn volt a magán-nyugdíjmegtakarítások 
államosítása és az, hogy egy olyan lábát rúgták ki a nyugdíjbiztosításnak ezáltal 
Magyarországon, amely nem pusztán azt üzente az embereknek, hogy az 
öngondoskodás nem éri meg, hiszen erre bármikor ráteheti az állam a kezét, hanem 
azt is üzeni, hogy valamifajta paternalista szemléletben, abban a hazugságban lehet 
ringatni európai uniós állampolgárokat, hogy olyan módon vannak biztonságban egy 
egyébként öregedő társadalomban, amelyben nem biztosított a jelenlegi 
nyugdíjrendszer fenntartása. 

Azt gondolom, hogy amikor ránézek a jövő évi költségvetésre és azt látom, 
hogy jövőre kevesebb pénz jut a Nyugdíjalapnak, akkor azt sem értem, hogy hogyan 
ringathatják a jelenlegi nyugdíjasokat abban a hiszemben, hogy nekik javulni fog az 
életszínvonaluk. Ez egészen elképesztő ellentmondás, és páratlan felelőtlenségnek 
tartom azt a jelenleg dolgozó és adófizető magyar állampolgárokra nézve, hogy 
nincsen számukra sem közép-, sem hosszú távú perspektívájuk arra nézve, hogy 
hogyan kívánják fenntarthatóvá tenni és valóban stabillá tenni a nyugdíjrendszert. 

De nem találok mást akkor sem, amikor mondjuk az oktatási rendszer 
finanszírozása felé kanyarodunk. Nagyon régóta szorgalmazza a demokrata ellenzéki 
pártok sora, hogy az oktatási minimumnak megfelelően a GDP-arányos 
ráfordításokat emeljék 6 százalékra az oktatási rendszer finanszírozásában. Ez nem 
pusztán azt jelentené, hogy végre nem találkozunk azokkal a problémákkal, hogy 
iskolákra rászabadul mondjuk a javítási munkálatok folyamatos elmaradásából az a 
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probléma, hogy amikor elkezdődik a fűtési szezon, akkor elárasztja a víz az iskolát, 
mert egyszerűen a csövek elöregedtek, és már képtelenek olyan embernek szólni az 
iskola vezetői, akikkel korábban egy dinamikus egyeztetés volt. Ez egyúttal nemcsak a 
finanszírozási problémákat sejteti, hanem szintén az Orbán-kormány által teremtett 
strukturális problémákat, amely kivette a helyi közösségek kezéből az oktatási 
intézmények irányítását, és egyúttal megszüntette azt a lehetőséget, hogy a helyi 
önkormányzattal egyeztetve az éppen aktuális problémákat és kihívásokat, az iskola 
vezetése egyébként meg tudja oldani. Tehát az oktatás finanszírozásában nemcsak egy 
súlyos forráshiánnyal állunk szemben, a Magyar Liberális Párt számításai szerint ez 
megközelíti a GDP 1 százalékát, ami hiányzik az oktatási rendszerünk 
finanszírozásából, hanem nagyon súlyos hiba az is, hogy az erőszakos központosítás 
miatt egyszerűen nem ott tudnak megoldódni a problémák, és ezáltal fenn is 
maradnak, hogy a helyi közösségek kezéből ki lett véve az irányítás, nem beszélve 
arról – bár ez nem a Költségvetési bizottságra tartozik -, hogy sajnos nagyon sok 
esetben az iskolai polgárság akarata ellenére választanak iskolavezetést, ami aztán 
végképp tovább növeli ezeket a gondokat. (Megérkezik az ülésre dr. Varga-Damm 
Andrea.) 

Hogy tovább soroljam azokat a problémákat, ami az oktatási rendszert illeti és 
szintúgy nem szolgálja hazánk fenntartható fejlődését, itt beszélnünk kell arról, hogy 
a magyar kormány súlyosan át is politizálja azt a kérdést, hogy jelen pillanatban 
hogyha ránézünk a világnézetileg semleges iskolák finanszírozására, illetve az egyházi 
iskolákra, akkor azt találjuk, hogyha diákonként lebontjuk azt a támogatási összeget, 
amely megilleti az egyházi iskolákat, közel háromszoros különbséget találunk. Ez nem 
megengedhető ma egy európai országban, hogy azért, mert valaki egy világnézetileg 
semleges iskolába jár, hátrányokat szenvedjen. Láthatjuk azt, hogy például a 
gimnáziumi férőhelyek csökkentéséből adódóan nagyon súlyos iskolai hátrányokba 
keverednek adott esetben már a 13-14 éveseink is, abból adódóan, hogy a kormány 
felvázol magának egy ideális képet arra nézve, hogy hogyan is kellene élnie, vallást 
gyakorolnia egy magyar embernek, és ezt a messzemenőkig meg is finanszírozza, 
hogyha valaki megfelel a saját emberképének. Én azt gondolom, hogy ez nem 
megengedhető egy jogállamban vagy egy működő demokráciában. 

Továbbmenve, a Bethlen Gábor Alapról szeretnék még beszélni, mert azt 
gondolom, hogy itt is van egy olyan súlyos helyzet, amikor a kormány azt gondolja, 
hogy a saját társadalomképének az üzenetéért bármit fel lehet áldozni. A Bethlen 
Gábor Alappal kapcsolatosan elmondtuk nagyon sokszor, hogy a hazai oktatási 
rendszerből is nagyon sok pénz hiányzik. Akkor, amikor a magyar kormánynak az az 
állítása, hogy nemzetstratégiai szempontokból határon túli oktatási projekteket 
szeretne finanszírozni, akkor nem tudom elképzelni azt, hogy ez az egyébként nemes 
cél miért olyan módon oldódik meg, hogy átláthatatlan a finanszírozása? 

Még egy kérdés így talán zárógondolatként, és azt hiszem, hogy ez jellemzi 
talán a kormány egész működését, meg a költségvetés tervezését is, hogy miért nem 
láthatjuk át ezeknek a pénzeknek az elköltését? Miért kér a Bethlen Gábor Alap 35 
millió forintot arra, hogy elmondja azt, hogy mire fordítódnak ezek az összegek? 

És lenne egy kérdésem is egyébként a kormánypárti képviselőtársaimhoz és 
államtitkár úrhoz is, ha megengedik, hogy mi igaz abból, hogy a Bethlen Gábor 
Alapból mindenféle fociegyesületeket és egyéb egyesületeket finanszíroznak határon 
túl? Miért nem láthatunk ebben tisztán? Ez egyébként egy relatíve pici összeg, de azt 
gondolom, hogy valamifajta lakmuszpapírja annak, hogy hogyan viszonyulnak önök 
akár a demokratikus intézményekhez, akár az ellenzéki kérdésekhez, vagy akár a 
transzparencia kérdéséhez. Nekem az egész költségvetésre nézve ezek a globális 
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problémáim, és azt gondolom, hogy a Bethlen Gábor Alapban egyszerűen cseppben a 
tenger, nem megengedhetőek ezek a folyamatok. 

Megköszönöm a figyelmüket és a türelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Közben rögzítettük, hogy 

megérkezett dr. Varga-Damm Andrea képviselő asszony is. Tájékoztatom önt, hogy a 
vita első szakaszában vagyunk, amikor a formai követelményekről beszélünk, és arról, 
hogy illeszkedik-e a jogrendszer egészébe, ebben a szakaszban tartunk. Ezzel 
kapcsolatosan szeretné-e még valaki kifejteni a véleményét? Tessék, parancsoljon, 
képviselő asszony! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Már a 

plenáris ülésen is elmondtam, úgy érzem, hogy ez a költségvetés egy hazardírozás. A 
forint-euró árfolyam, a növekedés vonatkozásában túlzott optimizmus, és az, hogy 
mindenáron az EU-előírásoknak való megfeleléshez egy kvázi adminisztratív alapokat 
helyezett a költségvetés elé, ez mindenképpen azt mutatja, hogy ez a kabinet, aki ezt 
beterjesztette, tulajdonképpen hazardírozik. 

Sokszor gondolkodunk azon, hogy hogyan tárgyalhatunk mi költségvetést úgy, 
hogy még az előző évi zárszámadás ideje itt sincs, az előző év számait egyáltalán nem 
ismerjük, és fogalmunk nincs arról, hogy az, amiről most beszélünk, annak realitása 
van-e, és majd ez a kormányzat milyen módon ad számot arról, hogy a 2017-es év, a 
2018-as év milyen módon fog lezajlani. 

Abban a tekintetben is hazardírozó a költségvetés, hogy minden, különösen 
ellenzéki párt képviselője azt vizsgálja elsődlegesen, hogy a magyar társadalmat 
érintő jóléti rendszereknek nyújtott források miként fognak alakulni. Az látható ebből 
a javaslatból, hogy mindazok az elképzelések, amelyek a társadalom egészségügyi 
ellátását, oktatását, szociális rendszerét, nyugdíjrendszerét érintik, abban az 
emelkedő költségvetési terv bőségesen alatta lesz a várható inflációnak. Ez is azt 
mutatja, hogy ez a kormány nem elsődlegesen a társadalom jóléti intézkedéseit 
helyezi előtérbe munkálkodása során, hanem amint mondottam a plenáris ülésen, 
megőrzi a költségvetést a kifizetőhely alapjának. 

Tele van a költségvetés olyan átláthatatlan intézményekkel. Ugyan az 
intézményeket ismerjük, de a gazdálkodásuk rendkívüli - hogy úgy mondjam - 
nézeteltéréseket generál az ellenzéki oldalról, olyanfajta, a költségvetésben 
részletesen ki nem fejtett tevékenységekre óriási milliárdos forrásokat biztosít, és 
tulajdonképpen az látszik, hogy a kormánynak a saját propagandája, illetőleg a 
hihetetlen létszámú, az állam szervezetében dolgozó és a társadalom széles körében 
mértékadó figyelmet keltő embereknek a tömegét alkalmazza, és ezáltal 
tulajdonképpen hosszú távra az ő hűségüket megvegye, aránylag magas 
javadalmazással, és a háttérben nem látjuk ennek a munkának az értékét. 

A tervezés pontos célja sajnos ebben a költségvetésben nincs kidolgozva. Az 
egy figyelemre méltó jelenség például, hogy olyan tartalékkal számol, ami 
másfélszerese a korábbinak, de az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy ezek az 
Országvédelmi Alapba betett tartalékok nem valóságosan az esetlegesen későbbi 
kockázatokra, illetőleg az olyanfajta világgazdasági folyamatokra vagy akár a belső 
gazdasági élet megtorpanása okozta hiányokra fordítódik, hanem tulajdonképpen a 
parlament kezéből ilyen magas összeg vonatkozásában kiveszi a döntés jogát és 
kormányhatározatokkal lehet év végén osztogatni ezeket a forrásokat. Most az, hogy 
ebben az évben másfélszeresére emelték ezt, már várhatjuk, hogy majd decemberben, 
karácsony és szilveszter között megint jó pár olyan szervezet, akit nagyon szeretnénk, 
hogyha a hűségüket hosszú távon megőrizhetnénk, fognak kapni óriási 
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pénzforrásokat, úgy egyébként, hogy senki, de senki nem ellenőrzi azt, hogy azokat 
valójában mire költik. 

Semmiképpen nem szeretném megismételni az előttem szóló ellenzéki 
képviselőtársaim álláspontját, azt tudom én magam is mondani, hogy egyetértek vele. 
Hogyha a későbbiekben a részletek vonatkozásában fogunk tárgyalni, akkor a további 
észrevételeimet ott fogom megtenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Tessék 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez maga a részletes vita, tehát én arra kérem majd az 
elnök urat, hogy térjünk vissza a részletes vita szabályaihoz, az általános vitában 
elhangzott mondatok itt már nem relevánsak. Itt már gyakorlatilag a módosító 
javaslatokról kell vitázni, illetve amiről ennek az első szakasznak kellene szólnia, a 
megfelelésről.  

Azt szeretném közölni a bizottsággal, hogy a mi véleményünk szerint a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdése alapján a törvényjavaslat egésze megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a 
jogrendszerbe, és megfelel a nemzetközi jogrendből és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeinknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

Tisztelt Bizottság! A kormány által előterjesztett 2019-es költségvetés a 
biztonságos növekedés költségvetése. A jövő évi költségvetés középpontjában a 
fenntartható növekedés áll, a szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szem előtt 
tartásával. A kormányzat 2019-ben 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 1,8 
százalékos nemzetiössztermék-arányos hiánnyal, és 2,7 százalékos inflációval számol, 
az államadósság további mérséklése mellett.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan az állam működése tekintetében megvalósul a 
nullás egyenleg, csak a beruházások és a fejlesztések esetén látható hiány. 2010 óta 
Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi 
helyzetét, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára 
állította az államadósságot és tartós gazdasági növekedést ért el. 

A bizottság kormánypárti része üdvözli 2019-ben az államadósság nemzeti 
össztermékhez viszonyított további csökkenését, a devizaadósság részarányának 
pedig szintén fokozatos csökkenését látja. Napjainkra az adósság negyedét már a 
lakosság finanszírozza, amely az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. 

A lakossági állampapírpiac növeli a finanszírozás és a finanszírozhatóság 
biztonságát is.  A magyar gazdaság kilátásai alapvetően jók, ugyanakkor a nemzetközi 
kereskedelemben, illetve az eurózónában vannak válságra mutató jelek, ezért 2019-
ben a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalékösszeg másfélszeresére 
emelkedik, ahogy itt elmondták az előző hozzászólók. 

Folytatódnak a növekedést elősegítő beruházási programok, összességében 
4000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg a következő évben. A tisztán hazai 
forrásból finanszírozott beruházások GDP-arányos nagysága 2019-ben már 4,5 
százalékot tesz ki. Kijelenthetjük, hogy a növekedésből nemcsak a versenyszférának 
jut, ugyanis a költségvetés fedezetet teremt a kormánytisztviselői és a köztisztviselői 
bérrendezésre, és ennek módjáról, mértékéről ősszel fog dönteni a kormány. 

Jövő évtől a hatéves bérmegállapodásnak megfelelően tovább csökkenhet a 
szociális hozzájárulási adó jelenleg 19,5 százalékos mértéke 17,5 százalékra, ami több 
mint 100 milliárd forintot hagy majd a vállalkozásoknál. A nyugdíjas korú 
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munkavállalók foglalkoztatása pedig a személyi jövedelemadón kívül minden 
közteher alól most már mentesül. 

A családi adókedvezmény mértéke a kétgyermekesek esetén 40 ezer forintra 
nő. Az áfa szelektív csökkentésének újabb lépése történik meg, mivel 5 százalékra fog 
csökkenni a tej áfája. 

Mindennek tükrében kérem a bizottsági módosító javaslatok támogatását, 
illetve később majd a költségvetés elfogadását. Köszönöm, tisztelt bizottság. 

 
ELNÖK: Ha megengedi, itt azért vitába szállok önnel, mert éppen ez a pillanat 

az, hogy illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, illetve az Európai Unió szabályaival 
összevetve. Én azt gondolom, hogy képviselőtársaim ennek megfelelő véleményt 
fejtenek ki, ezért ezeket megerősíteni szeretném, és szeretném, hogyha erről akár 
tovább vitáznánk, mert én is úgy ítélem meg, hogy a költségvetés nyári elfogadása egy 
olyan lehetetlen helyzetet teremt, hogy egyébként - és akkor fogalmazzunk 
finomabban, hogy államtitkár úr is ilyen szempontból nyugodtabb lehessen - 
bizonytalanságokat teremt, az adatok ismerete nélkül vagy hiányában döntéseket 
hozni csak sokkal több bizonytalansággal lehet. 

Ráadásul hogyha itt azt nézem, hogy az Európai Unió felé elköteleztük 
magunkat, például a költségvetési keret elfogadása szempontjából, bár értem, hogy az 
általános vitában lefolytattuk, hogy ez nem kötelező és nem kell annak minden 
részletét figyelembe venni, ezzel együtt hogyha azt látom, hogy a miniszterelnök úr 
hol válságról beszél, hol pedig költekezési lehetőségről, akkor azt gondolom, hogy 
érdemes lenne azt figyelembe venni, hogy válság előtt akkor nekünk megtakarítani 
kellene. 

Tehát ha jól mennek a dolgaink, akkor takarítsunk meg. Örömmel látom, hogy 
a pénzügyminiszter úr tegnap már egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy 
több mind 300 milliárd forintos megtakarítás, mondhatnánk a mi 
szóhasználatunkban: megszorítás következik, és akkor ez a költségvetés ennek 
megfelelően zajlik majd olyan keretek között, hogy amúgy önök egyébként többségi 
döntéssel kivonták a parlament hatásköréből a döntéshozatalt. Itt egy általános 
elfogadást követően csendes költségvetési átalakítással igyekeznek majd a gazdaság 
alakulásának megfelelően a lehetőségeket kihasználni vagy egyébként a feladatokat 
elvégezni. 

Én ezt összességében megértem, de hozzáteszem, hogy a költségvetés mostani 
elfogadása nem teszi ezt az egészet indokolttá, és ráadásul átláthatatlan ebben a 
folyamatban, mint ahogy mondtam, önök parlamenten kívül akarják mindezt 
megtenni. 

Végül pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mivel mindannyian 
tudjuk, most már minden elemző és minden szakértő, és azt gondolom, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank 3,1 százalékos közleménye az inflációra vonatkozóan 
egyértelművé tette, hogy a költségvetésben a 2,7 százalékos inflációval való számítás 
az tarthatatlan. Ennek megfelelően most azzal kell szembesülni, hogy önök továbbra 
is azt mondják, hogy ennek megfelelően menjünk, nyugodtan számoljunk, nincs ezzel 
semmi probléma, és akkor így alakulhatnak a dolgok. De hát éppen ma lett drágább 7 
forinttal a benzin. Mi fogja megakadályozni azt, hogy egyébként a ma is 328 forint 
felett lévő euró-árfolyam, amelynek hatása van az inflációra, igenis, több lesz, mint 3 
százalék? 

És akkor itt jön a lényeg, hogy önök a stabilitási törvényt nem tartják be, 
hanem megpróbálják kikerülni, és csendesen megoldani azt, hogy majd saját 
hatáskörben átalakítják a költségvetést. 
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Így összességében véve, összefoglalva azt kell hogy mondjam, hogy önök sem a 
saját szabályaikat nem tartják be, sem az európai uniós szabályokat nem tartják be, 
így ne csodálkozzanak azon, hogyha többen is mondjuk azt, hogy ez a költségvetés 
úgy, ahogy van, elfogadhatatlan. Egyébként én magam vagy mi éppen ezért nem 
adtunk be ehhez módosító indítványt, mert bármekkora halmazt adunk be ehhez, 
egyébként tökéletesen értelmetlen, mert önök vagy már előzetesen úgy ítélik meg, 
hogy az nem támogatható, vagy pedig annak következménye lesz, hogy saját 
hatáskörben majd a döntéseket meghozzák. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy az, ami a vita jelen szakaszában erősen 
vitatható, az az illeszkedés és az az összhang, amire államtitkár úr utalt. 

Ketten jelezték még számomra azt, hogy szólni kívánnak, sőt hárman, most 
már Hargitai alelnök úr is becsatlakozott ebbe. Csárdi alelnök úr is jelezte, de mivel ő 
már egyszer szólt, akkor majd a második körben lesz lehetősége. (Dr. Hargitai János: 
Akkor majd utána szólok.) De Hargitai úr egyetértett abban, hogy akkor Csárdi 
alelnök úrnak adjunk szót, és utána következne ő. 

Szeretném bejelenteni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jelzett 
előzetesen, majd a következőkben erről részletes tájékoztatást fogok adni, és még 
államtitkár úr előtt szeretném szavazásra feltenni azt, hogy meghallgatjuk-e a Magyar 
Tudományos Akadémia képviselőjét. Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon, alelnök 
úr! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! A közelgő válságról beszélünk, és azok a szabályok, amiket elnök úr 
elmondott, az ezeknek a megelőzését célozná. Én kérdezném államtitkár urat, hogy 
tényleg komolyan gondolja-e, hogy egy 311 forinttal tervezett költségvetésnél tartható 
lesz-e a 2,7 százalékos infláció úgy, hogy egyébként most már huzamosabb ideje 326-
330 forintos sávban mozog az euró-forint árfolyama. 

Nem tartanak-e attól és Magyarország biztonsága az első, hogy gyakorlatilag 
néhány év alatt el fogják inflálni azt a béremelést, ami egyébként nem az önök 
jószívűségéből indult el Magyarországon, hanem azért, mert munkaerőhiány van a 
kivándorlások okán. De hogy ez a béremelkedés és ennek a hatása el lesz inflálva, és 
akkor ehhez képest gondolom azt, hogy mit kellene nekünk tennünk egyébként a 
válság ellen, és ahogy Bősz képviselőtársnőm is mondta, a kulcskérdés az oktatás. És 
ha oktatásról beszélek, akkor azt gondolom, hogy látni kell, hogy ott valóban 
megszorítás van. 15 milliárdos növekmény, ami még az inflációs követést sem tudja 
megvalósítani, az egyszerűen elfogadhatatlan. 

Hogyha mi versenyelőnyt akarunk szerezni a versenytársainkkal szemben, 
akkor az oktatásba kellene fektetnünk a legtöbb pénzt, és az oktatással párhuzamosan 
működik a kutatásfejlesztés. És akkor itt én is eljutottam az MTA részéhez, mert azért 
pontosan látjuk, hogy az MTA államosításával, az MTA politikai felügyelet alá 
vonásával önök még a tudományos életet is gyakorlatilag fékezni akarják, aminek a 
hatásai, a hosszú távú hatásai, a fenntarthatatlanság okán egyszerűen 
elképzelhetetlenek. Azt gondolom, hogy ugyanezt látjuk, amikor önök azt mondják, 
hogy bérlakásprogram nem kell. Miért is mondom ezt? Merthogy a fenntarthatóság 
érdekében azt gondolom, hogy megoldást kell találnunk a devizahitel-károsultaknak a 
megoldására, mert különben tömegével maradnak az utcán, és ugyanez a lakhatási 
válság a lakbérek és a lakásárak elszabadulása után megint csak fenntarthatatlan. 

Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen, szerintem fenntarthatatlan inflációs 
célkitűzésnél olyan társadalmi feszültségek között, amiről beszéltem a bérlakások 
kapcsán, és egy olyan döntés után, ami a tudományos életet fogja nagyon kemény 
korlátok között tartani, szerintem nagyon is érdemes volna újragondolni, hogy 
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újraszámolják az egész költségvetést, és egy sokkal modernebb, egy sokkal 
fenntarthatóbb szempontok alapján újratervezni az egészet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselők közül még ketten vannak, szerintem 

Hargitai úr egyetért azzal, hogy előbb Bősz Anett képviselő asszonynak adnám meg a 
szót, és utána kormánypártiként ő következne. Tessék, parancsoljon, képviselő 
asszony! 

 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én vitatkoznék alelnök 

úrral abban, hogy nem fogalmazunk meg a részletes vitát érintő kritikákat, hiszen 
egészen pontosan gyakorlatilag milliárd forintra lebontva mondjuk a Magyar 
Liberális Párt költségvetési módosító javaslata elmondja, hogy mit tartunk 
elfogadhatónak az oktatási rendszer finanszírozását illetően. De hogyha 
továbbmegyek, és mondjuk alelnök úr hozzászólását egy kicsit kiegészítve vagy 
megtoldva azzal, hogy egyébként a magyar kormány nagyon helyesen létrehoz az 
innovációnak és a technológiai fejlődésnek egy minisztériumot, ugyanakkor azt 
látjuk, hogy egyébként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
költségvetése csökken közel 5 milliárd forinttal a következő költségvetési évben. 
Akkor kérdezem én, hogy hogyan gondolják azt komolyan, hogy nekünk a nyugat-
európai társainkat utol kellene érni, egy egyébként fenntarthatatlan 
adósságszolgálattal rendelkező költségvetéssel, egy egyébként kivéreztetett oktatási 
rendszerrel, amely a jövőnkbe való befektetés volna, és amelyet hosszú ideje mind a 
szakma, mind a demokrata ellenzéki pártok hiába követelnek önöktől.  

Én azt gondolom, hogy ennek nyomán elindulhatunk azon is, hogy a negyedik 
ipari forradalomba való belépés egész egyszerűen lehetetlen akkor, amikor nem 
fordítunk elég keretösszeget arra, hogy az innovációval, illetve a technológiai 
fejlődéssel hányadán állunk, és újra visszatérnék arra, hogy a fenntartható fejlődés 
valóban elképzelhetetlen egy olyan oktatási rendszer nélkül, hiszen nem a gépek, nem 
a robotok lépnek be a negyedik ipari forradalomba, hanem a társadalom. És 
amennyiben a kiművelt emberfők ebből az országból továbbra is hiányozni fognak, és 
egyébként a jelenlegi alaptanterv alapján hiányoznak is, a jelenlegi oktatási 
rendszerben hiányozni is fognak, akkor egészen egyszerűen nem tudjuk elérni azt a 
célt, hogy legalább megközelítsük az egykori vasfüggöny szerencsésebb felén született 
európai társainkat. 

Úgyhogy én megköszönöm, hogyha ezekre a kérdésekre választ adnak. Azt is 
megköszönöm, hogyha megfogadják a demokrata ellenzéki pártoknak azokat a 
javaslatait, amelyek azt célozzák, hogy valóban ez egy kiszámítható költségvetés 
legyen, nemcsak az adósságszolgálatot tekintve, hanem egy olyan biztos jövőképet 
tekintve, amiben nem azt hallgatjuk folyamatosan, hogy akár a szociális 
transzfereknek a biztonságát emlegetik, akár a családoknak a támogatását, vagy azt, 
hogy mely alapvető élelmiszernek csökkentik az áfáját, én azt gondolom, hogy amikor 
erről kell beszélnie egy kormánynak, akkor hallgatólagosan elismeri, hogy nagyon sok 
embernek ebben az országban szüksége is van arra, hogy ennyivel olcsóbban 
kaphassa adott esetben a tejet. Akkor sikeres ez az ország vagy sem? Akkor van-e 
önöknek hosszú távú fejlődési pálya a fejében akkor, amikor az oktatási 
rendszerünket visszadobták a ’60-as évekbe, mind a tantervét, mind a finanszírozását 
illetően, mind pedig az oktatásirányítását. Ezek azok a kérdések, amelyek igenis, a 
részletes vitára tartoznak, nem általános megállapítások. Nagyon köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Hargitai alelnök úr következik, tessék 

parancsolni! 
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DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Azért kértem csak szót, mert itt elhangzik, illetve az, aminek el kellene hangoznia, 
az nem nagyon hangzik el. A kormány tett egy nyilatkozatot, erre kérte fel elnök úr, 
hogy a határozati házszabálynak, az Alaptörvénynek és minden vonatkozó 
jogszabálynak megfelelőnek gondolja-e a költségvetést, az államtitkár úr 
egyértelműen igent mondott. Figyeltem az önök érvelését, ezt senki nem cáfolta. A 
legnagyobb cáfolat, ha ez cáfolat lett volna, az, hogy egy bizonytalan helyzetben 
fogadjuk el ezt a költségvetést, mivel nem ismerjük még az ez évi végszámokat. 

Ez persze, amióta ezt a gyakorlatot folytatjuk, ez mindig elhangzik. Én 
emlékszem arra a gyakorlatra, amikor a végszámok ismeretében fogadta el vagy 
fogadtatta el az ország kormánya a költségvetést, még szilveszter után ki se 
józanodtunk, már egyetlen szám nem volt igaz abban a költségvetésben. Tehát 
önmagában a számok ismerete, a biztos számok ismerete nem garancia arra, hogy 
készül egy tisztességes költségvetés. 

Mi az, amiért mi nem aggódunk emiatt? Egyszerűen nyolc év költségvetési 
politikai gyakorlat van mögöttünk, most az Orbán-kormánynak csak ezekre a 
ciklusaira utalok, 2010 óta. Megjegyzem: nem 2010 óta folytatjuk ezt a gyakorlatot, 
csak egy pár éve, de 2010 óta minden költségvetésünk a főszámokat illetően 
megkérdőjelezhetetlenül megállt még korábban, mondom: amikor minden szám 
ismeretében fogadtuk el a költségvetést – a szocialista kormány időszakára utalok, 
Varga képviselő úrnak erről beható ismeretei vannak, mondom: szilveszter után sem 
álltak már a számok. 

Ez a költségvetés is meg fog állni, és amikor a zárszámadás elénk kerül, ezeket, 
az én érveléseimet igazolni fogja. 

Valamikor nyolc évvel ezelőtt egy csődgondnokságot kellett a költségvetésnek 
végeznie, egy államcsődből épphogy kimászott az ország, hozzáteszem: már a Bajnai-
kormány is megkezdte ezt a csődgondnoki munkát, és az Orbán-kormány ezt 
folytatta. Ma már ott tartunk, hogy egy stabil növekedés van az országban és ezt 
akarjuk menedzselni, és az is megkérdőjelezhetetlen, hogy nem él nyilvánvalóan 
mindenki ugyanazon a szinten ebben az országban, mint ahogy szeretnénk, mert ilyen 
állapot nyilvánvalóan soha nem lesz, de egy jó ideje már reálbér-növekedés van, 
méghozzá dinamikus reálbér-növekedés van az országban. 

Most is ezzel kalkulálunk, a jövő évi számok ezt a következő időszakban is 
igazolni fogják. 

Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a tendenciákat kell látnunk, amikor 
megítéljük ezt a költségvetést, és én - ahogy az általános vitában is elmondtam - 
biztosan gondolom azt, hogy az Orbán-kormány tevékenységének legsikeresebb része 
a költségvetési politikája. Folytathatunk mi egyébként ideológiai vitákat egymással, 
reális az a vita, hogy megfelelő célokat preferálunk-e mi a költségvetésben vagy az 
ellenzék más célokat szeretne látni, ezekről lehet vitázni, de hogy a költségvetés az a 
fundamentum, ami az Orbán-kormányt sikeressé teszi, az nekem határozott 
meggyőződésem. Önök előtte meg azért voltak sikertelenek, mert egy olyan 
költségvetésre építették az elképzeléseiket, amelyek mondom: szilveszter után már 
tarthatatlanok voltak. 

Tehát ez egyszerűen ténykérdés, amit itt mondok, vagy cáfolják azzal, hogy 
valamelyik évben nem állt meg a magyar költségvetés a főszámokat illetően. Én azt 
gondolom, hogy most is így van, most is a törvényeknek, az alkotmányos kereteknek 
megfelelően terjesztette be a kormány a költségvetését.  

Még egy mondat: a viszonylag nagy tartalékot úgy értékelte itt elnök úr, hogy 
ezzel valamilyen láthatatlan módon a parlament átadja a költségvetés jogát a 
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kormánynak, és a kormány azt csinál ezekkel a forrásokkal, amit akar. Ezt képviselő 
asszony is elmondta. Nem, a parlament így fogadja el a költségvetést, tudtom szerint 
most is ezt csináljuk, így fogadja el a parlament a költségvetést, indokolt a nagyobb 
tartalék, az az általános válsághelyzet, a biztonsági kockázatot jelentő válsághelyzet 
indokolja, hogy a kormánynak nagyobb tartaléka legyen. Az a kereskedelmi háború, 
ami remélem, nem következik be, de egyelőre vannak jelei, ami az Egyesült Államok 
és a világ más része között zajlik. Mondom: remélem, ez nem következik be, mert 
remélem, előbb-utóbb mindenki kijózanodik, de nyilvánvalóan erre készülni kell, 
tartalékolni kell. 

Ezek nem olyan horribilis összegek, amelyekkel a kormány ne tudna bánni. 
Nem akarom megelőlegezni azt a vitát, amit majd az MTA megszólalói hoznak ide, 
egyébként teljesen joggal, de már néhányan érintették ezt a kérdést, egyrészt attól 
féltik a parlamentet, hogy mi eszközöket adunk a kormánynak, és akkor valamifajta 
láthatatlan módon a kormány ezekkel a forrásokkal így vagy úgy gazdálkodik, érdekes 
módon, amikor az MTA eszközeiről kell gondolkodni, akkor ez a gondolkodás nincs 
önökben. 

Én helyeslem azt, hogy kutatásfejlesztésre források vannak, sőt több mint 
amennyi a költségvetésbe be van terjesztve, de azért már most rögzítem, mielőtt itt a 
vita majd elhatalmasodik abba az irányba, hogy az MTA sem az az intézmény, akinek 
alanyi joga lenne költségvetési forrásokra. A költségvetési jog a parlamenté. A 
parlament rögzíti azt, hogy azok a források, amelyek egyébként joggal kerülnek el 
majd az Magyar Tudományos Akadémiához, és kerüljenek is oda, azok milyen 
technikával és miért kerülnek úgy oda, mert lehetnek olyan parlamenti vagy 
kormányzati célok, amivel preferálni akarunk kutatásfejlesztéseket, és ez semmilyen 
módon nem jelenti az MTA államosítását. Ezek persze olyan szép jelszavak, amikkel 
nyilvánvalóan a sajtóba be is lehet kerülni, amikor az elnök úr ilyeneket mond, de 
nyilvánvalóan jogi és észérvek nem szólnak amellett, hogy ez valamifajta államosítást 
jelentene. Ha ezt akarná bárki is, nyilvánvalóan helytelenítenénk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Közben jelezte Boldog István képviselő 

úr, hogy szót kér, utána pedig folytatjuk. 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy 

ez a fenntartható fejlődés költségvetése, egy nyugodt, fenntartható fejlődésé, ezt Turi-
Kovács Béla korelnök úr elmondta a vitában is, és én maximálisan egyetértek vele. 
Pontosan azért a nyugodt, fenntartható fejlődés költségvetése, mert nem kapkod, 
mert biztonságos tartalékot képez, és pont az az egyik legnagyobb előnye ennek a 
költségvetésnek, hogy biztonságot ad és megvannak a célok, ez pedig a 
családtámogatás, a magyar nemzet jövője.  

Akkor itt kapcsolódnék a képviselő asszony által említett Bethlen Gábor 
Alaphoz. Azt gondolom, hogy a Bethlen Gábor Alapnál sokkal jobb helyen vannak a 
források, minthogy néhány helyen transzgender tanulmányokra költötték az állami 
forrásokat. Sokkal fontosabb, hogy a határon túli magyarságot erősítsük, hogy a 
határon túli magyarság életét megkönnyítsük. 

Azt gondolom, hogy ez a Bethlen Gábor Alap, és a költségvetésből egyébként a 
határon túliak megsegítését szolgáló és életét könnyítő támogatások mind azt a célt 
szolgálják, hogy a magyar nemzet még ezer év múlva is itt éljen a Kárpát-
medencében, és magyar szótól legyen hangos a Kárpát-medence. Ez a költségvetés ezt 
szolgálja. 

Én nagyon jól tudom, és örülök neki, hogy Varga-Damm Andrea elmondta, 
hogy egyetért az előtte szólókkal, itt is kiviláglik az, ami a költségvetés általános 
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vitájában kiviláglott, és ami egyébként a választási kampányban is kiviláglott, hogy 
önök többkulcsos adórendszert szeretnének. Csárdi Antal ezt kifejtette az általános 
vitában, 24 százalékot mondott, ezt vissza lehet nézni a jegyzőkönyvben, örülök neki. 
24 százalékos adókulcsot mondott az átlagjövedelemre. Ez azt jelenti, hogy ezzel az 
adókulccsal azonnal elvennék azt a béremelést, amit a pedagógusok kaptak, amit az 
orvosok kaptak és egyebek kaptak, minden olyan béremelést, amit megtettünk, azt 
azonnal egy 24 százalékos adókulccsal elvennék. Nem elinflálnák, hanem egyből 
visszaszednék az államkasszába. 

Én azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen. 
Ami az oktatást illeti, önök borzasztóan aggódnak az oktatásért. Én egy 23 

településből álló körzetből jövök. Ebben a 23 településből álló körzetben 18 
településen az elmúlt esztendőben és az idei évben 18 településen újulnak, épülnek új 
oktatási intézmények, 5,5 milliárd forintért. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép 
dolog. Természetesen még marad 5 település, ahol nem, de majd reményeim szerint 
ott is meg fog ez történni, egyszerre nem megy mindenhol. 

Ugyanez igaz az egészségügyre, ugyanúgy 23 településből 18-on megújultak az 
orvosi rendelők, a háziorvosi rendelők. Még maradt olyan, ahol nem, többek között az 
én településemen még nem újult meg, de bízom benne, hogy hamarosan ez is meg fog 
történni. 

Tehát mielőtt önök elkezdik bírálni ezeket, előtte illik beszélni egy egyéni 
országgyűlési képviselővel, aki tudja, hogy mi a helyzet mondjuk vidéken, és tudja, 
hogy mi a helyzet az oktatásban, az oktatásfejlesztésben vidéken, mert mondjuk oda 
jár, ezekbe az oktatási intézményekbe, oda jár ezekbe az egészségügyi intézményekbe, 
és saját szemével tapasztalja azt, ami a valóság, és nem az, amit önök itt elmondanak. 

Én azt gondolom, még egyszer, hogy ez a fenntartható fejlődés költségvetése. 
Örülök neki, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan időben, még fél évvel előtte el tudjuk 
fogadni, ez is azt biztosítja, hogy a gazdasági élet szereplői látják azt, hogy a magyar 
gazdaság stabilan fejlődik, a magyar költségvetési politika rendben van, és még ha 
most vannak is támadások a forint ellen, azt gondolom, hogy ez 2018-ban történik, a 
2019-es költségvetés ettől még stabil lábakon áll és tartható az, ami a tartalma ennek 
a költségvetésnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Varga-Damm Andrea következik, 

tessék, parancsoljon! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Először Szűcs Lajos alelnök úrnak 

szeretnék annyit mondani, hogy mindig ő nyilatkozik itt a legmagabiztosabban, én 
majd szeretném másfél év múlva emlékeztetni a szavaira, és arra, hogy meg tudja-e 
védeni azt a magabiztosságot, amit most ezt a költségvetést támogatva elmondott. 
Majd az élet fogja bizonyítani mindazokat, amiket mi problémaként felvetettünk. 

Hargitai képviselő úrnak azt szeretném mondani, amikor így ránk néz, hogy mi 
kormányoztunk, mi nem kormányoztunk, tehát mi még nem tudtunk eddig rossz 
költségvetést csinálni és nem tudtunk még eddig olyat ígérni, amit ne tudtunk volna 
teljesíteni. Reméljük, legalábbis én magam remélem, hogy egyszer fogok 
kormányozni, ha előbb nem, 70 éves koromban, de próbálom magam fitten tartani. 

Szóval komolyra fordítva a szót, 311 eurós árfolyammal számolva 2019. 
december 31-re, valóban technikailag ez megoldható. Valóban a Magyar Nemzeti 
Bank 2019. december 23-ától tud majd olyan monetáris tevékenységet folytatni, 
amiből esetleg kijön az, hogy azon a napon 311 forint lesz az euró, lehet ilyet csinálni, 
bár szerintem egy kicsit sok pénzbe kerül. Tehát a cechet a túloldalon valakinek ki kell 
fizetnie. De az biztos, hogy ma 330 forintos euró árfolyammal ilyen magabiztossággal 
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nyilatkozni, ahogy önök teszik, hogy majd 17 hónap múlva biztosak lehetünk abban, 
hogy ez a cél megvalósul, és e vonatkozásban tudjuk garantálni azt, hogy 70 százalék 
alatt lesz a GDP-hez viszonyított adósságunk, azt hiszem, hogy ez egy nagyon 
felelőtlen dolog. Még akkor is, hogyha a kétharmados többség birtokában a 
magabiztosságuk valóban tiszteletre méltó. 

Még hadd szóljak egy picit erről a fajta, ahogy Hargitai képviselő úr mondta, 
nyolcéves költségvetési tapasztalat után vannak és mindig a költségvetés beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket. Én azért emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy ezt 
éppen úgy tudták csinálni, hogy nominális értékben ’19 végére 11 000 milliárd 
forinttal növelik az államadósságot 2010-hez képest. Lehet önöknek mindig ezzel a 
GDP-arányos államadósság-mértékkel jönni, de bocsássanak meg, én e 
vonatkozásban egyetlenegy kormányt tisztelek, aki nagyon tisztességesen dolgozott, 
az az első Orbán-kormány volt, csak önök már nem azok. Tehát az önök szemlélete 
már régen nem az. Az az Orbán-kormány tiszteletre méltó volt és becsülni lehetett, 60 
százalék alatt tudta tartósan tartani, végig, négy éven át a GDP-arányos 
államadósságot, majd természetesen a gazdasági válság azért felborította a 
forgatókönyveket, de semmiképpen nem menteném fel a szocialistákat, hiszen 
számtalan hibát követtek el. De az, hogy nyolc év után önök ezzel a magabiztossággal 
próbálják a közvéleménnyel elfogadtatni, hogy önök milyen fantasztikus költségvetési 
politikát folytatnak, amikor ilyen hatalmas aránnyal megnövelték az államadósságot. 
A GDP-arányos államadósság mindig egy adott pillanatban ítélhető meg, de az 
államadósságot nem az adott pillanatban, hanem majd éppen a jövő nemzedéke, 
akinek fenntarthatóságáról állandóan harsány előadásokat hallhatunk. A 
fenntarthatóságba a jövő nemzedékének a biztonságos költségvetési politikája is 
beletartozik, és majd ezt az óriási összeget a gyerekeinknek kell majd kitermelni és 
kifizetni, amikor önök már a magas nyugdíjukból és a szerencsére az aktív idejük alatt 
megkeresett javadalmaikból szép, nyugodt életüket fogják a világ valamely táján élni. 
Akkor az itt maradó gyerekeknek kell megtermelni azokat a javakat, annak a 
gazdaságnak kell kitermelni ezeket a javakat, hogy valaha ez az államadósság 
érdemben csökkenő lehessen. 

Engem, mint jogászt mindig az érdekel, hogy valójában mi a tény. Nem az 
érdekel, hogy mi relatíve a tény. A relativitásra épülő mindenfajta gazdasági döntés és 
költségvetési szemlélet becsapó. Lehet, hogy az EU-előírás így van, de ne az EU-nak 
akarjunk csak megfelelni, hanem például akarjunk megfelelni a magyar népnek és a 
jövő nemzedékének. Ennyit erről. 

Aztán az állam kiadásairól, akkor menjünk bele a részletekbe. Elképesztő az, 
amennyit ez a költségvetés az államszervezetére költ. Idehívtam egy pár adatot, 
összehasonlításként. Állami működési funkciók: az OECD-átlag - ezt szerintem 
nálamnál jobban tudja államtitkár úr - 13,2 százalék. Most a 100 százalékos 
költségvetés részeiről beszélek. Tehát az OECD-átlag, az állami működési funkció 
átlaga 13,2 százalék, nálunk Magyarország 17,8 százalék. Tehát már az átlaghoz 
képest is 4,5 százalékkal többet költünk. De csak egy példának idehívom Norvégiát, 
ahol 9,6 százalék. Tehát egy ilyen erős állam tud ennyivel olcsóbb államot fenntartani. 

Gazdaság. Természetesen nem a mikro- és kisvállalkozásokról beszélünk, 
amikor a gazdaságra költött részarányról beszélünk, az OECD-átlag 9,3 százalék, 
nálunk 17,3 százalék. Most gondolják meg, majdnem a kétszeresét költjük a gazdaság 
támogatására, úgy, hogy nem látjuk az eredményét. Az állami költségvetésből, az 
utolsó egyszerű takarító néni adójából is, mert nekünk mindig belőlük kell kiindulni, 
ők az origó, nekünk őket kell elsősorban képviselni, és nem azokat, akik erősek. 
Jellemző, hogy Németországban a gazdaságra a költségvetésből 7,1 százalékot 
költenek. 
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Honvédelem: az OECD-átlag 5,1 százalék, most nálunk az előző 1,1 százalékról 
jelentősen megemelik, de még mindig jelentősen elmarad az OECD-átlagtól.  

És akkor itt jön az egészségügy. Az egészségügyben 18,7 százalék az OECD-
átlag, nálunk 10,6 százalék. Tehát az önök költségvetése, amely a nagyon 
családtámogató, nagyon erős gazdaságra épülő, nagyon biztonságos és nagyon a jóléti 
rendszereket tiszteletben tartó költségvetés, az OECD-átlaghoz képest 8 százalékkal 
kevesebbet költ egészségügyre. 

És akkor jön az oktatás. Az OECD-átlag 12,6 százalék, nálunk 10,3 százalék. 
Idehívnék egy összehasonlító adatot: Svájc 17,3 százalék. Persze, tudom, hogy mi 
Svájcot mostanában nem fogjuk tudni utolérni, sőt az elkövetkező 70 évben sem, de 
azért ezt olyan jó kimondani, hogy van olyan ország, aki a költségvetéséből az 
oktatásra ennyit tud szánni. 

És akkor most jön a teljes szociális ellátórendszer, az OECD-átlag 32,6 
százalék, Magyarország 29,9, és a szomszédunk, Ausztria 42 százalék. Tehát én csak 
azért hívtam ide ezeket a számokat, mert én elfogadom, hogy a kormányzat 
magabiztossága a politikai erejéből ered, és ezért Boldog István képviselő úr is 
csodálatos ódákat tud zengeni erről, képviselő úrnak még egyet hozzátennék: önök 
mindig az épületekről beszélnek, mi pedig mindig a tartalomról beszélünk. Mert 
lehet, hogy egy rendelő nem annyira tökéletesen felszerelt, de ott van benne az a 
tudású orvos, azzal a műszerezettséggel és azzal a személyzettel, aki tökéletesen tudja 
ellátni az adott terület egészségügyi szolgáltatását, de hiába vannak gyönyörű 
épületek, amelyek építéséből nagyon jól lehet egyébként visszaosztani, de a 
humántőkéből viszont nem lehet visszaosztani. 

Ez is látszik a nyolcéves politikán, gazdaságpolitikán és költségvetési politikán, 
hogy oda szeretnek sok pénzt költeni, ahonnan valaki, valahová, a szürkevilágba tud 
juttatni forrásokat, de a humántőkénél nem lehet visszakérni a fizetésből, arra már 
kevésbé szeretünk költeni. 

Tehát az oktatással sem önmagában az a problémánk, hogy milyenek a 
tantermek vagy az iskolaépületek vagy van-e elég testnevelésre szolgáló tornaterem, 
hanem a tantervre, a követelményekre, az oktatás minőségére, arra a fajta 
modernizáció hiányára, ami nélkül majd a XXI. században a gyerekeinknek olyan 
tudása nem lesz. Nem önmagában költségvetési kérdés, ez egyébként sokkal tágabb 
probléma, de ha a költségvetési forrásokat ilyen összehasonlító adatok alapján, amit 
én elmondtam, nem tudjuk fordítani, akkor nem tudjuk elvárni azt a fejlődést, amit 
önök olyan magabiztossággal előrevetítenek, mert nem minden a pénz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vita jelen szakaszában akkor szeretném 

megerősíteni, hogy igen, az, hogy a gazdaságban vagy akár a költségvetés számaiban 
jó eredményeket érnek el, annak éppen a költségvetésben megjelenő értékválasztás 
eredménye megjelenik, és igen, nagyon aggódunk az oktatásért és az egészségügyért. 
Egyéni képviselőként én magam is aggódom, hogy az újpesti szakrendelő mikor fog 
megújulni, mert ott Orbán Viktor miniszterelnök úr személyesen ígérte meg ennek a 
lehetőségét, és évek óta ez még nem következett be. 

Tehát ennek megfelelően sok minden van, amiért aggódhatunk. De hogy most 
az aggodalmunk ilyen értelemben tárgyszerűbb legyen vagy lehessen, ezért szeretném 
önöket tájékoztatni arról, hogy Lovász László úr, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke képviseletében az ülésen jelen van Török Ádám főtitkár úr, Medve Zsuzsa jogi 
és igazgatási főosztályvezető és Mizsei Zsuzsa gazdasági igazgató asszony, akik 
előzetesen jelezték, hogy hozzá szeretnének szólni a napirendi ponthoz. 
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy engedélyezi-e az MTA képviselőinek, 
hogy hozzászóljanak és elmondhassák a véleményüket. Kérem, szavazzanak! Aki igent 
mond, az kérem, hogy ezt jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki 
nemmel foglalt állást? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Nincs 
jelzés.) Nem volt ilyen. Akkor megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

Akkor kérem a Tudományos Akadémia képviselőjét, hogy fáradjon ide az 
asztalhoz, államtitkár úr mellett foglaljon helyet, és az írásban egyébként a bizottság 
által megismert véleményük mellett a szóbeli kiegészítést kérem, hogy tegyék meg. 
Főtitkár úr, tisztelettel köszöntöm, akkor öné a szó, tessék parancsolni! 

 
TÖRÖK ÁDÁM főtitkár (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én le szeretném szögezni rögtön az elején, hogy az 
Akadémia soha nem beszélt államosításról. Mi egy működési modellt kérdőjelezünk 
meg, amely szerepel többek között a költségvetési törvénynek ebben a jelenleg 
tárgyalás alatti változatában is. Ugyancsak a bevezetőhöz tartozik, hogy az 
országgyűlési beszámolónkat és a kormánytájékoztatónkat eddig mindig elfogadták, 
általában nagyon nagy többséggel. Ezért érthetetlen számunkra, hogy most ezt a 
látszólag sikeres és elismert modellt mégis meg akarják változtatni, annyiban, hogy az 
akadémiai kutatóintézet-hálózat bér- és rezsiköltség-forrásait az ITM-hez 
csoportosítanák át. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a kutatóhálózat alapfinanszírozása az nem kutatásokat 
finanszíroz, hanem fenntartást. Tehát nem érdemes vagy nem indokolt 
átcsoportosítani a kutatási alapba, mert az egyetemeken, más minisztériumokban, 
más nemzeti intézményeknél is a fenntartási költségek ottmaradnak. 

Ez megalapozza az igényünket a kutatóhálózat forrásainak a megtartására, 
ugyanakkor egyetértünk a stratégiai célokkal. Tehát az innováció javításának a 
fontosságával, és mi azt szeretnénk, hogy az ITM-mel meg tudjunk állapodni arról, 
hogy ezt az eddigi finanszírozási rendszer fenntartásával közösen valósítsuk meg. 

Mi két alternatív javaslatot küldtünk meg az ITM-nek. Az egyik javaslat az, 
hogy ezt az egész ötletet vagy koncepciót át kellene gondolni. 45 percet kaptunk arra, 
hogy véleményezzük a javaslatot. Azt hiszem, hogy ezt mindenki látja, hogy nagyon 
kevés, és 2020-tól létrejöhet egy olyan működési konstrukció, amely adott esetben 
tartalmaz számos olyan elemet, amelyet most az ITM szeretne. 

A második javaslatunk pedig természetesen az, hogy a kutatóhálózat bér- és 
rezsifinanszírozására szolgáló sorok kerüljenek vissza az akadémiai fejezetbe, 
beleértve a támogatott kutatóhelyeket is. A pályázati forrásoknál el tudjuk képzelni, 
mert ebben egyetértünk a stratégiai céllal, hogy pénzügyi felügyeletük a 
minisztériumhoz kerüljön és a szakmai felügyelet nálunk maradjon, de ez csak egy 
része annak az összegnek, amelyről most a vita folyik. 

Nagyon fontos dolog, ami eddig elsikkadt a különböző egyeztetéseken, hogy az 
Európai Fejlesztési Bankkal küszöbön áll egy megállapodás megkötése a 2018-2020 
közötti magyar kutatások finanszírozására. Sajnos azt a hírt kaptuk tőlük, hogyha ez a 
helyzet nem változik, akkor ők átgondolják majd a megállapodást. Nem mi tehetünk 
róla, de mi ezt az információt kaptuk. 

Mi nem technikai, hanem tartalmi jellegű kérdésekről szeretnénk vitatkozni, a 
minisztérium álláspontja az, hogy ez csak egy technikai változtatás. Mi tartalminak 
gondoljuk, az Akadémia függetlenségét érintő ügynek.  

Mi beterjesztettünk írásban törvénymódosító javaslatot, a bizottsághoz be is 
nyújtottuk, részben a T/629-es törvényjavaslathoz, mind a T/503-as 
törvényjavaslathoz. Mi ebben az esetben nem vetettük el az előterjesztett koncepciót, 
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de pontosítottuk az indítványt, hogy működőképes legyen a rendszer, tehát kérjük, 
hogy ezeket szíveskedjenek figyelembe venni. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottakban bizonyára több minden van, 

ami nemcsak a Költségvetési bizottságra tartozik, de az, hogy mi aggódunk emiatt, ez 
teljesen nyilvánvaló, éppen ezért köszönöm szépen, hogy eljöttek és ezt elmondta. 

Képviselő asszony jelzi, hogy ő kérdezne, de most már azért előbb-utóbb 
megadnám a szót az államtitkár úrnak is, de ha jól értem, akkor a képviselő 
asszonynak a főtitkár úrhoz van kérdése. (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen.) 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, de ez nem 

meghallgatás. (Dr. Varga-Damm Andrea: Csak kértem, hogy hadd kérdezzek!) 
Személyesen, levélben. (Dr. Varga-Damm Andrea: Na jó, álljon már meg a menet! 
Tessék már disztingválni!) 

 
ELNÖK: Főtitkár úr, egy kérdésre biztosan válaszolna, elnézést, alelnök úr, 

adjuk meg képviselő asszonynak a szót, és utána pedig államtitkár úr következik. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Főtitkár 

úr, azt szeretném kérdezni öntől, hogy miután úgy kezdte a beszámolóját, hogy 
sajátságos és újszerű volt az önök számára ez a modell, ez a költségvetési új modell, 
szeretném megkérdezni, hogy miért csak technikai módosító javaslatot adtak be, és 
miért nem szorgalmazták, hogy a modellt az eredeti helyzetre változtassák meg? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főtitkár úr, öné a szó! 
 
TÖRÖK ÁDÁM főtitkár (Magyar Tudományos Akadémia): Köszönöm szépen. 

Nem, én azt mondtam, hogy az ITM által beadott koncepció technikai jellegűnek 
minősül szerintük. Szerintünk tartalminak. 

Mi a bizottságnak valóban két darab technikai jellegű módosítást adtunk be, de 
az ITM-nek viszont koncepcionális vagy tartalmi javaslatokat, és ők ezt megkapták. 
Tájékoztatásul ezek itt vannak a bizottság előtt is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez 
megfelelő válasz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy ma nem 

feltétlenül kell erről döntést hoznunk, mert a jövő héten a bizottság vitájában még van 
módunk és lehetőségünk arra, hogy az egyeztetések eredménye megjelenhessen itt. 
De hogy mi a kormány álláspontja ebből a szempontból, azt most meghallgatjuk 
államtitkár úrtól. Tessék, parancsoljon, öné a szó! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan megállapítás 
hangzott el, amelyekről az általános vitában már volt szó. Ezzel együtt én igyekszem a 
felvetésekre reagálni. 

Időrendben haladva, először Csárdi Antal alelnök úr felvetéseire reagálnék. 
Bocsásson meg, alelnök úr, én úgy látom, hogy ön komoly megállapításokat tett, 
mögöttes alátámasztás, mögöttes számok nélkül. Természetesen ugyanazt a 
folyamatot eltérő nézőpontból máshogy is értékelhetjük, de engedje meg, és engedjék 
meg, hogy az ön felvetéseire akkor számokkal is reagáljak. 
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Ön arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetésitörvény-javaslat fenntarthatatlan 
bérszempontból is, a bérválság szót használta. Nézzük meg akkor, hogy 2010 után 
milyen béremelések valósultak meg, hál’ istennek ebben a Központi Statisztikai 
Hivatal nyilvános adatai segítenek, és szerintem célszerű a KSH adatai mellé odatenni 
az Eurostat-adatokat is, és a magyar számokat akkor nemzetközi kontextusban lehet 
értékelni. 

Tehát én azt látom, hogy kizárólag a tavalyi évben több mint 10 százalékos 
reálbéremelés valósult meg. A jövő évi költségvetésitörvény-javaslatban pedig közel 9 
százalékos átlagos nemzetgazdasági béremeléssel kalkulálunk, ez mintegy 6 
százalékponttal magasabb, mint az Európai Unió átlagos várható béremelkedése az 
Európai Bizottság szerint. 

Tehát a magyar kormány és az Európai Bizottság szerint is a következő 
években is folytatódhat a béreknek a felzárkózása reál értelemben is. Mi adja ennek az 
alapját? 

A gazdaság felzárkózása. Nemcsak arról beszélhetünk, hogy a magyar gazdaság 
az elmúlt négy évben átlagosan 3,6 százalékkal bővült, hanem arról is, hogy ez 
érdemben meghaladta az európai uniós átlagot. Ilyen értelemben a reálkonvergencia 
együtt járt hál’ istennek a bérek felzárkózásával is. 

Képviselő úrnak, alelnök úrnak volt egy olyan megállapítása, igyekeztem 
pontosan fogalmazni, hogy az önkormányzatok kivéreztetése történik a jövő évi 
költségvetésben is. Hát, akkor megint engedjék meg, hogy tényszerű számokat 
mondjak, és ezt a kivéreztetést kontextusba is helyezzem. 

Önkormányzati egyenlegeket mondok a 2010 előtti évekről és 2010 utáni 
évekről, és hogy pontosak és összehasonlíthatóak legyenek az adatok, a 2010 utáni 
számoknál egy tisztított egyenleget mondok, amely figyelmen kívül hagyja az 
egyébként 1300 milliárd forintos adósságkonszolidációnak az egyenleget javító 
hatását, és figyelmen kívül hagyja a kormány által biztosított európai uniós és hazai 
fejlesztési forrásoknak a szintén pozitív hatását. 

Tehát ez a megtisztított egyenleg a következőképpen néz ki: mondok választási 
éveket, mert tudjuk, hogy akkor Magyarországon a hiány elszállt, részben a helyi 
önkormányzatok nagyobb hiányának is köszönhető, ami azt gondolom, hogy a 
finanszírozási rendszer anomáliáira vezethető vissza. Tehát 2002-ben 105 milliárd 
forintos deficit, 2006-ban 157 milliárd forintos deficit, 2010-ben 232 milliárd forintos 
deficit jellemezte a helyi önkormányzatokat. 2011-ben 1,2 milliárd forint plusz, 2012-
ben 16,6 milliárd forint plusz, 2013-ban 76,6 milliárd forint plusz, 2014-ben 20,8 
milliárd forint plusz, 2015-ben 13,6 milliárd forint plusz, 2016-ban 78,5 milliárd 
forint plusz. A 2017-es végleges adatok még nincsenek meg, ez nullszaldó körüli 
pozíciót mutat. Hangsúlyozom, hogyha figyelembe venném az adósságkonszolidációs 
tételeket is, akkor jóval kedvezőbb számokat láthatnánk. Mint említettem, egy 1300 
milliárd forintos adósságkonszolidáció valósult meg. 

Tehát a számok számomra nem azt mondják, hogy az önkormányzati rendszer 
kivéreztetése történt, hanem a számok azt mutatják, hogy egy olyan rendszer-
átalakítás valósult meg, ami az adósságkonszolidáció mellett a feladatok és a 
finanszírozási rendszer megváltoztatásával együtt járt, és ez eredményezte azt, hogy 
az önkormányzati rendszer fenntartható. 

Abban alelnök úrnak igaza van, hogy természetesen helyi önkormányzat és 
helyi önkormányzat között van különbség, de akkor nézzük meg, hogy a kis 
önkormányzatok a központi költségvetésből hogyan kapnak támogatást, és a 
gazdagabb önkormányzatokat milyen finanszírozási változások érintik. E tekintetben 
is én azt gondolom, hogy kiegyenlített a rendszer. 
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Az említett önkormányzati finanszírozási rendszer átalakításának az is része 
volt, hogy a nagy hiányokat elkerülendő, egy helyi önkormányzatnak adott évben nem 
lehet működési hiánya, és a rendszer átalakításának igenis, az is részét képezi, hogy 
fejlesztési jellegű hitelt csak kormányengedéllyel vehet fel, akkor, hogyha igazolható, 
hogy a későbbiekben ezt a hitelt képes lesz az önkormányzat visszafizetni. 

De képviselő úr beszélt arról, hogy az önkormányzatok eladósodása várható, 
akkor nézzük meg megint a tényszámokat. Az önkormányzatok állampapír-állománya 
2017 végén 254,3 milliárd forint volt. Európai uniós forrásból nem vehetnek 
állampapírt, tehát ez tisztán egyéb hazai forrásokból vásárolt összeg. 

Akkor állítsuk szembe ezzel az adósságukat, amit ismétlem: csak akkor 
keletkeztethettek, hogyha az adósság visszafizetése garantált, ez 79,2 milliárd forint. 
Nem találni olyan pénzügyi mutatót az önkormányzati rendszer tekintetében, ami 
véleményem szerint alátámasztaná azt, amit alelnök úr állított. (Csárdi Antal: Nézze 
meg a főváros költségvetését!) 

A jövő évi költségvetésitörvény-javaslatban mi azzal kalkulálunk, hogy a már 
említett 4 százalék körüli gazdasági bővülésnek köszönhetően a helyi 
önkormányzatok iparűzésiadó-bevétele közel 60 milliárd forinttal növekedhet. A 
szolidaritási hozzájárulás rendszerének változása miatt mindössze 11 milliárd forint 
az a többlet, amit a helyi önkormányzatoknak 2019-ben pluszként be kell fizetni a 
költségvetésbe ’18-hoz képest, és ez a forrás az önkormányzati rendszeren belül 
marad. 

Képviselő úr, alelnök úr beszélt az adórendszeri különbségekről, amelyeket a 
Lehet Más a Politika megfogalmaz, ahhoz képest, amilyen adórendszert a Fidesz-
KDNP pozitívnak tart. Itt kétségtelenül van egy filozófiai különbség közöttünk. 
Képviselő úr az szja-nál a progresszív adózást mondta és az áfakulcsoknak a 
mérséklését. 

Én azt gondolom, hogy amikor kedvező reálbéradatokról beszéltünk, és 
nemzetközi kontextusban kedvező foglalkoztatási adatokról beszéltünk, akkor azt 
gondolom, hogy ezek az adatok annak is köszönhetőek, hogy a nemzetközi szinten 
rendkívül magas adóékkel jellemezhető, munkát terhelő adórendszert átalakítottuk, 
aminek része volt a személyi jövedelemadó egykulcsossága, és egy alacsony mértéke, 
része volt a szociális hozzájárulási adó kulcsának mérséklése, amit 2019-ben is 
folytatunk, és ennek köszönhető, hogy nem 12 százalék körüli a munkanélküliségi 
ráta, mint volt nyolc évvel ezelőtt, hanem bőven 4 százalék alatt van. 

Én azt gondolom, hogy ez a személyijövedelemadó-rendszer azt üzeni, hogy ha 
valaki többet dolgozik, akkor több pénzt fog megtartani. És azt is üzeni, hogyha valaki 
gyermeket vállal, akkor a személyi jövedelemadóba beépített családi 
kedvezményrendszernek köszönhetően az anyagi terhei mérséklődnek. 

Tehát ismétlem: a személyi jövedelemadó rendszerének ez a két aspektusa 
szerintem a foglalkoztatottak számának bővüléséhez is hozzájárult, és mellesleg 
ahhoz is hozzájárult, hogy a termékenységi ráta csökkenése a 2010 előtt látott 
tendenciát követően megállt, és a termékenységi ráta javult. Természetesen messze 
vagyunk még a 2,1-es mértéktől, de ismétlem: a tendencia az egyértelműen pozitív. 

Ami az áfát illeti, itt kétségtelenül a kormány filozófiája az, hogy a gazdaság 
bővülését legkevésbé az sérti, hogyha az adózás súlypontját a fogyasztási típusú 
adókra helyezzük. Megjegyzem, hogy ebben a nemzetközi szervezetekkel, elemzőkkel 
konszenzus van. És természetesen mellette bizonyos termékeknél az adókulcs 
csökkentése valósulhat meg. Ebben a szellemiségben a jövő évi adótörvény-javaslatot 
úgy állította össze a kormány, hogy az úgynevezett ESL és UHT tejeknek az áfakulcsa 
csökkenjen. 
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És hogyha már arról beszélek, hogy a növekedést legkevésbé az érinti 
negatívan, hogyha az adózás súlypontja a fogyasztáson van, akkor látnunk kell azt, 
hogy a gazdaságot fehérítő intézkedésnek köszönhetően az áfabevételek érdemben 
növekedtek, az úgynevezett áfarés európai uniós viszonylatban meredeken csökkent. 

Képviselő úr, alelnök úr arról beszélt, hogy az infláció esetleges nagyobb szintje 
elviheti a béreknek az emelését. Megjegyzem, hogy ahogy említettem, közel 9 
százalékos béremeléssel kalkulálunk jövőre, így amennyiben az infláció mértéke a 
kormány által kalkulált 2,7 százalékos szintet megemelné, akkor is folytatódhat a 
reálbéreknek a növekedése. 

Természetesen az inflációnak a pontos mértékét senki nem tudja megmondani. 
Itt elnök úrra azért utalnék abban, hogy nézzük meg, hogy a jegybank az inflációs 
jelentéseiben, különböző dokumentumaiban milyen inflációt prognosztizált előre. 
Azért látjuk, hogy természetesen a jegybank sem tudja abszolút pontosan 
megmondani, hogy milyen infláció várható, hiszen az számos folyamatnak a 
következménye, olyan nemzetközi folyamatok következménye, amit nem látunk előre. 

A rendelkezésemre álló adatok alapján, ha az elmúlt 5-6 évet nézzük, akkor a 
kormány inflációs előrejelzése még valamivel pontosabb is volt, mint a jegybank 
előrejelzése. Ilyen tekintetben szerintem egyikünk sem tudja most egyértelműen 
megmondani azt, hogy 2019-ben az infláció 2,7 százalék lesz, 2,8, 3 vagy adott 
esetben még kisebb lesz, hiszen az olajár emelkedésének az úgynevezett bázishatása 
kifuthat 2019-ben.  

Egy dolgot szeretnék itt mondani: nem tartunk elképzelhetőnek olyan szintű 
inflációt, amelyik 2019-ben a bérek reálértékének növekedését veszélyeztetné, a 
mérték természetesen az kérdéses lehet. 

Alelnök úr azt is mondta, hogy a kormány alacsony hozzáadott értékű 
kiszolgáló gazdasági elemeket támogatna. Én ezt nem látom. Képviselő úr, nézzük 
meg akkor a nyilvános konvergenciaprogramot, amiben szerepel, hogy az elmúlt 
időszakban milyen beruházásokról döntöttek gazdasági szereplők, nemzetközi és 
hazai gazdasági szereplők. A Mercedes Benz, az Audi, a Bosch, a ZF Hungária, a Hell, 
a Richter Gedeon, stb. Ezek nem olyan vállalatok, amelyek alacsony hozzáadott 
értékkel jellemezhetőek, és alelnök úr, nem arról van szó, ami valóban folyamat volt a 
’90-es évek elején, hogy számos beruházó, nemzetközi szervezet összeszerelő 
üzemnek tekintette az országot. Nem erről van szó. A magyar hozzáadott érték hál’ 
istennek sokkal nagyobb ezeknél a beruházásoknál, mint két évtizeddel ezelőtt volt, és 
a kormánynak szerintem az a feladata, hogy ezt a nagyobb hozzáadott értéket azzal is 
segítse, hogy a nagy beruházókhoz kapcsolódó hazai kkv-k munkáját ösztönözze, 
például a beszállítói befektetési programmal, amely az idei költségvetésben is és a 
jövő évi költségvetésitörvény-javaslatban is szerepel. 

Ami Paks II.-t illeti, itt megint egy elvi vita van különböző pártok között. Azért 
itt az orosz kiszolgáltatottság kapcsán, meg a nem modern gondolkozás kapcsán én 
mindig felidézem Finnországot, aki pont ugyanilyen atomerőmű-beruházásról 
döntött. Vajon, azt mondjuk Finnországra, vagy azt szoktuk mondani, hogy 
környezeti szempontból is fenntarthatatlan ország lenne? 

Tehát én nem gondolom azt, hogy az Európában látott számos atomerőmű-
beruházás azt mutatná, hogy itt mindenki rossz pályán van, és ismételni szeretném: 
atomerőmű-beruházásokról nem kizárólag Magyarország és a magyar kormányzat 
döntött. 

Bősz Anett képviselő asszony fenntarthatósággal kapcsolatos kérdései 
egyrészről úgy is megfogalmazhatók, hogy vajon pénzügyi szempontból fenntartható-
e ez a költségvetés-politika, amit a kormány folytat, illetőleg a fenntarthatóságnak ön 
úgymond demográfiai dimenzióit is kinyitotta. 
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Ami a pénzügyi jellegű fenntarthatóságot jelenti, szerintem kulcsfontosságú az, 
hogy a GDP-arányos adósságrátát csökkenteni tudjuk. Itt megint 2011 óta azt látjuk, 
hogy évről évre csökken ez a bizonyos adósságráta. Nagyon kevés olyan európai uniós 
országot fogunk találni, ahol ezt a csökkenést látni fogjuk, visszatérek arra is, hogy a 
nominális számmal mi a helyzet. 

Tehát ilyen szempontból a 2019. évi költségvetésitörvény-javaslat is ezt a 
fenntarthatóságot erősíti. Én nagyon örülök, hogy mára ahhoz a vitához jutottunk el, 
hogy az úgynevezett strukturális egyenlegünkkel mi a helyzet. Hogy ma nem arról kell 
beszélnünk, hogy a fő hiányunk az 3 százalék fölött van-e vagy sem, hogy e 
tekintetben fenntartható-e a gazdaságpolitika vagy sem. Nem arról beszélünk, hogy 
az államadósság-ráta növekszik-e vagy sem, hanem arról beszélünk, hogy a 
közgazdászok által is nehezen megfogható strukturális egyenleg hogyan alakul. Itt 
azért el kell mondanom, hogy a strukturális egyenleget az úgynevezett potenciális 
növekedés tekintetében és az egyszerinek tekintett költségvetési bevételi és kiadási 
tételek korrigálásával határozzák meg. 

Az Európai Bizottság maga az egyes tagállamokra évről évre eltérő strukturális 
egyenleget számít, visszamenőlegesen is, pont azért, mert nem egy egzakt mutatóról 
van szó. Nem egy olyan mutatóról van szó, mint a hiány vagy az adósság. A pozitívum 
az, hogy az Európai Bizottság azt látja, hogy nem az adóssággal van problémánk, nem 
a hiányszinttel van problémánk, az Európai Bizottság nem azt gondolja, hogy a 
magyar növekedés nem éri el az uniós átlagot. Sőt az Európai Bizottság is azt 
gondolja, hogy a magyar gazdaság bővülése jövőre is meg fogja haladni az európai 
uniós átlagot, hanem arról beszélünk, hogy ez a bonyolultan számolt strukturális 
egyenleg hogyan alakul.  

A magyar kormány azt mondja, hogy a középtávú strukturálisegyenleg-cél 
irányába mozdul a költségvetés-politika, ez a középtávú strukturális egyenleg mínusz 
1,5 százalékos hiányt mutat, a jövő évi költségvetésitörvény-javaslatban javul ez az 
egyenleg, számításunk szerint mínusz 1,7 százalékos lehet, és 2020-ban a 
konvergenciaprogram szerint elérhetjük ezt az 1,5 százalékos egyenleget.  

A fenntarthatóságnak a másik aspektusa demográfiai szempontokra mutat rá. 
Itt képviselő asszony a nyugdíjpénztári rendszer átalakítását említette, és a 
nyugdíjalap fenntarthatóságát említette. Hogyha jól írtam fel, úgy fogalmazott 
képviselő asszony, hogy a nyugdíjalapnak kevesebb pénz jut. Ilyet a jövő évi 
költségvetésitörvény-javaslatból nem lehet kiolvasni. A nyugdíjaknak az összkiadási 
szintje növekszik. Nemcsak azért növekszik, mert a tervezett inflációval a nyugdíjak 
összege növekszik, hanem azért is, mert azzal kalkulálunk, hogy 3,5 százaléknál 
nagyobb lehet a gazdasági növekedés, ergo nyugdíjprémium kifizetése valósulhat 
meg. 

Abban képviselő asszonynak igaza van, hogy hosszú távon bármely 
nyugdíjrendszer, nemcsak az állami felosztó-kirovó, bármely nyugdíjrendszer 
meggyőződésem szerint akkor fenntartható, hogyha az adott országban kedvezőek a 
foglalkoztatási folyamatok és kedvezőek a demográfiai folyamatok. Szerintem nem 
fogunk találni olyan nyugdíjrendszert, ami fenntartható akkor, hogyha egy ország 
elöregszik. 

A piaci jellegű befektetéseknél is a cégek értékét az határozza meg, hogy 
hogyan növekszik a cég. Az alap közgazdasági összefüggéseit - főtitkár úrra is nézek - 
a termelési függvények, a gazdaság bővülése - a munka, a tőke -, illetve a teljes 
termelési tényező határozza meg. Tehát a munkának kulcsszerepe van. Én azt 
gondolom, hogy épp ezért is a fenntarthatóság irányába lépett el a kormányzat akkor, 
amikor a foglalkoztatási problémákat kezelte és kívánja kezelni a jövő évi 
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költségvetésitörvény-javaslatban, és akkor, amikor a negatív demográfiai folyamatok 
megfordítása érdekében jelentős változtatásokat kezdeményezett. 

A jövő évi költségvetésben 2000 milliárd forint fölötti a családok támogatását 
célzó adókedvezmények és támogatások összege. Tehát a fenntarthatóságot szerintem 
alapvetően ebből az aspektusból, a foglalkoztatás és a demográfia aspektusából kell 
nézni. 

Az oktatási kiadások. Megint egy módszertani megjegyzésem lenne. Hogyha 
mindig a GDP-arányos számokat mutatjuk és nézzük, és ezeket abszolutizáljuk, akkor 
esélytelen lenne, hogy a GDP-arányos kiadások csökkenjenek. Esélytelen lenne, hogy 
a GDP-arányos hiány csökkenjen, és esélytelen lenne, hogy a GDP-arányos bevételek 
csökkenjenek, vagyis adócsökkentések valósuljanak meg. Az én állításom az, hogy 
2010 óta - ha a 2010-es tényszámokat megnézik - az oktatásra költött pénzeknek 
nemcsak a nominális összege növekedett, hanem az inflációval korrigált reálértéke is. 
A zárszámadási törvényjavaslatokból ki lehet olvasni, hogy hogyan alakulnak ezek a 
kiadások. 

Azt mondom, hogy hál’ istennek vannak olyan évek, amikor ezen növekedéshez 
képest a GDP még nagyobb arányban növekedett. És megfordítom a dolgot: én nem 
tartom példának mondjuk Görögországot, ahol a gazdasági visszaesés következtében 
radikálisan növekedtek a szociális, egészségügyi, oktatási kiadások. Azt gondolom, 
abban konszenzusra juthatunk, hogy ez nem jó. Az egy sokkal jobb helyzet, hogyha 
nominálisan növekednek az adott területnek a kiadásai, és adott esetben a GDP 
növekedése még ezt is meghaladja. 

Azzal vitatkoznom kell, hogy az oktatás területén erőszakos központosítás volt. 
Szerintem az önök által is említett fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget segíti az, 
hogyha Magyarország leggazdagabb településein és hátrányosabb helyzetű 
településein például a pedagógusok bére nem attól függ, hogy az adott önkormányzat 
mennyi bevétellel rendelkezik. És hogyha oktatási rendszerről beszélünk, akkor talán 
abban konszenzus van, hogy a kötelező óvodáztatás és a bölcsődék támogatásának 
újragondolása, a működtetés javítása és a bölcsődeépítési program biztos, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy azok a gyermekek, akik az otthoni körülmények között 
úgymond hátrányos helyzetűnek tekinthetőek, ezt a lemaradásukat minél előbb 
behozzák. 

Azzal vitatkoznom kell, hogy az egyházi iskoláknál az egy főre jutó összeg, ha 
jól idézem képviselő asszonyt, háromszoros az állami intézményekhez képest. Én 
köszönettel veszek ilyen jellegű számítást, hogyha ilyet kapok. Az állításom a 
képviselő asszony által említettekhez képest az, hogy a kormány betartja a vatikáni 
megállapodásban írottakat, betartja a törvényi rendelkezéseket, és az egyházi 
iskoláknak a kiegészítésrendszerén keresztül ugyanazt a forrást biztosítja, mint az 
állami fenntartású intézmények részére. 

Én pedig nem látok olyat, hogy a kormány úgymond a saját emberképe alapján 
tenne különbséget az egyes intézmények finanszírozásában, ismétlem: a 
finanszírozási rendszer a vonatkozó törvényeknek megfelelően azonos módon áll 
hozzá az állami fenntartású, egyházi és egyéb fenntartású intézményekhez. 

A Bethlen Gábor Alap forrásai tekintetében csak csatlakoznom kell Boldog 
István képviselő úrhoz. Azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy Trianon 
100. évfordulójához közeledve, fontos üzenete van annak, hogy az anyaország hogyan 
gondolkodik a határon kívül rekedt magyar nemzettársainkról. Ha szabad azt 
mondanom, véleményem szerint ez nemcsak etikai, erkölcsi kérdés, hanem közjogi 
kérdés is, hiszen a megválasztott Országgyűlés és a kormányzat nemcsak a 
Magyarország határain belül élő magyarokért felel, nemcsak a Magyarország határain 
belül élő nemzetiségekért felel, hanem a Magyarország határain kívül élő 
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magyarokért is felel közjogi értelemben is, a választási törvény rendelkezéseivel 
összhangban is. E tekintetben én fontosnak tartom azt, hogy a határon túli magyar 
közösségek támogatása növekedett, és természetesen ezen támogatások - ahogy 
képviselő asszony mondta - a Bethlen Gábor Alapon keresztül valósulnak meg döntő 
mértékben, nem kizárólag, de döntő mértékben. A Bethlen Gábor Alap része a 
költségvetésnek, az Állami Számvevőszék ellenőrzi a gazdálkodását, a zárszámadás 
keretében részletes beszámolót kaphatnak a tisztelt képviselők, és értelemszerűen 
közpénzről lévén szó, konkrét kérdés esetén minden közpénzt felhasználó szervnek 
rendelkezésre kell állnia. Tehát azt gondolom, hogy a specifikus kérdéseket a Bethlen 
Gábor Alap tekintetében is a forrás kezelői meg fogják adni.  

Van valóban az alap támogatásain belül sportjellegű támogatás is, ezek 
nyilvánosak. A képviselő asszony talán arra utalhatott, hogy tavaly év végén 
határozattal sportszervezetek is kaptak támogatást. Én fontosnak tartom, hogy lássuk 
emellett például az oktatási célú bölcsőde-, óvodaépítési támogatásokat is vagy a 
kulturális támogatásokat is, vagy a gazdaságfejlesztési forrásokat, amelyek a jövő évi 
törvényjavaslatban a Külügyminisztérium fejezetében - itt tehát nem a Bethlen Gábor 
Alapról van szó - elérhetik az 50 milliárd forintot. 

Varga-Damm Andrea képviselő asszony: a növekedési kilátások és az árfolyam 
tekintetében a kormány hazardírozik kifejezést használta, ezt a szót használta. Én azt 
gondolom, hogy az elmúlt hetek pénzügyi jellegű hullámai azt erősítették meg, hogy a 
kormány helyesen járt el, amikor a jövő évi költségvetésben mind a rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzatát, mind a hiánycél felhasználásához kötött 
tartalékot 50 százalékkal növelte meg. És hogyha képviselő asszony a hazardírozik 
kifejezést használta, akkor azt kell mondanom, hogy pont ezen hullámok kivédésére 
szolgáló tartalékoknak a lecsökkentése véleményem szerint az, ami hazardírozás. Itt 
nem tudok mást tenni, mint azt kell mondjam, hogy véleményem szerint e 
tekintetben a Jobbik képviselőcsoportjának javaslatai, módosító indítványai a 
hazardírozás kategóriába tartoznak, képviselő asszony, azért, mert az önök benyújtott 
módosító javaslatai az Országvédelmi Alapot több mint 12 milliárd forinttal 
csökkentenék, és a Jobbik benyújtott javaslatai az 50 százalékkal megnövelt központi 
tartalékként szolgáló rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatát kinulláznák. 
Sőt, továbbmegyek: az összes benyújtott javaslat a 165 milliárd forintos előirányzatról 
nem 165 milliárdot csoportosítana el, hanem 789,7 milliárd forintot. Tehát 
önmagukkal sem koherensek ezek a javaslatok, és ismétlem: pont abban a helyzetben, 
amiről képviselő asszony beszélt, most kell a tartalékokat kinulláznunk? (Dr. Szűcs 
Lajos: Ejnye, ejnye!) 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Nem igaz, amit mond az államtitkár 

úr, de majd biztosan lesz lehetőségem erre reagálni. 
 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úré a szó! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Igyekszem tényszerű lenni, és természetesen, hogyha valamiben tévedek, akkor azt el 
fogom ismerni a későbbiekben. 

Képviselő asszony részéről is elhangzott és elnök úr is utalt arra, hogy a 2017-
es zárszámadási törvényjavaslat még nem került az Országgyűlés elé. Ebben önöknek 
tényszerűen igazuk van. A zárszámadást még nem tárgyalta meg a tisztelt 
Országgyűlés, még be sem nyújtotta a kormány az Országgyűlés elé. Ugyanakkor ez 
nem jelenti azt, hogy ne ismernénk a 2017-es számokat. Ezek a számok nyilvánosak. 
Nemcsak a 2017-es költségvetési számok ismertek, hanem a 2018-as év költségvetési 
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végrehajtásának eddigi számai is. Ezek nyilvánosak a Pénzügyminisztérium 
honlapján, a múltbeli adatok nyilvánosak a Magyar Államkincstár honlapján, illetőleg 
az Eurostat is validálta ezeket a számokat. 

Ezért mondhatjuk el, hogy a 2017-es hiányunk például nem a GDP 2,4 
százalékát érte el, hanem annál kedvezőbben, 2 százalékban alakult. Arról beszélünk, 
hogy - ahogy Hargitai alelnök úr mondta - az eddigi információk alapján a kormány 
célszerűnek tartja, hogy az Országgyűlés már a tavaszi ülésszak végén döntsön a 
következő évi költségvetésről és adószabályokról, hiszen ez a tervezhetőséget, a 
kiszámíthatóságot erősíti. Ismétlem: megerősítem azt, amit az alelnök urak 
elmondtak, az a gyakorlat, amit a kormány folytat a 2016-os költségvetés óta, azért 
azt mutatta, hogy a korábban elfogadott költségvetések mindegyik évben megálltak a 
lábukon. Amikor módosításra került sor, 2016-ban vagy 2017-ben, azok azért 
valósultak meg, mert még kedvezőbben alakultak a reálgazdasági, államháztartási 
folyamatok, mint azt előzetesen feltételeztük, és többletbevételek fedezete mellett 
nyílott lehetőség többletkiadások teljesítésére. 

Ezzel együtt is a hiányszámaink az elmúlt években jobban alakultak, mint azt a 
költségvetési törvény elfogadásakor feltételeztük. 

Ami az államadósságot illeti: abban képviselő asszonynak igaza van, hogy amíg 
egy adott költségvetésben hiány van, ergo nagyobbak a kiadások, mint a bevételek, 
addig ezt a hiányt állampapír-kibocsátással, az államadósság nominális 
növekedésével tudja minden ország finanszírozni. No, de nem az számít önmagában, 
hogy mennyi az államadósságnak a nominális összege, hanem az, hogy egy adott 
ország gazdasági erejéhez képest hogyan alakul ez az államadósságszint. Ezt mutatja 
ki a GDP-arányos mutató. Ez az a mutató, amit a befektetők figyelnek, ez az a mutató, 
amit a nemzetközi hivatalos szervezetek figyelnek, és ez az a mutató, ahol a magyar 
GDP-arányos adósság 2011 óta folyamatosan csökken. 

Éppen ezért sokkal olcsóbb ma a magyar államadósság finanszírozása, mint 7-
8 vagy akár 3-4 évvel ezelőtt volt. 

Ami képviselő asszony OECD-statisztikáit illeti, én nyitott vagyok arra, hogy 
ezeket a kimutatásokat megnézzük. Örülök, hogy képviselő asszony OECD-számokat 
mondott, ezeket valószínűleg sokféleképpen lehet értelmezni, és mondom: érdemes 
ezeket megnézni. Nálam is itt vannak OECD-statisztikák, úgyhogy engedjék meg, 
hogy idézzek ebből. Ha már az egészségügyet mondta, akkor azt mondjam el, hogy az 
egy főre jutó egészségügyi kiadások 2016-ban, ami a legutóbbi elérhető OECD-adat, 
Magyarországon magasabb például a lengyel adatnál vagy a görög adatnál. Vannak 
közkiadások, magánkiadások, ha csak a közkiadásokat nézzük, itt vannak, számos 
országnál magasabb ez a magyar mutató. De azt is el tudjuk mondani, hogy 2009-hez 
képest, amilyen összesítéseket csinál az OECD, az egy főre jutó egészségügyi kiadások 
növekednek. Számos olyan ország van, ahol épp csökkenést látunk, mondjuk 
Portugália vagy Görögország, ahol a 2008-2009-2010-es helyzethez képest egy más 
jellegű gazdaságpolitikával válaszoltak a kihívásokra. 

Az állam működési kiadásait illetően: itt azt tudom mondani, hogy az általános 
vitában részletesen tekintettük át, hogy milyen kiadások szerepelnek a 2019-es 
költségvetésben. Nem találunk olyan tételt, ami az állam közvetlen magára fordított 
tételeinek a növekedését mutatná, kivéve a kormánytisztviselőknél említett 
béremelést. Tehát ezen kívül nem fogunk találni a 2018-as évhez képest úgymond 
megalapozatlan, ilyen általános jellegű kiadásnövelést. 

Varju László elnök úr hivatkozott arra, hogy jó időkben úgymond 
megtakarításokat kellene eszközölni, az úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikával 
összhangban. Ezt csinálja a kormány, amikor a jövő évi költségvetésitörvény-



29 
 

javaslatban csökkenő hiánnyal számol, és ennek következtében azzal, hogy az 
államadósság-ráta is érdemben mérséklődhet.  

Természetesen megszorításokkal nem számolunk. Képviselő úr, elnök úr úgy 
fogalmazott, hogy Varga miniszter úr utalt arra, hogy megszorítások következnek. 
Nincs ilyen. Ilyen állítás nem hangzott el sem miniszter úrtól, sem ismereteim szerint 
más kormánytagtól. A jövő évi költségvetésitörvény-javaslat pont azért a biztonságos 
növekedés költségvetése, mert kalkulálunk egyrészről egy 4 százalék körüli gazdasági 
növekedéssel, másrészről figyelembe vesszük azt, hogyha kedvezőtlen nemzetközi 
folyamatok hatásaként akár a növekedésünkben, akár a finanszírozási helyzetünkben 
negatív változások lennének, akkor van egy érdemi tartalék, amely ezen változásokat 
semlegesíteni tudja. Ergo a kormány által javasolt pluszkiadások és adócsökkentések 
ezen kedvezőtlen folyamatok esetén is meg tudnak valósulni. 

Amire Varga miniszter úr utalhatott - ahogyan elnök úr mondta -, az az összes 
tartaléknak az összege, hiszen a központi tartalékok és a béremelések fedezetéül 
rendelkezésre álló céltartalékok együttesen bőven 300 milliárd forint fölött vannak. 

Meg szeretném erősíteni, hogy a kormány a költségvetés végrehajtásakor csak 
a törvényi keretek között jár el. A tartalékok felhasználására csak nyilvános 
kormányhatározattal kerülhet sor, és csak abban az esetben - gondolok itt például az 
Országvédelmi Alapra -, hogyha az Országgyűlés által elfogadott költségvetési 
kereteken belül nyílik lehetőség a tartalékok elköltésére. 

Ha rosszabbul alakulnának a folyamatok, akkor a tartalékokat nem költjük el, 
hogyha pedig kedvezően alakulnak, akkor a tartalékot el lehet költeni. E tekintetben 
ismét vitatkoznom kell azokkal az állításokkal, hogy ezeket a tartalékokat a kormány 
úgymond magának zsebpénznek szánja, hiszen törvény rögzíti a jövő évi tervezetben 
is, hogy az Országvédelmi Alapot nem lehet elkölteni, hogyha a hiány veszélyben van. 

Ami pedig Török Ádám főtitkár úr mondatait illeti, én örömtelinek tartom azt, 
hogyha pontosan idézem főtitkár urat, akkor azt mondta, hogy egyetért a 
Tudományos Akadémia a stratégiai célokkal. Kétségtelenül vannak egyeztetések a 
Tudományos Akadémia és a kormány között, én optimista vagyok, én abban bízom, 
hogy a Tudományos Akadémia vezetése meg fogja találni a hangot a kormányon belül 
az ezen kérdésért felelős miniszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia tagjával, 
Palkovics László miniszter úrral. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, köszönjük szépen a válaszokat. Főtitkár úrnak is 

köszönjük szépen mindazt, amit elmondott.  Akkor áttérünk a vita második 
szakaszára. Képviselő asszony! (Dr. Varga-Damm Andrea: Szünet nem lesz esetleg?) 
Szünetet nem terveztünk a napirendben, legközelebb majd élünk ezzel a lehetőséggel. 
Tehát a részletes vita második szakaszát ezennel megnyitom. 

E szakaszban kerül sor a benyújtott képviselői módosító javaslatok 
megvitatására és a bizottság további módosításra irányuló szándékának 
megfogalmazására. Az összes 810 darab képviselői módosító javaslatot megtárgyalja a 
mai ülésén a bizottság. 

Kinyomtatva valamennyi itt van, ha valakinek szüksége lenne valamelyik 
módosítóra papíron, szóljon, és rendelkezésre bocsátjuk. 

A múlt héten e-mailben megküldött és a most kiosztott terjedelmes 
háttéranyagban szerepelnek a képviselői módosító javaslatok pontokra bontva, és az 
összefüggések jelölve vannak. Az összefüggésekről egyszerre szavaz majd a bizottság. 
Kérem, hogy a vitában lehetőség szerint szíveskedjenek a háttéranyagbeli pontokra 
hivatkozni. 

A képviselői módosító javaslatok nagy számára tekintettel úgynevezett 
csomagban történő szavazást javaslok. Hogyha ebben nincs véleményeltérés, akkor 
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ennek megfelelően fogjuk csinálni. De csak akkor lehet több módosító javaslatról egy 
szavazással dönteni, ha a módosító javaslatok tárgyalását a bizottság összekapcsolta. 
Ezért kérem, hogy a bizottság kapcsolja össze a képviselői módosító javaslatok 
tárgyalását azzal, hogy a tárgyalás és a szavazás frakciónként és a függetlenek szerinti 
csoportosítás szerint történjen, de bármelyik képviselő, bármelyik módosító 
javaslatra külön tárgyalást kérhet, és külön szavazásra is kikérheti az adott 
csomagból. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzanak erről a javaslatról, hogy 
ennek megfelelően járjunk el! Én magam egyetértettem ezzel a javaslattal. Ki az, aki 
egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet 
ezzel? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem volt 
ilyen. 

Megállapítom, hogy akkor ezt egyhangúlag elfogadtuk, és ennek megfelelően 
fogunk eljárni.  

Most tehát a képviselői módosító javaslatok tárgyalása és az azokról való 
döntés következik. A tárgyalás és a szavazás menete. Kérem, képviselőtársaimat, 
hogyha van ilyen, akkor ismertessék, hogy a háttéranyag mely pontját kérik külön 
tárgyalásra és külön szavazásra, a frakciójuk, illetve a függetlenek összes módosítói 
közül lehetőleg összefüggéseivel együtt megjelölve. 

Az előterjesztő szintén csomagonként haladva, azaz frakciónként, majd a 
függetlenek módosító javaslatairól nyilatkozzon, majd kérem, államtitkár urat, hogy 
mely háttéranyagbeli pontokat támogatja, illetve lehetőség szerint megjelölve annak 
összefüggéseit. 

Tehát csomagonként halad a bizottság előre a szavazásban. Ezzel 
kapcsolatosan először kezdjük azzal, hogy a Jobbiknak külön tárgyalásra vagy 
szavazásra kért módosítói vannak-e, vagy pedig szavazhatunk a beadott módosító 
javaslatokról? (Dr. Varga-Damm Andrea: Szavazhatunk!) Szavazhatunk egyben. 
Akkor nincs. 

Az előterjesztő a Jobbik által benyújtott módosító indítványok közül 
valamelyikhez bármilyen módon megjegyzést, támogatást tud-e nyújtani? Államtitkár 
úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. A 

kormány nem támogatja a javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezután szavazásra kerül sor. Kérem, hogy 

aki a benyújtott módosító javaslatokkal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) 10 nem. Van-e 
tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

2 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatokat nem 
fogadtuk el. 

Következnek a Magyar Szocialista Párt által külön tárgyalásra vagy szavazásra 
kért módosító javaslatai. Ilyenek vannak-e? Képviselő urat nem látom itt, úgyhogy 
akkor itt külön kikérés nincs. Akkor az egészet együtt tehetjük fel szavazásra. Kérem, 
hogy az előterjesztő a kormány nevében nyilatkozzon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja a javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezután szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki a 

Magyar Szocialista Párt által benyújtott javaslatokat támogatja, az kézfelemeléssel 
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jelezze! (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Volt-e 
tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

Igen szavazat nélkül, 10 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett ezt a csomagot 
a bizottság nem támogatta. 

A Lehet Más a Politika frakciónak külön tárgyalásra és szavazásra kért 
módosítói vannak-e? (Csárdi Antal: Vannak.) Alelnök úr, öné a szó, parancsoljon! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Háttéranyag-számokat mondok: a 936., az 1325., az 1342., a 17., a 934., a 668. és a 
179. számú módosítókról külön szavazást kérek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először a kormány képviselőjét kérdezem, 

hogy a felsoroltaknak megfelelően nyilatkozzon, legyen szíves! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. A 

felsorolt javaslatokat a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ez egyértelmű. Indoklást kér-e, alelnök úr? 

(Csárdi Antal: Igen, különös tekintettel a 936-osra és a 179-esre.) Köszönjük szépen 
a megjegyzést. Államtitkár úr, kérem, hogy erre a kettőre térjen ki, indokolja, legyen 
szíves! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Ha jól látom, ebben 

az indítványban forrás megjelölése nélkül kerülne sor egy 8 milliárdos többletkiadás 
biztosítására. Hogyha tévedek, akkor tisztelettel kérem, hogy korrigáljanak. (Csárdi 
Antal: Akkor téved!) Ergo: ez a hiány növekedését eredményezné, tehát fedezet 
nélküli többlet, ezért nem támogatja a kormány. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Nem reagálok rá, mert hosszú 

lenne. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra kerül sor. Először a kikért, 

alelnök úr által felsorolt indítványokra vonatkozóan kérem, hogy aki támogatja az 
alelnök úr által felsoroltak módosítókat, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás volt-
e? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

Tehát 4 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal ezeket a módosítókat elvetettük. 
A kikérteken kívül a Lehet Más a Politika által tett javaslatokkal kapcsolatban 

még megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatják-e ezeket. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a Lehet Más a 

Politika módosító javaslatait? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

2 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett ezeket a 
módosító indítványokat elvetette a bizottság. 
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Ezek után a Párbeszéd által kikért javaslatok következnek, de ilyen nem 
érkezett. Akkor az általuk benyújtott módosítókra vonatkozóan kérem a kormány 
véleményét. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézzük a bizottságot, ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. 

10 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett ezeket a módosítókat sem támogatta 
a bizottság. 

Az MSZP-Párbeszéd részéről külön javaslatok, kezdeményezések is érkeztek. 
Ezzel kapcsolatosan külön kikért nincs. A kormány képviselőjének mi a véleménye? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézzük meg, hogy a bizottság támogatja-e. (Nincs 

jelzés.) Nem látok jelentkezést. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 10 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

10 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett ezeket a módosítókat sem 
támogatta a bizottság. 

Külön tárgyalásra a függetlenek részéről érkezett-e kérés? (Nincs jelzés.) 
Nincsen ilyen. Akkor az egész csomagra vonatkozóan kérdezem a kormány 
véleményét.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nincs támogatott a 

kormány részéről. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatta ezeket a javaslatokat? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

2 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság ezeket 
a javaslatokat sem támogatta. 

Így lényegében az összes módosító indítványt megtárgyaltuk. 
Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság valamennyi képviselői módosító 

javaslatról állást foglalt. Tájékoztatom önöket, hogy további módosítási szándék 
megfogalmazására is érkezett kezdeményezés a kormánypárti képviselőktől is, 
valamint én is tettem egy javaslatot a bizottság számára. 

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően elnöki 
jogkörömben az egész ciklusra vonatkozóan elrendelem ezen kezdeményezések 
jegyzőkönyvhöz való csatolását. 

Ezeket a kezdeményezéseket e-mailen megküldtük a bizottság tagjainak, de 
most ki is osztottuk őket. Kérem, hogy a kormánypárti módosító javaslatot annak 
előterjesztője ismertesse, legyen szíves! Alelnök úr, öné a szó! 

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

Az írásban tett módosító javaslatokat bocsátjuk a bizottság elé. Megfogalmazásában 
nem kívánok róla semmit mondani, tartalmazza pontosan az összes olyan módosítást, 
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amit írásban tettünk, amit szeretnénk, hogy a bizottság magáévá tenne, megfogadná 
és elfogadná. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját is megkérdezzük erről. 

Tessék, parancsoljon, államtitkár úr! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. A 

kormány támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki 

egyetért a beterjesztett javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki 
az, aki nem értett egyet ezekkel a javaslatokkal? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Akkor a módosító javaslatokat így nagyobbrészt megtárgyaltuk, de van egy 
javaslatom is. 

Az én javaslatom a bizottság számára az, hogy támogassa azt a civil 
kezdeményezést, amely arról szól, hogy a kiemelt ápolási díj január 1-jétől 
minimálbéres munkaviszonyt jelentsen, és legalább 50 ezer forinttal emelkedjen a 
kiemelt ápolási díj összege. Azt gondolom, nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a 
kiemelt ápolási díjjal érintettek köre mennyivel szűkebb, mint egyébként 
tulajdonképpen az ápolási díjon lévők sokasága.  

Azt gondolom, hogy az elmúlt napokban a parlamentben elhangzott javaslatok, 
vélemények alapján a bizottság ebbéli támogatását szeretném kérni, kezdeményezni, 
és hogy a bizottság ezt támogassa. De ehhez arra is szükség van, hogy a kormány is 
támogassa remélhetőleg, és akkor ezzel államtitkár úrnak átadom a szót. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Ha jól értem, itt most formális módosító indítványról nincsen szó, tehát 
hivatalos álláspontot akkor tudnék a kormány részéről képviselni, hogyha konkrét 
javaslatot látnék. Ezért engedje meg, elnök úr, hogy azt említsem, hogy az ápolási díj 
tekintetében 2014. január 1-jétől az emelt összegű ápolási díj 15 százalékkal nőtt. 
Bevezetésre került az úgynevezett kiemelt ápolási díj, és az összes ellátási típusnál 
2017-ben és 2018-ban 5-5 százalékos emelés valósult meg, tehát mind a két évben és 
minden ellátási típusnál. 

Ezen kívül az idei év januárjától új ellátásként jött létre a tartós ápolást végzők 
időskori támogatása, amely a gyermeküket legalább 20 éven át ápolók számára 
biztosít az öregségi nyugdíj mellé havi 50 ezer forint összegű támogatást. 

Voltak tehát érdemi intézkedések, kétségtelen, hogy számos területen lehetne 
még többet adni, a kormány arra törekszik, hogy a gazdasági növekedéssel 
összhangban, a költségvetési mozgástér arányában az érintetteknek is a segítséget 
megnyújtsa. 

És még egy megjegyzést engedjen meg a tisztelt bizottság. Ami a 
munkaviszonyt illeti, nemzetközi összehasonlításban erre azért nincsen példa. Tehát 
az ápolási díjban részesülők most is nyugdíjra jogosultak, egészségügyi ellátásra 
jogosultak, de ismétlem: a nemzetközi gyakorlat azt nem mutatja, hogy ez 
munkaviszony lenne. Ha munkaviszony lenne, az számos további kérdést vetne fel, 
amelyek jelen jogviszonyban azért nehezen értelmezhetőek, például szabadság, napi 
munkaidő, felmondás, stb.  

Tehát olyan jogi kérdéseket, amelyek szerintünk az ápolási díj rendszerét nem 
teszik lehetővé, hogy a foglalkoztatási jogviszonyba helyezzük. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most, ha lehet, akkor még úgy értelmezem, hogy a 
kormánynak még nincs végleges álláspontja, és éppen a mai szavazás eredményeként, 
éppen ezért a Költségvetési bizottság élhet azzal a lehetőséggel, hogy legyen ilyen 
benyújtott javaslat, és ennek megfelelően akkor a jövő héten úgyis újra kell 
találkoznunk, akkor ennek megfelelően egy végleges döntést is lehet hozni. 

De hogy ezzel a javaslattal mások is egyetértenek-e itt, ebben a vitában, ha jól 
értem, akkor képviselő asszony erre vonatkozóan jelezte, hogy a véleményét el kívánja 
mondani. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Államtitkár úr, nagyon rosszul esik az a hangvétel, ahogy ehhez a kérdéshez most 
hozzáállt. 

Egyrészről senki nem azt mondta, hogy a munkaviszony klasszikus elemeit 
figyelembe véve kellene ezt munkaviszonynak tekinteni, ezt elsősorban szolgálati 
viszonynak kellene tekinteni a nyugdíjjogosultság vonatkozásában. Egy. 

Kettő. Ön hiába mond 15 százalékos emelést, ez egyszerűen nevetséges, ilyen 
30-40-50 ezer forintokról beszélünk, holott az én szerény véleményem szerint is azért 
az a küzdelem, amit ezért én folytatok, az az, hogy azoknak az embereknek, akik ilyen 
beteg családtagjaikat ápolják, az átlagbére növekedjék. Nem nagyon érdekelnek 
egyikünket sem nemzetközi összehasonlítások. Nem érdekelnek. Az érdekel, hogy ez 
az ország elvileg a demokratizálódás útjára lépve, a kapitalista piacgazdaságból a 
szociális jelleget igenis, magának megfogalmazta 28 évvel ezelőtt. Egy olyan módon 
és olyan erővel teljesítő országban, mint mi, ahol egyébként több tízmilliárd 
kommunikációra kerül elszórásra, érdekes módon önök erről azért még szakmai 
állásfoglalást soha nem adtak, abban az országban szégyenletes, hogy egy ilyen 
elképesztő fizikai, szellemi szolgálatot magára vállaló embereket ilyen elfogadhatatlan 
alacsony összeggel honorál az állam közössége. 

Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek kényelmesebb életet választanak, 
hanem az állam terhét magukra vállalva, magukról gondoskodni képtelen 
családtagjaikat egy életen át gondozzák. A kiemelt az erről szól. Én azt gondolom, 
hogy egy magára valamit adó államszervezetnek elemi kötelessége, és nagyon kérem, 
holnaptól kezdjen bele ennek a munkáiba, hogy honnan tud minél előbb az állam 
költségvetési forrást arra biztosítani, hogy ezeket az embereket méltóképpen 
jutalmazzuk, mert a költségvetésnek sokkal de sokkal kedvezőbb az, hogy ezek az 
emberek a családban kerülnek gondozásra, rehabilitációjuk előnyeiről nem is 
beszélve, mint az, hogy az állam különböző intézményeiben kelljen őket ellátniuk. 
Nekem ez egy nagyon érzékeny témám. Politikai munkámban szeretnék ebben a 
lehető legtöbb eredményt elérni, mert úgy érzem, hogy mi elsősorban mindig a 
gyengékért tartozunk felelősséggel, és utána azokért, akiknek az érdekérvényesítő 
képessége, illetve a lehetőségei jóval kedvezőbbek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánynak lesz legalább egy hete arra, hogy ezt 

megítélje. De még alelnök úr kérését figyelembe véve is, de képviselő asszony még 
szót kért. Tessék, parancsoljon! 

 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden szeretném 

megerősíteni képviselőtársamat abban, hogy ez egy olyan szolgálat, amely egyébként 
nem utolsósorban jelentős többletköltségekkel terheli meg azt a családot, ahová 
mondjuk akár egy sérült gyermek születik, akár a későbbiekben egy betegség 
kialakulása miatt kiemelt ápolási díjban kell valakit részesíteni, aki valóban 0-24-ben 
ott van a saját hozzátartozója mellett. Nem mellesleg szeretném felhívni a 
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kormánypárti képviselő urak figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban olyan 
történetek láttak napvilágot, amely világosan megmutatta, hogy ezek a nagyon 
sokszor egyébként ápolási szolgálatukban egyedül hagyott, legtöbbször édesanyák 
vagy női hozzátartozók abból a néhány tízezer forintból addig tudnak élni, ami jelen 
pillanatban számukra valamifajta jövedelmet jelent, hogy ugyan még ellátják az 
utolsó erejükkel azt a gondozott családtagot, barátot, ismerőst, akiért ezt a szolgálatot 
vállalták, de sok esetben már adott esetben az ő vacsorájukról a szomszéd vagy egy jó 
barát gondoskodik. 

Én azt gondolom, hogyha nemzetközi összehasonlításokról beszélünk, akkor 
beszélnünk kell azokról a nyugat-európai társadalmakról, amelyeknek a 
vérkeringésében benne vannak a sérült emberek. A sérült emberek jóval többen 
vannak annál, mint amennyit a magyar társadalom lát, és ez azért van, mert egészen 
egyszerűen az elesettekkel és a kisebbségekkel méltatlanul bánik ez a társadalom. Ezt 
a helyzetet ez a kormány nagyon-nagyon rombolta az elmúlt nyolc év kormányzása 
során. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szükséges, de nem elégséges feltétele 
ezeknek az embereknek az emberi méltóságának a visszaadásához, ahhoz, hogy ne 
csak a sérült ember, hanem az őt segítő emberek is végre emberhez méltóan, európai 
emberhez méltóan élhessenek. Én azt gondolom, hogy ez minimumkövetelmény 
akkor, amikor azt hallgatjuk önöktől, hogy ez egy sikeres ország, egy sikeres 
országnak a szolidaritás is a sajátja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Alelnök 

úrnak még lenne hozzátennivalója? Bocsánat, akkor a szavazás előtt még alelnök 
úrnak megadom a szót. Tessék, parancsoljon! 

 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Én azért fel szeretném hívni a tisztelt ellenzéki képviselők 
figyelmét, hogy a Fidesz padsoraiban most is és korábban is ült és ül nemcsak a 
magyar parlamentben, hanem az Európai Parlamentben olyan képviselő, aki az 
említett hátrányokkal él.  

Ha nincs Hirt Ferenc képviselő úr… (Az éppen telefonáló dr. Varga-Damm 
Andrea felé fordulva:), csak képviselő asszonyt szeretném tájékoztatni, hogy akár a 
magyar parlament akadálymentesítése sem lenne olyan… (Dr. Szűcs Lajos: Most 
éppen dolga van, hagyjad, éppen telefonál!) 

Tehát én ezt azért kikérem magamnak a Fidesz képviselőjeként, hogy 
érzéketlen, a fogyatékkal élő emberek kérdésére nem fogékony képviselőként illetnek 
itt, a bizottsági ülésen is. Én ezt kikérem magamnak, hiszen mi bebizonyítottuk, hogy 
ott vannak képviselőtársaink, jeltolmácsolás van, ezt is mi hoztuk be. Tehát nagyon 
sok mindent elfogadtattunk a magyar társadalommal, ha csak a köztársasági elnök úr 
éjféli beszédére gondol, elfogadtattuk a magyar társadalommal vagy igyekszünk 
elfogadtatni, hogy a sérült, a fogyatékkal élő emberekre egy magára valamit adó 
társadalomnak oda kell figyelni. 

Higgye el, hogy érzékeljük és tudjuk ezeket a problémákat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hargitai úr is jelezte hozzászólási szándékát. 

Alelnök úr, öné a szó, parancsoljon! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Csak azért kérek szót, 

mert én azt kérem magunktól, képviselőktől, akik itt persze beszélhetünk, 
nyilvánvalóan államtitkár úr is persze beszélhet, ő az, aki technokrataként elmondja a 
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számokat. Ezt tette. Ezért őt megróni nem tudom, hogy illendő-e, képviselő asszony. 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Ez több mint a szám.) Tehát mi egymást minősíthetjük, 
meg tegyük is, ezzel olyan nagy gond nincs, egyébként a probléma velejével, amit 
feszeget, én tökéletesen egyetértek. Ennél nehezebb élethelyzetet elképzelni nem 
lehet, amikor ilyen családtagról kell megszállott módon gondoskodni, és ezt 
egyébként teszik ezek a családok. De államtitkár úr nem ellentmondott önnek, 
egyszerűen azt rögzítette, hogy mi történt az elmúlt időszakban és azt a reményét is 
megfogalmazta, hogy ez a folyamat folytatódni fog vagy folytatódni tud. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csárdi alelnök úr is jelezte, hogy szólni kíván. 

Parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Itt nem reményre van szükség, hanem 8 milliárd forintra, ami a 
költségvetésnek ki sem tudom számolni hirtelen fejből, hogy hány tízezreléke. Ezt 
kellene odaadni ezeknek az embereknek. Nem jelentene semmilyen terhet a 
költségvetés számára, ráadásul családok tízezrei kerülhetnének sokkal nagyobb 
biztonságba. 

Itt ez nem egy pártpolitikai kérdés. Itt arról beszélünk, hogy ezek a szülők, akik 
mondanám, hogy ezzel kelnek, ezzel fekszenek, de szinte alig fekszenek, hiszen éjjel, 
nappal, hétfőtől vasárnapig, évi 365 napban erről szól az életük. A szívükre próbálok 
hatni. Azt gondolom, hogyha nem akarják, hogy ellenzéki módosítóként menjen be, 
lelkük rajta, nem probléma, csak akkor nyújtsanak be önök ilyen típusú módosítást. 

Ha ezt a fajta költséget nem bírja el a magyar költségvetés, akkor teljesen 
fölöslegesen ülünk itt mindannyian. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy államtitkár úr szeretne-

e még bármit hozzáfűzni? (Banai Péter Benő: Nem.) Nem. Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Én azt javaslom, én fenntartom azt a javaslatot, amivel a 

bizottsághoz jöttem, hogy igenis, az ápolási díj január 1-jétől történő megemelése és a 
kiemelt ápolási díj összegének a megemelése – hogy pontos legyek -, és egyébként a 
munkaviszony megteremtése az elhangzott érvek, vélemények alapján azt gondolom, 
hogy egyértelmű lehet.  

Szeretném mindannyiunkat emlékeztetni arra, hogy ebben a vitában senki 
nem gondolt és nem állít olyat, hogy bárki érzéketlen lenne. Itt egyszerűen csak azt 
szeretnénk, hogy a nyilvánvalóan lehetetlen és nagyon nehéz helyzetben lévőket 
segítsük azzal, hogy a bizottság kezdeményezésével formálisan, közösen, akár 
áttételesen a parlamenti döntés lehetőséget adjon arra, hogy az igen nehéz 
élethelyzetben lévők számára ezzel a 6-8 milliárd forintnyi lehetőséggel megteremti 
egy méltóbb élet lehetőségét, nemcsak annak, akit gondoznak, hanem annak, aki 
gondozó is. Ebből a szempontból érdemes ezt segíteni. 

Éppen ezért javaslom támogatni azt a civil kezdeményezést, amit meg kell hogy 
halljanak mindannyian, meg kell hogy halljunk mindannyian, és ilyen módon azok, 
akik döntenek erről, adjanak lehetőséget arra, hogy valóban egy kicsit jobb legyen 
másoknak is. 

Mindezek alapján én azt javaslom, hogy a Költségvetési bizottság éljen azzal a 
lehetőségével, hogy módosító indítványt kezdeményez és adjon erre lehetőséget, hogy 
erről mind a kormány, mind pedig a parlament a jövő héten dönthessen. Kérem, hogy 
aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás. 
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Tehát 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 8 tartózkodás mellett ezt nem 
fogadta el a bizottság. 

Sajnálom, hogy a bizottság nem volt hajlandó támogatni ezt a kezdeményezést, 
ami lehetővé tette volna ezt. Ezt követően azt gondolom, hogy mindenkinek 
lehetősége és módja van arra, hogy véleményét továbbra is kifejtse mind a bizottsági 
ülésen, mind pedig a nyilvánosság előtt. 

Tisztelettel jelzem, hogy én újra élni kívánok azzal a lehetőséggel, hogy a 
bizottságban módot találjunk arra, hogy ez legyen. Én nem az érzéketlenségre akarom 
felhívni a figyelmet, hanem arra, hogy itt, ennek a bizottságnak módja van arra, hogy 
éljen a lehetőséggel, hogy embereken segíteni tudjon. 

Köszönöm szépen. Akkor, ha jól értem, dönteni kell a saját módosítási 
szándékot tartalmazó részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok 
elfogadásáról. Kérem, hogy akkor ennek megfelelően szavazzanak! Aki igennel 
szavaz, jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Nincs jelzés.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett ezt elfogadtuk. 
Dönteni kell a részletes vita lezárásáról is. Kérem, hogy szavazzanak! Aki ezt 

támogatja, hogy lezárjuk, jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett lezártuk a 
részletes vitát. 

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. A döntés egyben a 
házszabályi bekezdésben foglaltaknak megfelelésről is döntés egyidejűleg. Kérem, 
hogy szavazzanak! Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem értett 
egyet ezzel? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. 

A döntést meghoztuk. 
A szavazás után kisebbségben maradt bizottsági tagok írásbeli véleményét, 

amennyiben ezt önök akarják, a jelentés függeléke tartalmazza majd. Kérem, hogy a 
mai napon a munkaidő végéig juttassák el ezt a titkárságra. Hangsúlyozom, hogy csak 
olyan elemek szerepelhetnek az írásbeli véleményekben, amelyek itt az ülésen 
elhangzottak. 

Tájékoztatom önöket, hogy a Házbizottság által elfogadott ütemezés alapján a 
jövő héten szerdán és csütörtökön a Költségvetési bizottság a Törvényalkotási 
bizottság szerepkörében jár el, megvitatja a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatokat. Abban az eljárásban kell majd dönteni arról is, hogy ki ismertesse a 
plenáris ülésen valamennyi bizottság írásban megfogalmazott többségi véleményét, és 
ki ismertesse az írásban megfogalmazott kisebbségi véleményeket. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rátérhetünk a következő napirendi pontra, amely Magyarország 2019. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatra, a T/629. számú 
törvényjavaslatra vonatkozik. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 

A törvényjavaslat általános vitája a múlt héten lezajlott. A képviselői módosító 
javaslatokat a múlt héten csütörtökön, 16 óráig lehetett benyújtani. Tájékoztatom 
önöket, hogy összesen 8 darab képviselői módosító javaslat érkezett, így a bizottság, 
mint kijelölt bizottság a 8 darab érvényes képviselői módosító javaslatot 
megtárgyalja. Ha ezzel a bizottság egyetért, akkor mind a 8 javaslaton végigmegyünk. 
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A törvényjavaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviseletében jelen 
van Banai Péter Benő államtitkár úr és dr. Kokas Barbara főosztályvezető-helyettes 
asszony. 

Ennek megfelelően itt is a részletes vita két szakaszban zajlik. A részletes vita 
első szakaszát megnyitom. Ebben a szakaszban a törvényjavaslat egésze 
vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e a 
jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, valamint hogy megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményeinek.  

Elsőként megkérem államtitkár urat, hogy tájékoztassa a bizottságot az 
előzőekben elhangzottakkal összefüggésben a törvényjavaslatról, és azt követően 
pedig a képviselők ismertetik véleményüket. Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Véleményünk szerint a beterjesztett törvényjavaslat összhangban van az 
Alaptörvény rendelkezéseivel, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, amelyet külön IRM-rendelet határoz meg. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e valaki, aki vitatja ezt, vagy 

véleményét el kívánja mondani? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Akkor szavazásra kerül 
sor a módosító javaslatokról. 

Korábban az e-mailben is megküldött és a most kiosztott háttéranyagban 
szerepelnek a képviselői módosító javaslatok pontokra bontva, a pontok között az 
összefüggések jelölve vannak. Az összefüggésekről egyszerre szavaz a bizottság. 
Kérem, hogy a vitában lehetőség szerint szíveskedjenek a háttéranyagbeli pontokra 
majd hivatkozni. 

A módosító javaslatok száma jelen esetben nem indokolja a csomagban való 
szavazást, így javaslom, hogy a háttéranyag pontjai szerint haladjon a bizottság a 
tárgyalással. Itt ebben a szakaszban van-e valakinek még javaslata, véleménye? 
(Nincs jelzés.) Nincsen. 

Akkor szavazásra kerül sor. A háttéranyag pontjai szerint haladunk. Az 1. 
számmal jelöltnél a kormány véleményét kérem szépen. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül, aki támogatni kívánja az 1. számú javaslatot, 

kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem fogadta el ezt a 
módosító javaslatot. 

A 2. számú javaslat, benyújtó Burány Sándor vezetésével sokan. A kormány 
véleménye? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság véleménye? Ki az, aki támogatja ezt? 

(Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság nem fogadta el. 
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A 3. számmal ellátott kezdeményezést a kormány támogatja-e? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. És a bizottság? (Nincs jelzés.) Nem látok jelzést. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Ezt a kezdeményezést a bizottság nem támogatta. 

A 4. számú javaslat beterjesztője Bangóné Borbély Ildikó és még sokan mások. 
A kormány támogatja-e? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. És a bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Nem látok 

jelzést. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 

Az 5-ösről már döntöttünk ennek megfelelően, és akkor a 6. számú javaslatra 
kerül sor, amely Harangozó Tamás és Bangóné Borbély Ildikó kezdeményezése. A 
kormány támogatja-e? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. És a bizottság? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság ezt nem fogadta el. 

Az utolsó előttiről, a 7-esről már döntött a bizottság a 2. pontnál. Végezetül a 8. 
pont… több van, mint 8, úgyhogy ez csak remény volt. (Derültség.) A 8. pontot 
támogatja-e a kormány? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
A bizottság nem támogatta. 

A 9-esről már döntöttünk összefüggés okán. A 10. pont dr. Harangozó Tamás 
előterjesztése. A kormány támogatja-e ezt a módosító indítvány? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság támogatja-e a 10. számú 

kezdeményezést? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság ezt nem fogadta el. 

Ezzel áttérhetünk a 11. számú javaslatra, Korózs Lajos képviselő úr javaslatára. 
A kormány támogatja-e? 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül van-e olyan, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság ezt nem támogatta. 

A 12. számú kezdeményezésről pedig már döntöttünk az összefüggések miatt. 
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A bizottság valamennyi képviselői módosító javaslatról ennek megfelelően 
döntött. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosítási szándék megfogalmazására is 
érkezett kezdeményezés kormánypárti képviselőktől. Ezt a kezdeményezést e-mailen 
megküldtük a bizottság tagjainak, de most ki is osztottuk. Kérem, hogy a 
kormánypárti módosító javaslatokat alelnök úr ismertesse. Öné a szó, parancsoljon! 

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

Gyakorlatilag két ilyen módosító javaslat van, az egyik a csődeljárásról szóló 
szabályokat pontosítja, a másik pedig az ügyészségnek az életpályamodelljével 
kapcsolatos új javaslat, amiről hétpárti egyeztetést is tartottunk. Én a bizottság 
tagjainak szeretném elmondani, hogy mind a kettőt javasoljuk elfogadásra. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezzük akkor a kormány véleményét erről. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Amennyiben nem, kérem, hogy 
szavazzunk a kezdeményezésről. Aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a kezdeményezést elfogadta. 

A házszabálynak megfelelően akkor döntenünk kell a saját módosítási 
szándékot tartalmazó részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat elfogadásáról. 
Kérem, hogy szavazzanak! Aki ezt támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság ezt elfogadta. 

Dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérem, hogy szavazzanak! Aki ezt 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A részletes vitát lezártuk. 

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, amely döntés a 
házszabálynak megfelelően hozható meg. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az jelezze! 
(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Ezt a döntésünket is meghoztuk. 

Tájékoztatom önöket, hogy lehetőség van a plenáris ülésre előadó állítására. 
Kérdezem, hogy kívánja-e valaki a plenáris ülésen ismertetni a bizottság többségi 
véleményét. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 

Megállapítom, hogy a bizottság nem kíván előadót állítani. 
Kérdezem, hogy a kisebbségi véleményről kívánja-e a plenáris ülést 

tájékoztatni, de nem volt ilyen, úgyhogy akkor erről most külön szavazást nem kérek.  
Ezzel a napirendi pontot lezárom. 
Államtitkár úrnak és főosztályvezető asszonynak is megköszönjük a segítségét. 

Köszönjük szépen a mai kimerítő tájékoztatást és ennek eredményeképpen sokat 
tanultunk ma is. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! (Banai Péter Benő és dr. Kokas 
Barbara távozik az ülésteremből.) 
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Döntés albizottság létrehozásáról   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján) 

A 3. napirendi pont következik, amely részben figyelemfelhívás, hogy az 
ellenőrző albizottság létrehozatalára vonatkozóan tegyenek javaslatokat. Itt alelnök 
úrtól érkezett javaslat, amely lényegében megegyezik azzal az ötlettel is, amit 
gondoltam: három kormánypárti és kettő ellenzéki képviselő részvételével. Egyben 
név szerint is van javaslat, Boldog Istvánt jelölték az elnöki feladatok ellátására, 
Böröcz Lászlót és Barcza Attilát pedig tagként. Mivel itt vannak a bizottsági ülésen, 
akkor ezt megnyerték maguknak. Akkor ennek megfelelően az ellenőrző 
albizottságunkat is létre tudjuk hozni, a következő bizottsági ülésen pedig az 
ellenzéktől érkező javaslatokat is elő fogom terjeszteni két fő részvételével. Akkor így 
mind az arányt, mind pedig a tagok részvételét is el tudjuk fogadni. Köszönöm 
szépen. 

Akkor itt két döntés van. Az egyik, hogy 5 fővel akkor ezt elfogadjuk, és a 
három fő részvételével, tehát akkor már így a személyek részvételével fogadjuk el, és a 
kiegészítésre majd a következő ülésen kerül sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag ezt elfogadtuk. 

Az ülés berekesztése  

Tisztelt Bizottság! Az egyebek napirendi pont keretében megkérdezem, hogy 
valakinek van-e mondandója. (Nincs jelzés.) Az egyebek között nincs. Akkor az ülést 
ezzel berekesztem. Köszönöm szépen a jelenlétüket, a jövő héten pedig számítok az 
önök részvételére. Minden jót, viszontlátásra! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  

 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
 
 

 
 


