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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

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

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Költségvetési bizottság július 11-ei ülésén megjelenteket. Jó 
napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
munkatársakat és a munkánkról tájékoztatást adó sajtó képviselőit is. Az ülést 
ezennel megnyitom. 

A helyettesítések alapján Hargitai Jánost Ritter Imre úr helyettesíti, Barcza 
Attila urat Boldog István úr, Horváth István urat pedig Szűcs Lajos úr fogja 
képviselni. Bejelentem, hogy a mai bizottsági ülésen ennek megfelelően zajlik a 
helyettesítés. Megállapítom, hogy a megjelent képviselő hölgyekkel, urakkal, a 
helyettesítésekkel együtt a Költségvetési bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslat elfogadására kerül sor - döntés következik. 
Képviselőtársaim a múlt héten megkapták az ülés napirendi javaslatát. A napirendi 
javaslathoz a házszabály megfelelő bekezdésének megfelelően módosításra 
vonatkozó kezdeményezés érkezett Szűcs Lajos alelnök úrtól. A bizottság tagjai ezt 
írásban előzetesen megkapták. Lényege, hogy a bizottság ne tárgyalja meg a 
napirendi javaslatunk 1. pontját. E tárgykörben Varga Mihály miniszter úrral egy 
aktív levelezésben és aktív vitában vagyunk, láthatóan nem értünk egyet abban, 
hogy a jelenlegi helyzetben és az előttünk álló folyamatok tekintetében milyen 
beszámolóra és milyen tájékoztatásra lenne szükség. Én nagyon sajnálom, hogy a 
miniszter úr úgy döntött, hogy ő egyébként ezen nem kíván részt venni, de most 
nincs más lehetőségem, mint hogy szavazásra teszem fel: aki egyetért a napirend 
módosításával, kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Négy nemmel az 1. számú napirendi pont tárgyalása nem a 
bizottsági ülés keretében folytatódik majd, hanem azon kívül zajlik a történet.  

Most megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki ért egyet a kiküldött 
napirendi javaslat megmaradt pontjainak tárgyalásával. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett 
egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás mellett ezt elfogadtuk. (Szabó Zsolt megérkezik az ülésre.) 

Közben Varga-Damm Andrea képviselő asszony jelzi, hogy szólni kíván. 
Tekintsük ügyrendinek vagy valami ehhez hasonlónak. 

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

nemzedékek érdekében pár gondolatot erről szólnék. Mikor tárgyaljunk erről a 
kérdésről, amit most a kormánypárti képviselők leszavaztak, mint most? Tehát 
mikor, hogyha egy hónap alatt tizenvalahány forinttal ment fel az euró árfolyama a 
forinthoz képest, és egyébiránt a mai árfolyamhoz képest 14 forinttal kevesebbel 
számol az államadósságunkat illetően az éppen most tárgyalandó költségvetés 
vonatkozásában az előterjesztő? Tehát én csak azt szeretném kérdezni, hogy amikor 
majd ennek nagyon komoly, a gazdaságra és aztán közvetve a társadalomra negatív 
hatásai lesznek, akkor majd önök közül, kormánypárti képviselők közül ki fog 
magyarázkodni. Tehát most kezdjék el majd kiválasztani maguk közül, hogy ki fog 
magyarázkodni. Mert ugyan az látható, hogy egy hatalmi arrogancia vezérel 
mindent, de azért mégiscsak él legalább 9,5 millió ember az országunkban és az ő 
életükre, ha tetszik, ha nem, az euró árfolyama igencsak hatással van, már csak 
azért is, mert minden, amit importból szerzünk be, rendkívül drága. Én azt is 
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elhiszem, hogy ösztönözni akarják azokat a vállalatokat, amelyek exportálnak, hogy 
a termékeik olcsók legyenek; azt is megértem, hogy nyár van, és nagyon szeretnék, 
hogyha nagyon sok turista jönne Magyarországra, mert az országunk olcsó nekik; és 
azt is megértem, hogy nagyon szeretnék, ha nagyon sok polgárunk nem tudna 
külföldre menni nyaralni, hanem esetleg Magyarországra kényszerül, hogy minél 
kevesebbet lásson abból, ami az M1 Híradót cáfolná. Én ezt mind elhiszem, de én 
azt hiszem, hogy ez egy komoly felelősség, hogy nem engedik a minisztert és a 
miniszter sem hajlandó erről a kérdésről velünk beszélni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e olyan javaslat, amiről most esetleg 

döntenünk kell? (Dr. Varga-Damm Andrea: Köszönöm, nem.) Köszönöm szépen, 
képviselő asszony. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Akkor rátérnénk Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló T/503. számú 
törvényjavaslat házszabály szerinti tárgyalásának megkezdésére. A napirendi pont 
tárgyalását ezennel megnyitom. A bekezdés alapján a törvényjavaslat tárgyalásának 
ezen szakaszában a Költségvetési bizottság a Törvényalkotási bizottság feladatait 
ellátva jár el.  

Az előterjesztő jelenléte az eljárás ezen szakaszában kötelező. Jelen van, és 
tisztelettel köszöntöm Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárt, 
Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes asszonyt és kollégáikat. Köszöntöm önöket.  

A törvényjavaslat részletes vitáját a házszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően a Mentelmi bizottság kivételével valamennyi állandó bizottság és a 
magyarországi nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatta, részletes vitáról 
szóló jelentéseiket benyújtották.  

A törvényjavaslathoz két bizottság nyújtott be részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatot: a Költségvetési bizottság T/503/838. számon, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága T/503/829. számon.  

A korábban megküldött és a kiosztott háttéranyag tartalmazza a bizottsági 
módosító javaslatokat pontokra bontva, az összefüggések jelölésével együtt. A 
bizottságnak ebben az eljárásban ezen részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatokat kell értékelni, állást kell foglalni azokról. Az előterjesztő a házszabály 
92. § (6) bekezdésének megfelelően T/503/843. számon tegnap benyújtott 
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mely részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatokkal ért egyet. Ezt a tájékoztatást kiosztottuk és e-mailben megküldtük. 

Mivel a Költségvetési bizottság T/503/838. szám alatt benyújtott módosító 
javaslatait a múlt ülésünkön megtárgyaltuk és benyújtottuk, azokat ismerjük, 
javaslom, hogy azokról egyben tárgyaljunk, és egy szavazással döntsünk, 
természetesen azzal, hogyha valaki még vitázni akar azokból valamelyik pontról, 
külön arra akarna szavazást, akkor azt megteheti, és azokból bármelyiket kikérheti. 
Ha nem ért egyet a bizottság ezzel, akkor pontonként haladunk előre.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyetért-e a javaslatommal. Aki ezzel 
egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki 
nem értett egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy akkor ezt egyhangúlag 
elfogadtuk, és egyben tárgyalja, egy szavazással döntünk a Költségvetési bizottság 
módosító javaslatairól. 
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Kérem államtitkár urat, hogy erősítse meg szóban is a kormány írásbeli 
támogató nyilatkozatát. Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. A kormány 
támogatja a bizottság indítványát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy valaki kíván-e 

szólni. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! Öné a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én végignéztem ezeket a módosító javaslatokat, és elképedve 
tapasztaltam azt, hogy ugyan hihetetlen módon siettek a költségvetés 
beterjesztésével, tulajdonképpen mintha legalábbis hazánk az életéért futna, holott 
még azt sem tudjuk, hogy a korábbi költségvetés miként teljesült. Ehhez képest 
olyan hibatömegek vannak… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, bocsásson meg nekem! Itt most lezártuk azt, ami 

a Költségvetési bizottság korábbi döntéséről szól, és áttérnénk a mostaniakra. 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Így van.) Csak azt még nem nyitottam meg. 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Ja, bocsánat!) Azt elindítanám. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Elnézést kérek!) Bocsánatot kérek! Köszönöm szépen. (Dr. Szűcs Lajos: 
Nyugodjon meg! - Dr. Varga-Damm Andrea: Jaj! El ne ájuljak, Szűcs Lajos úr! El 
ne ájuljak!) Köszönöm szépen a türelmet.  

Először akkor megkérdezem a bizottságot, hogy valaki kíván-e szólni. (Senki 
sem jelentkezik. - Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.)  

Ha nem, akkor kérdezem, hogy ki támogatja a Költségvetési bizottság 
T/503/838. szám alatt benyújtott módosító javaslatait. Aki támogatja, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Van valaki, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás nem volt. 10 igen és 4 nem szavazattal a bizottság ezt a 
döntését meghozta. 

Most a Magyarországi nemzetiségek bizottsága T/503/829. számú módosító 
javaslatainak megvitatása és az azokról való döntés következik a háttéranyag 
pontjainak sorrendjében.  

Előtte azonban kérdezem Ritter Imre urat avagy a szószólókat, hogy akarnak-
e szóban kiegészítést tenni a szavazás előtt vagy majd az egyes pontoknál jelzik, 
mert itt azt fogom javasolni, hogy pontonként menjünk végig, amit a bizottság 
benyújtott.  

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Nem, köszönöm szépen. Ha lesz 

esetleg kérdés, akkor természetesen szívesen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor pontonként haladunk majd ebben előre, 

az összefüggésekről egyszerre szavazunk. Ha valaki az adott pontról vitázni 
szeretne, akkor kérem, hogy jelezze! Mivel mindenkinél kézben van a háttéranyag, 
akkor ennek megfelelően fogunk előrehaladni.  

Első döntésként azt javaslom, hogy az 5. sorszámúról határozzunk. 
Megkérdezem a kormány álláspontját.  
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BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 
támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 
ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

Következik a 14. számú javaslat, amelynek benyújtója a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága. Megkérdezem, hogy a kormány támogatja-e. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. Volt valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. A bizottság 
javaslatát egyhangúlag támogattuk. 

Következik a 15. számú javaslat. Megkérdezem, hogy a kormány támogatja-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 
ezt is egyhangúlag elfogadtuk.  

Lapozhatunk bőven, egészen a 33. számú javaslatig. A kormány? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

Következik a 34. számú javaslat. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Valamennyien támogattuk. Volt valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

A 38. számú javaslatot a kormány támogatja-e?  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 
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Következik a 61. számú javaslat. Megkérdezem, hogy a kormány támogatja-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság támogatja-e ezt a kezdeményezést? 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

A 62. számú javaslatot a kormány támogatja-e? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. Van valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Befejezésül a 64. számú kezdeményezésről a kormány mit mond? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 

Köszönöm szépen. Volt valaki, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag akkor elfogadtuk. 

Megállapítom, hogy akkor a bizottság valamennyi, részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról állást foglalt. (Jelzésre:) Ritter Imre úr jelentkezik 
közben. Tessék! 

 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Elnézést kérek, lehet, hogy nem 

figyeltem jól, de a 65. pontról is szavaztunk? 
 
ELNÖK: Az összefüggések miatt igen.  
 
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Rendben, köszönöm szépen. 

Köszönöm a kormányzatnak és valamennyi frakciónak is a támogatást. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Akkor mehetünk tovább. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosító javaslatok érkeztek, kormánypárti 
képviselők javaslataként egy nagy csomag érkezett a tegnapi napon. Alelnök úr mint 
a javaslatcsomag kezdeményezője, kérem, hogy tájékoztasson bennünket. 
Parancsoljon, öné a szó.  

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

Tisztelt Bizottság! Valóban érkezett egy 63 pontból álló módosítójavaslat-csomag. 
Végeredményben azt mondhatjuk, hogy a költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 
nem érintő módosításról van szó.  

Kétirányú módosítócsomagról van szó: egyrészt pontosításokról van szó, 
másrészt fejezeti áthelyezésekről, harmadrészt pedig például tartalmazza az 
önkormányzati, közszolgálati dolgozók béremelési lehetőségét, illetve határon túli 
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szervezetek támogatását, illetve egyedi kormánydöntéseknek az összegét. De, még 
egyszer mondom, nem érinti a költségvetés kiadási és bevételi főösszegét.  

Kérem a bizottság támogatását, majd később a parlamentnek. Köszönöm, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga-Damm képviselő asszonyt az előbb 

megszakítottam, ezért elnézést kérek, visszaadnám elsőként akkor önnek a szót. 
Tessék, parancsoljon! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek 

a bizottság tagjaitól a korábbi, korai megszólalásomért. Önök rendkívüli módon 
igyekeztek gyorsan benyújtani a költségvetést, és minden módosításból, amely a 
bizottságtól és a kormánypárti tagoktól érkezett, az látható, hogy semmi olyan 
nóvumot nem tartalmaz, amit azelőtt ne tudtak volna. A triviális hibákról nem 
beszélek és arról sem, hogy tele vannak olyan tévedésekkel, hogy nem létező 
jogszabályokra hivatkoznak. Én azt kifogásolom, ha már ennyire sürgős volt ezt a 
költségvetést tárgyalni, akkor vajon mi az oka annak, hogy mindezeket, amit ebben 
a vaskos módosításban beterjesztettek, korábban ne tudtak volna, ebben a módosító 
csomagban nincs olyan tény, nincs olyan új adat, amely azóta merült volna fel, hogy 
benyújtották a költségvetést. Önök az elmúlt nyolc évben folyamatosan azt teszik, 
hogy benyújtanak valamilyen javaslatot és aztán módosítgatják, iszonyatos 
energiákat fogyasztva, iszonyatos többletköltségeket okozva, ami, úgy ítélem meg, 
hogy semmiképpen nem egy felelős tevékenység. 

Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Önök úgy végzik a 
tevékenységüket, hogy mindig van korrekcióra lehetőség, mindig van egy második, 
harmadik, negyedik, ötödik esély. Az önök mellett dolgozó fiatalokat arra nevelik, 
hogy nem kell mindjárt pontos és jó munkát végezni, mert úgyis lesz majd 
korrekcióra, javításra lehetőség. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy bizony 
vannak az életben olyan szituációk, amikor nincs másik esély, nincs második és 
nincs korrekcióra lehetőség. És hogyha ezt a fajta kényelmes kormányzást 
folytatják, ne lepődjenek meg azon, ha az élet esetleg produkál olyat, amikor az 
derül ki, hogy ez a fajta hozzáállás önveszélyes és akár széles társadalmi csoportok 
életét, helyzetét nehezítheti.  

Én azt kérem tisztelettel önöktől, ha már önök úgy ítélik meg, hogy ez a 
munka önök számára ilyen formában adott és ez a módszer adott, gondolják meg 
azt, hogy a jövőre nézve lehetséges-e esetleg hibátlan, nem korrekcióra szoruló, nem 
ilyen széles körű módosítására szoruló munkát végezni, mert akkor talán valóban 
mindenki elégedett lenne önökkel, és nem kellene csodálkozni azon, hogy kritikát 
kritika hátán kapnak, bár tudom, Szűcs Lajos úrtól a következő mondat az lesz, hogy 
de a polgárok nagy része önöket még ezen tulajdonságok mellett is felhatalmazta a 
kétharmados kormányzásra, mert ezt naponta halljuk. De én mégis úgy ítélem meg, 
ha egy ilyen bizalom van a társadalom részéről, legalább igyekezzenek nem hibás, a 
döntések és javaslatok benyújtása előtti megfontolással és nem a később elinduló 
lobbierők eredményeként, mert azért ez látható ezekből a módosításokból, hogy 
vélhetően óriási lobbitevékenység kezdődött meg a benyújtás óta. Ennek 
következtében ennyi pluszterhet mind a közigazgatás dolgozóinak, mind a 
parlament képviselőinek, mind a parlament bizottságainak okozva. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További hozzászólások? 
(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő úr! 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én csak arra szeretném 

felhívni a figyelmet, hogy nagyon cuki, hogy itt a Jobbik a költségvetésért aggódik, 
de talán először a Jobbiknak a saját pénzügyeit kellene rendbe tenni, mielőtt a 
fiatalokat kritizálja. Köszönöm szépen. (Dr. Varga-Damm Andrea: Kérek szót én is, 
válaszként, bocsánat!) 

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

parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem az lenne a 

kérdésem a kormánypárti képviselő urakhoz és az államtitkár úrhoz is, hogy 
folytattunk egy vitát itt a legutóbbi bizottsági ülésen, amely egy rendkívül kis 
összegről szólt, mindössze 8 milliárd forintról és az otthonápolási díj 
megemeléséről, önök feltehetően a kollégáik jóváhagyása nélkül erre nem mertek 
rábólintani, az államtitkár úrnak pedig feltehetően további számításokra volt 
szüksége. Én nagyon szeretném, ha ezen a bizottsági ülésen végre pontot tudnánk 
tenni ennek a kérdéseknek a végére, hiszen az alelnök úr is azt mondta, hogy kikéri 
magának, hogy ezt a kormányt olyan színben tüntessem fel, hogy nincs 
érzékenysége a fogyatékossággal élő honfitársaink felé. Akkor az a kérésem önök 
felé, hogy akkor bizonyítsák ezt az érzékenységet, bizonyítsák azt, hogy a 
társadalmat is készek érzékenyíteni, azzal a társadalmi üzenettel, hogy elismerjük 
azoknak a családtagoknak, barátoknak, hozzátartozóknak a munkáját és azt a 
terhet, amit cipel egy család egyébként is, ha valamely tagja fogyatékossággal él és 
otthonápolásra szorul. Kérem önöket, hogy azt a módosító javaslatot, ami 
nemrégiben megszületett egy ellenzéki összefogás keretében, támogassák. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár ez a módosító javaslat, amelyről képviselő 

asszony említést tett, még egy külön napirendben szerepel, de őszintén szólva nagy 
örömünkre szolgálna, és mondhatnánk azt, talán kis túlzással, ezt a 
javaslatcsomagot támogathatóvá tenné, ha befogadásra kerülne. Ezért a parlament 
jelen bizottsága kormánypárti képviselőinek a figyelmét szeretném felhívni arra, 
hogyha módjuk és lehetőségük van rá, akkor teremtsék meg annak a feltételeit, hogy 
az otthonápolásra vonatkozó azon előkészített javaslatot, miszerint jelentősen 
megnövelné az erre vonatkozó díjat, ha befogadnák ebbe a csomagba, akkor azt 
hiszem, ha rövid szünet is és némi konzultáció után is, de végére juthatnánk ennek a 
dolognak. Ezért örülnék annak, ha a korábban tervezettektől eltérően azt a 
javaslatot idevehetnénk előre és be tudnánk ide fogadni. 

Addig is, amíg ezt mérlegelik, szeretném kérni államtitkár urat, hogy majd a 
vélemény nyilvánításakor a 4., a 21., 27., 37., az 51. és a 133. sorszámon lévő 
kezdeményezésekről részletesebben is adjon indoklást, akár az előterjesztő részéről, 
akár pedig az államtitkár úr részéről, mert azt látom, hogy miközben arra 
hivatkoztak, hogy jelentős tartalékokat akarnak képezni a jövőre vonatkozóan, 
máris elkezdik a tartalékokat felélni és felhasználni. Ez objektív megközelítésben 
egyébként egy nem ismeretlen folyamat, hogy a folyamatok olyan új helyzeteket 
hoznak, hogy egyébként elháríthatatlan feladatokat kell megoldani. De még a 
költségvetés elfogadása előtt vagyunk, ez nem tekinthető annak, és máris például a 
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27.-ben tartalék csökkentésével foglalkoznak, még ha ez a fejlesztésekre vonatkozik 
is. És látom egyidejűleg azt, hogy a Miniszterelnökség kisgömböce újabb területet 
fog benyelni magának, de ezt majd bízzuk önökre, hogy indokolják meg, ez miért 
van.  

Összefoglalva: tehát a kérdésekre részletes indoklással, és van itt a 
képviselőtársaim felé egy alapvető kezdeményezés, hogy az otthonápolásra 
vonatkozó javaslatot tegyék részévé a kormánypárti többség módosító javaslatának. 
Köszönöm szépen.  

Képviselőtársaim közül kinek adhatom meg a szót? (Jelzésre:) Tessék, 
parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Röviden válaszolnék Böröcz 

Lászlónak. Önt a választópolgárok nem jobbikozni küldték ide, hanem azért, hogy 
őket képviselje, és szakmai hozzászólásokat tegyen. Bizonyára a fiatalsága még nem 
engedi meg, hogy ilyen magasságokba emelkedjen, de javaslom, hogy lépjen már túl 
a választási kampányon, most már dolgozunk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ha nem muszáj, nagyon örülnék annak, ha a képviselő úr 

lehetne annyira… De az előbb is nagyon rövid volt, úgyhogy képviselő úr, tessék!  
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Ezek szerint egy szakmai hozzászólásnak 

lehettünk a tanúi. Köszönöm szépen. (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen, ez is 
szakmai hozzászólás!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor most maradnék középen, és 

államtitkár úrnak adnám meg a szót, hogy a kormány álláspontját kifejtse arról, 
hogy a módosító javaslatról mit gondolnak. Köszönöm szépen.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A bizottság által beterjesztett indítványt a kormány támogatja, és 
kérdezem, hogy jelen szakaszban reagáljak-e az elhangzottakra, illetőleg elnök úr 
pontos, tételes indítványokra vonatkozó kérdéseire. Ha az elnök úr megengedi 
akkor most teszem, ha később, akkor később. 

 
ELNÖK: Legyen szíves most, jó? Köszönöm szépen.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tehát azontúl, hogy a kormány támogatja az indítványt, akkor sorrendben 
válaszolnék a felmerült kérdésekre. 

Varga-Damm Andrea képviselő asszony úgy fogalmazott, hogy triviális hibák 
voltak a javaslatban, a pontos és jó munkára hívta fel a figyelmet. Engedjék meg, 
hogy azt mondjam, véleményem szerint a költségvetési törvény minőségét a 
végrehajtás során lehet látni. Abban lehet látni, hogy az Országgyűlés által 
elfogadott költségvetés aztán kiállja-e az idő próbáját vagy sem, tartható-e az a 
hiány, amivel a költségvetési törvényben számoltunk vagy sem, az a 
gazdaságpolitika, az a növekedési elképzelés, az a foglalkoztatási elképzelés, reálbér-
növekedési elképzelés, amivel a költségvetés elfogadásakor számoltunk, 
megvalósul-e vagy sem. Ilyen tekintetben én azt látom, hogy az elmúlt évek 
költségvetései igazán kiállták az idők próbáját. 
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Ha a képviselő asszony arra utal, hogy a költségvetési törvényjavaslat 
tárgyalása során mindig vannak módosító indítványok, és adott esetben a 
Törvényalkotási bizottság feladatkörét ellátó Költségvetési bizottság is nyújt be 
indítványokat, akkor azt tudom elmondani, hogy e tekintetben semmilyen 
újdonságról nincs szó, hiszen az elmúlt években is ez volt a gyakorlat. 

Akkor nézzük meg, hogy milyen pontosításokat, illetőleg módosításokat 
fogalmazott meg az indítvány! Valóban számosságában ez nagy, de ha a részleteit 
megnézzük, egyrészt ami kiemelendő, az az, hogy nem új költségvetés-politikai 
irányokról van szó, hanem valóban olyan változtatásokról, amelyek nem érintik a 
költségvetés egyenlegét, és ahogy Szűcs Lajos alelnök úr mondta, a kiadási és 
bevételi főösszeget illetően is minimális változásokat fogalmaznak meg.  

Számos olyan kezdeményezés szerepel ebben az indítványban, amely 
meggyőződésem szerint a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor még nem volt 
ismert, illetve az indítvány reagál azokra a felvetésekre is, amelyek a költségvetési 
törvényjavaslat vitájában elhangzottak. Két konkrét példát hadd emeljek ki! Itt van 
a baleseti adó és a biztosítási adó összevonása, az adórendszer egyszerűsítése. Az 
eredetileg benyújtott adótörvényekhez képest az összevonás tekintettel van arra, 
hogy a megkötött szerződéseknél mi a fordulónap az adott szerződés tekintetében, 
tehát mikortól futtatható ki a baleseti és biztosítási adó külön-külön adónemként. 
Az erre való adótörvényeknél lévő módosításra reagál a bizottság által most 
benyújtott indítvány. Hangsúlyozom, ez egy olyan változtatás, ami a költségvetési 
törvényjavaslat benyújtásakor nem volt ismert, és az adótörvények vitája során 
kialakult végső javaslattal való összhangot teremti meg. 

Azt gondolom, ugyanilyen racionális változtatás az, amire Szűcs Lajos 
képviselő úr, alelnök úr felhívta a figyelmet, nevezetesen: a benyújtott 
törvényjavaslat egy 11 milliárd forintos keretösszeget határoz meg az önkormányzati 
köztisztviselők bérének emelésére. A vitában többen megfogalmazták azt, hogy 
célszerű lenne a 11 milliárd forintos keret felhasználásának szabályait rögzíteni. Ezt 
meghallva az indítvány egy olyan javaslatot tesz, amely normatív alapon határozza 
meg azt, hogy ez az említett 11 milliárd forintos összeg mely önkormányzatok 
tekintetében jelent segítséget, és az adott önkormányzatok milyen mértékű 
támogatást kapnak a béremeléshez. 

Tehát összességében én azt gondolom, hogy az indítvány az alapvető célját 
tekintve valóban megteremti az összhangot a költségvetési törvény tárgyalásával 
egyidejűleg tárgyalt adót, illetőleg költségvetést megalapozó indítványokkal, és 
valóban a vitában felmerülő számos kérdést rendez.  

Ami Bősz Anett képviselő asszony felvetését illeti, arra kell emlékeztetnem 
magunkat, hogy valóban volt egy 8 milliárd forintos kihatású, ápolási díjat érintő 
indítvány, ugyanakkor egylábas volt maga az az indítvány, tehát úgy növelte volna a 
kiadásokat, hogy nem rendelt hozzá bevételt, ha szabad ezt mondanom, önmagában 
a költségvetési törvényjavaslat koherenciáját is megtörte volna, hiszen egy részhez 
nyúlt volna hozzá úgy, hogy a költségvetési egyenleget változatlanul hagyja.  

Kétségtelen, hogy ezzel a kérdéssel a kormány foglalkozott és foglalkozik 
most is, és felidézem azt, hogy az elmúlt években több intézkedés történt: kiegészítő 
juttatások kerültek megfogalmazásra, emelések valósultak meg 2017-18-ban az 
összes ápolási díjas kategóriánál. Kétségtelen tény, hogy olyan ellátásokról 
beszélünk, ahol sokan mondják azt, hogy célszerű és indokolt lenne a további 
emelés. A kormány vizsgálja ezt, a gazdasági teljesítőképesség arányában eddig is 
törekedett és a jövőben is törekszik arra, hogy a lehető legindokoltabb módon és 
felelős módon a feladatot elvégzők finanszírozását segítse. 
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Varju László elnök úr pedig a konkrét, módosítósorszám szerinti 
indítványoknál kérte a kormány álláspontját. Átfogóan kell azt mondjam, hogy a 
benyújtott javaslatban a központi tartalékokat, amelyeket a pénzpiaci, illetőleg 
reálgazdasági külső körülmények változása esetén a kormány a költségvetési 
törvényjavaslatba beépített, nem érintik ezek az indítványok.  

Konkrétan a 4. javaslat az Országgyűlés fejezetében lévő pártalapítványi 
támogatások között eredetileg tartalékként szereplő összeg felosztásáról szól, és ha 
megengedik, visszahivatkozok Varga-Damm Andrea felvezetésére. Amikor a 
törvényjavaslatot a kormány benyújtotta, két párt pártalapítványa még nem jött 
létre, nevezetesen a Momentum párt és a Kétfarkú Kutya Párt alapítványa nem jött 
létre. Időközben a Kétfarkú Kutya Párt kezdeményezte a pártalapítvány bejegyzését, 
ez indokolja azt, hogy a tartalékként lévő pártalapítvány-támogatás soráról kell 
átcsoportosítani, tehát előre tudtunk, hogy a tartalékként lévő összeg majd 
pártalapítványok finanszírozására kerül felhasználásra. Az egyik párt már a 
pártalapítványát kezdeményezte létrehozni, ezzel összhangban valósul meg az 
indítvány. A másik párt viszont még nem hozta létre az alapítványát, a Momentum 
Mozgalom, és amikor létrehozza, akkor az országgyűlési törvény értelmében a 
szükséges finanszírozást meg kell hogy kapja. Ennek a lehetőségét teremti meg az 
elnök úr által hivatkozott 4. sorszám alatti indítvány.  

Ami a 21. módosítópont-sorszám szerinti indítványt illeti, az üldözött 
keresztények segítésének feladatára fogalmaz meg a javaslat 320 millió forint 
plusztámogatást, ez találkozik a kormányzat célkitűzéseivel. Mi azt gondoljuk, hogy 
a szolidaritás azt is jelenti, hogy az üldözött keresztényeknek segítséget nyújt az 
állam. Elindult egy ösztöndíjprogram, hál’ istennek érdemi érdeklődés van az 
ösztöndíjprogram iránt, ezért a kormány tudja támogatni azt az indítványt, amely 
320 millió forint pluszt fogalmaz meg; hangsúlyozom, nem a tartalékok terhére, 
hanem ahogy az elnök úr mondta, összességében a költségvetési módosító indítvány 
nullszaldós.  

Ami az elnök úr által említett következő pontot, a 27. pontot illeti, ezen 
rendelkezés a Miniszterelnökségen belül hajt végre átcsoportosítást, nem a központi 
tartalékok terhére, hanem a Miniszterelnökség-fejezet saját tartaléka terhére, a cél 
pedig a Reformáció Park kialakításának folytatása. A reformáció-emlékév kapcsán 
már egy érdemi beruházás megvalósult, ha jól emlékszem a XVI. kerületben, ennek 
a beruházásnak a második lépcsőjére szán az indítvány pluszforrást a 
Miniszterelnökség saját belső tartalék-előirányzatából, 397 millió forintos összeggel.  

Az 51. sorszámú…  
 
ELNÖK: Ott van még a 37. sorszámú! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Bocsánat! A 

37. sorszámú javaslat egy minisztériumok közötti átcsoportosítás, itt a döntés ismét 
a költségvetési törvényjavaslat benyújtása után született meg. Révész Máriusz 
kormánybiztos úr aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztosként látja el feladatát 
az új kormányzati struktúrában, és ebben a státuszában a Miniszterelnöki 
Kabinetirodához került rendelésre, ezért a felügyelete alá tartozó előirányzat nem az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében kerül megjelenítésre, hanem a 
Miniszterelnöki Kabinetirodában. Tehát egy nullszaldós átrendezésről van szó. 

Az 51. sorszám alatti indítvány az indoklásban szereplők szerint a szegedi 
ifjúsági centrum beruházásához nyújt pluszforrást. Hangsúlyozom, ez is, mint az 
indítvány egésze, összességében a költségvetési egyenleget nem változtatja meg. 
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Ami az elnök úr által említett utolsó pontot, a 133. pontot illeti: itt is egy 
nullaszaldós, költségvetési törvényjavaslaton belüli átcsoportosítás valósul meg, a 
fővárosi földes utak aszfaltozását, burkolását célzó 10 milliárd forintos előirányzat 
kerülne át a helyi önkormányzatok támogatását biztosító fejezetből a 
Miniszterelnökség fejezethez. A Miniszterelnökségen belül Budapest és 
agglomeráció ügyeiért egy külön államtitkárság jött létre, az indítvány ezért az új 
államtitkársághoz rendeli a forrásokat. Itt azon lehet, ha úgy tetszik, filozófiai vitát 
folytatni, hogy ez a finanszírozás inkább helyi önkormányzat jellegű és ezért a helyi 
önkormányzatok támogatását biztosító fejezetben célszerű ezt megjeleníteni, vagy 
Budapest-specifikus és ezért célszerű a Miniszterelnökségnél szerepeltetni. 
Hangsúlyozom, itt egy nullszaldós átcsoportosításról van szó, és az alapvető cél, a 
fővárosi utak szilárd burkolattal történő befedése, nem változott. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy vannak-e 

további vélemények, kérdések. (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő asszony. Tessék, 
parancsoljon!  

 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én az államtitkár úrtól 

kérdeznék még, és kérem, hogy javítson ki, amennyiben nem jók az információim, 
hogy a devizaadósság részaránya a 2019-es költségvetési évben tovább csökken 
ugyan 19,3 százalékról 17,6 százalékra, ez azonban még mindig meghaladja az 
adósságállomány egyhatodát, és ez, figyelembe véve azt, hogy a költségvetés 
tudomásom szerint még mindig 311 forintos euróval számol, ami a mai napon, 
ahogy képviselőtársam is említette már a felvezetőjében, 14 forinttal haladja meg a, 
gondolom, a kormány által ideálisnak tartott 311 forintos euróárfolyamot, 
kérdezem, hogy ez nem sodorja-e veszélybe például az adósságszolgálatunkat. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Egy 

kérdést tennék még fel, hogy államtitkár úrnak mi a megítélése arról, hogy 
korábban miniszterelnök úr nullás költségvetésről beszélt. Ön szerint ez megvalósul 
ebben az előterjesztésben, ami az egész költségvetést illeti? Köszönöm szépen.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. Bősz 

Anett képviselő asszony pontosan idézte, hogy a kormány szándéka az, hogy az 
államadósságon belül a devizarészarány csökkenjen. Az Államadósság Kezelő 
Központ által számított és az államadósság tekintetében a kormányzaton belüli első 
helyi felelősséggel bíró Pénzügyminisztérium által jóváhagyott államadósság-
stratégia arra fókuszál, hogy folyamatosan csökkentsük a devizában fennálló 
államadósság arányát. Itt tehát egy útról van szó, amin, azt gondolom, azért jelentős 
lépéseket tettünk meg, hiszen 50 százalék fölötti államadósságon belüli devizaarány, 
ahogy képviselő asszony is mondta, 20 százalék körüli szintre csökken. Az alapvető 
cél az, hogy a költségvetés hiányát forintkibocsátással finanszírozzuk. De 
természetesen egyik napról a másikra a devizakitettséget nem lehet megszüntetni, 
sokszor nem is célszerű megszüntetni, hiszen korábbi devizás adósságaink állnak 
fönn, amelyek később futnak ki. Itt azért láttuk azt, hogy az elmúlt években a 
kedvezőtlenebbnek ítélt devizaadósság számos esetben előtörlesztésre került. (Dr. 
Varga-Damm Andre: Másfélszer annyi forrásból!) Mindannyian tudjuk, hogy 
mind az IMF-hitelt, mind az Európai Bizottságtól felvett devizás hiteleket 
előtörlesztettük. Hál’ istennek, az utóbbi években azért voltak nagyon kedvező 
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devizakötvény-kibocsátások, az idei évben is, a japán piacon a piaci jelenlétet is 
megerősítendő és a bizalmat erősítendő egy kis összegű devizakötvény-kibocsátásra 
került sor. Tehát alkalmazzuk ezt az eszközt, azzal együtt, hogy összességében 
hosszabb távon a devizakitettségünket csökkentjük.  

Én azt gondolom, hogy a csökkentéssel együtt sem célszerű vagy nem 
feltétlen célszerű, hogy ez nullára fusson ki, hiszen az államnak mindig lesznek 
devizában teljesítendő kötelezettségei, és célszerű ezeket legalább részben devizából 
finanszírozni.  

Értelemszerűen a forintmozgások befolyással bírnak a költségvetésre, de 
ahogy azt már korábban többször kommunikáltuk, összességében a közvetlen és 
közvetett hatások a költségvetési egyenleget nem befolyásolják.  

A kulcstényező szerintem az árfolyam kapcsán az, hogy a forint szabadon 
lebeg, tehát nincsen kormány által ideálisnak tekintett árfolyam. Amire képviselő 
asszony hivatkozott, az egy technikai árfolyam, pont azért, mert a forint szabadon 
lebeg, a költségvetési törvényjavaslat tervezésekor a Pénzügyminisztérium a 
benyújtást megelőző időszak több hónapjának az átlagos forint-euró árfolyamából 
indul ki. Értelemszerűen - ahogy említettem, a forint szabadon lebeg - hatással 
vannak rá a nemzetközi folyamatok, csak úgy, mint egyébként a lengyel devizára, 
csakúgy, mint a térség devizáira, és azt látjuk az elmúlt hetekben, hogy nemcsak a 
forint kurzusa változott, hanem a térségben gyakorlatilag minden deviza árfolyama 
változott. Megjegyzem, valamikor erősödik, tehát a legutóbbi üléshez képest a forint 
ma erősebb, mint egy héttel ezelőtt volt.  

Varju László elnök úr felvetéseire reagálva: elmondhatjuk - immár nem első 
alkalommal -, hogy az állam működését tekintve a benyújtott költségvetési 
törvényjavaslat nullás egyenlegű, vagyis a költségvetési törvényjavaslatban szereplő 
hiány kizárólag a fejlesztésekhez kapcsolódik. Ez egy olyan megközelítés, amit 
Európa számos országa alkalmaz, nevezetesen, ha a hiány beruházásokhoz 
kapcsolódik, és az akár a gazdasági növekedést serkenti, akár életminőséget javít, 
akkor gazdaságpolitikailag elfogadható lehet, mint az, ha a működés tekintetében 
vannak hiányok. 

Azt is el kell mondjam, hogy a benyújtott törvényjavaslat a beruházási jellegű 
kiadásoknak is egy jelentős részét az adóbevételekből finanszírozza, tehát sokkal 
kisebb a költségvetés hiánya, mint az összberuházási volumen, ami a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslatban szerepel. 

Ami pedig a nullás költségvetésnek a másik aspektusát illeti, tehát nem a 
működés, hanem az össztekintetben nullás költségvetést: itt megint az irány, azt 
gondolom, ami fontos, és azt látjuk, hogy az elmúlt években évről évre tudtuk 
csökkenteni vagy kellő szinten alacsonyan tartani a hiányt. A 2019-es költségvetési 
törvényjavaslathoz kapcsolódó, 2022-ig tartó kitekintés azt mutatja, hogy itt is a 
megkezdett úton megyünk tovább, hiszen 2022-re 1 százalék alá csökkenhet az 
államháztartás, illetve az uniós módszertan szerinti hiány teljes mértéke. Ez is 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az államadósságot tovább tudjuk csökkenteni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselő hölgyeket és urakat 

kérdezem, van-e még hozzászólás. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, Bősz Anett! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, én nem 

vitatom azt, amit ön elmondott, és nagyon helyes ennek az útnak a felvázolása, én 
arra szerettem volna felhívni a figyelmet, ha jól követtem, akkor a költségvetési vita 
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elindulásakor már jóval meghaladta a 311 forintos euróárfolyamot az árfolyam, és 
én azt gondolom, jelen pillanatban is közel 5 százalékos a különbség az ön által 
technikai árfolyamnak tekintett 311 forint és a mai napon jegyzett euró-forint 
árfolyam közt. Én erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Akár külön is, akár a 
bizottsági ülés után, amennyiben ideje engedi, én szívesen meghallgatom azt, hogy 
mi ennek a háttere, de ha itt megválaszolja a bizottság előtt, azt külön köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, kíván reagálni? 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. Csak 

megerősítem azt, hogy a kormánynak nincsen árfolyamcélja, a forint szabadon 
lebeg. Ma nem fogunk tudni pontos árfolyamot mondani arra, hogy 2019-ben 
milyen lesz a pontos euróárfolyam. Látjuk azt, hogy a térségben az 
árfolyammozgásokat alapvetően nemzetközi folyamatok határozzák meg. A 
törvényjavaslat benyújtása óta nem merült fel olyan, a magyar gazdaság 
fundamentumát érintő tétel, ami egyik vagy másik irányba érdemi elmozdulást tett 
volna szükségessé.  

Ugyanakkor azt is megjegyzem, hogy a parlamenti vitában sokszor volt szó 
erről a kérdésről, elmondtuk, hogy összességében a költségvetés egyenlegét 
szerintünk neutrálisan érintik ezek a hatások. Természetesen különböző 
csatornákon különböző hatások érvényesülnek, és pont a váratlan helyzetek 
kezelésére tervezett a kormány nagyobb tartalékokkal. Tehát azt gondolom, hogy a 
most még nem ismert és pontosan nem felvázolható folyamatokat illetően - 
gondolok itt a forint árfolyamának alakulására, gondolok az elnök úr által is sokszor 
említett infláció számára vagy bármely makrogazdasági paraméterre -, a 
változásokra tekintettel tervezett a költségvetés nagyobb tartalékkal, és 
hangsúlyozom, amennyiben a bizottság és majd az Országgyűlés elfogadja az 
indítványokat, akkor a megemelt tartalékok változatlan szinten maradhatnak a 
költségvetési törvényben is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Így a vége felé azonban azt meg 

kell állapítanunk, kicsit reagálva mindarra, amit elmondott, hogy ha önmagában az 
árfolyamból indulunk ki és annak változása következik be, akkor ennek 
mindenképpen hatása lesz az inflációra. És ha azzal kezdtük a napot, hogy Varga 
miniszter úr e vonatkozásban vagy erre a témakörre nem kívánt reagálni, nem 
kívánt megjelenni, önnek azért hadd mondjam el, hogy az az inflációs várakozás, 
ami a Magyar Nemzeti Banktól érkezett itt a legutóbbi inflációs jelentésben, önöket 
mindenképpen arra kellene hogy késztesse, hogy a 2019. évi költségvetést újraírják. 
Ennek igen komoly hatása lesz, hiszen akár az árfolyamból, akár a gazdasági 
folyamatokból és még van sok minden, amiből az következik, hogy a nyugdíjak 
kifizetésére vagy a kamatkifizetésre önöknek sokkal többet kell költeni.  

De látom azt, hogy ebből a szempontból a vitánk nem fog véget érni a mai 
napon, hiszen a következő időszak folyamatai fogják bizonyítani azt, hogy nem 
történik most más, mint hogy a 2,7 százalékos inflációtervezéssel önök kivonják a 
parlament jogosítványai közül azt, hogy átláthatóan lehessen költségvetés-tervezést 
csinálni, és majd házon belül kívánják ezt elintézni. Kívánom a magyar gazdaságnak 
azt, hogy egyébként ennél nagyobb baja ne legyen, és önmagában az önök által 
tervezett tartalékkal mindezt kezelni tudják, mert azt hiszem, tarthatunk attól 
mindannyian - és ebben szakértői konszenzus van -, hogy az infláció magasabb lesz 
jelentősen, mint amit önök terveznek. 
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(Jelzésre:) Eközben még Varga-Damm képviselő asszony is jelentkezett. 
Tessék!  

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm szépen. Én a 

magabiztosságához csak annyit fűznék, hogy nagyon boldog lennék, ha ezt végre 
lehetne hajtani, és ha módosítani kell majd vagy mégsem így lesz, akkor remélem, 
hogy ilyen magabiztossággal fogja majd azt is megmagyarázni, ha ez nem sikerült, 
hiszen mindenkit szembesíteni lehet azzal, amit korábban mondott. Senki az 
ellenzéki oldalról nem ellendrukkere ennek a költségvetésnek, csak amit mondtunk 
korábban is, rendkívül sok kockázat van benne, és én úgy érzem, hogy a 
magabiztosság talán túlzó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szűcs Lajos alelnök úr jelentkezett, de hogy 

értelmezhető legyen a helyzet, én tisztelettel azt javasoltam, hogy ha és amennyiben 
a kölcsönösen ismert, az otthonápolást végző módosító javaslat befogadható, akkor 
ebben a keretben próbáljuk megtenni. Ha ehhez további egyeztetésre van szükség, 
akkor szívesen tartok egy rövid szünetet is. Én fontosnak tartanám azt, hogy ez a 
csomag együtt kerülhessen elfogadásra a kormány támogatásával együtt, ellenkező 
esetben akkor külön napirendként fogjuk majd tárgyalni. Köszönöm szépen. 
Alelnök úr, öné a szó. 

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

Bizottság! Elnök Úr! Képviselő Asszony! Nem túlzott magabiztosságról van szó, 
hanem tapasztalati tényekről. Az elmúlt nyolc évben olyan költségvetések 
megalkotásával foglalkozott a parlament, kezdve a 2010-es végrehajtásával és 
átfazonírozásával, amelyek nem egészen olyan költségvetési és gazdasági helyzetben 
történtek, mint a mostani. Annak a hosszú munkának és annak a következetes 
gazdaságpolitikának a következménye az, hogy ezt tudjuk mondani, amit az elmúlt 
nyolc évben végig tudtunk itt mindannyiunk közös munkájával, és ebben minden 
magyar ember benne van.  

Azt hiszem, ha csak megnézi az elmúlt évek költségvetési módosító 
javaslatainak a számát, akkor meg fogja látni, hogy az első két évet kivéve csak olyan 
költségvetési módosítók kerültek ide a parlamentbe, amelyek pluszforrások 
szétosztásával rendelkeztek. Én szerencsétlenségemre már részt vettem 2001 óta jó 
néhány költségvetés végrehajtásán és megalkotásán; nem ilyen költségvetési 
vitákról volt szó, és nem ennyi módosító javaslatról, és nem ennyi évközi 
módosítóról. Ha jól emlékszünk, 2009-ről 2010-re való forduláskor, a 2009-es 
elfogadásakor körülbelül négy napot élt meg az a költségvetési javaslat, amelyet 
2010 januárjában már újra kellett módosítani, és abban az évben minden egyes 
parlamenti ülésszakon szerepelt a költségvetés módosítása.  

Azt gondolom, jelen pillanatban nem erről van szó, és remélem, hogy amikor 
akár a 2018-as vagy a 2019-es költségvetés módosításáról fog tárgyalni vagy a 
bizottságunk, vagy pedig a parlament, akkor azt azért teszi, mert pluszforrások 
szétosztásáról és más társadalmi helyzetek megoldásáról fog rendelkezni és nem 
azokról, amelyeket önök mondanak. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Zsolt képviselő úr jelezte, hogy 

szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
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SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Gondolkodtam, hogy hozzászóljak-e. Itt szakmai alapok kérdéséről van 
szó, és ha megengedi, akkor egy más aspektusból világítanám meg a költségvetést. 

Magyarországon minden egyesület, civil szervezet, gazdasági társaság, 
költségvetési szervezet úgy készíti a költségvetését, hogy egy státuszalapra építve 
egy flowt, egy folyamatot próbál felvázolni. Mindannyian boldogok lennénk, ha 
megmondaná bármelyik képviselő, hogy fél év múlva a nyersolaj barrelenkénti ára 
mennyi lesz, mert ebből lehet költségvetést tervezni, de ezt nem tudjuk megtenni, 
mint ahogy a devizaárfolyam is tőlünk függetlenül zajlik, senki nem tudja 
megmondani. Utalnék egy konkrét időpontra: 2002. május közepén mindenki azt 
mondta, a forint árfolyama 10 százalékkal fog változni, gyengülni fog; ezzel szemben 
két héttel később 10 százalékkal erősödött, és ennek következtében akkor nagyon 
sok költségvetés megborult. Csak szakmai alapokat próbálok felvázolni. Ez egy 
folyamat, amit tervezünk, és ezt próbáljuk összerakni. Egyébként devizakiadást 
pedig akkor tervezünk jól - hangsúlyozom, nem devizaalapú finanszírozásról 
beszélek, hanem kiadásról -, ha a bevételi oldal meghaladja a kiadási oldalt 
devizában, amire számítani tudunk, mert úgy gondolom, akkor az árfolyamhatást 
kiküszöböltük.  

Biztos vagyok abban, hogy ez a költségvetés ezeket az elemeket tartalmazza, 
ezért én arra kérem tisztelt képviselőtársaimat - mint ahogy Szűcs Lajos 
képviselőtársam mondta, én is emlékszem tíz évvel ezelőtti közel tízezer módosító 
tételre -, bízva abban, hogy szakmailag ez egy jól felépített költségvetés, hogy 
fogadjuk el, támogassuk, mert ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, mint ahogy 
Varga-Damm képviselő asszony mondta az előbb, tudjuk szembesíteni, hogy hol 
volt benne a hiba. Nézzük meg, akkor lehet támogatni ellenzéki oldalon is ezt a 
költségvetést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ez egészen izgalmas lesz. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő 

asszony, öné a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Szűcs Lajos képviselő úrnak csak azt 

szeretném mondani, én örülök, hogy ennyire elégedett az elmúlt nyolc év 
költségvetési politikájával, de azért nominális értékben, forintösszegben csak 
57 százalékkal sikerült növelni az államadósságot. Tehát az other people’s money, ez 
magyar sajátosság, hogy mindig a más pénzével tudunk sáfárkodni, az államadósság 
ilyen mértékű emelkedéséből is azért kiderül, és kíváncsian várom, hogy majd a 
négyéves ciklus végére már majd milyen magasságokat fog az államadósságunk 
jelenteni még akkor is, ha most abban reménykednek, hogy a 60 százalék közelébe 
fogják vinni a GDP-arányos államadósságot. Mi lennénk a legboldogabbak, ha ez így 
lenne.  

Tehát én úgy ítélem meg, hogy azért van ennek az elmúlt nyolc év 
gazdálkodásának olyan tényezője is, ami feltétlenül a jövő nemzedéke számára nem 
oly kedvező. 

Szabó Zsolt képviselőnek pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy olyan 
komoly értéktorzulás van a költségvetésben a vonatkozásban, hogy kiknek milyen 
juttatásokat adnak és kiknek viszont igen csekélyt, hogy miután értéktorzulás okán 
ezt nem lehet támogatni, ily módon már csak emiatt sem tehetjük meg, hogy igennel 
szavazunk. 

A költségvetés vonatkozásában pedig a növekedés, az infláció és az árfolyam 
három olyan fontos tényező, amelynek, úgy ítéljük meg, hogy túlzottan optimista a 
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mérték figyelembevétele, és miután nagy valószínűséggel ezek így nem fognak 
teljesülni, ezáltal ezek a számok, bár azt szeretnénk, ha úgy lenne, ahogy ma a 
kormányzat itt előadta, illetőleg, ahogy önök támogatják, de nagy valószínűséggel 
nem fogja tudni alátámasztani ezt a pozitív, optimista várakozást. De úgy legyen, 
ahogy ön és a képviselőtársai, illetve a kormány képviselője jósolja. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bárkinek még megjegyeznivalója? (Nem 

érkezik jelzés.) Nincsen. 
(Jelzésre:) A kormány képviselője szólni kíván. Tessék, parancsoljon, 

államtitkár úr! 
 
BANA PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen 

a szót. Én azt gondolom, hogy a mai napon is és a költségvetési törvényjavaslat 
általános, illetőleg részletes vitájában is sorra vettük azt, hogy a költségvetést milyen 
kockázatok övezik. Ahogy Szabó Zsolt képviselő úr mondta, természetesen számos 
tényező nem kizárólag a magyar gazdaság folyamataitól függ, hanem nemzetközi 
eseményektől, nemzetközi folyamatoktól. Így pontosan senki nem tudja 
megmondani azt, hogy a forint-euró árfolyam milyen átlagos értéket fog felvenni. 
Amit tudunk tenni, az az, hogy visszamérjük a korábbi előrejelzéseinket, 
megnézzük, hogy korábban milyen feltételezéseink voltak a különböző 
makrogazdasági változókra, és ezen előrejelzések mennyire bizonyultak pontosnak. 
A Pénzügyminisztérium ezt megtette, és az elmúlt években a főbb makrogazdasági 
változókat illetően az egyik legpontosabb előrejelzést adta. Természetesen ez se 
fillérre pontos volt a főbb változók tekintetében, de ismétlem, visszanéztük azt, hogy 
azok a módszerek, amelyeket alkalmazunk, mennyire bizonyultak jónak.  

Varga-Damm Andrea képviselő asszonnyal, elnézést kérve, de ismét az előző 
vitát kell felhozzam. Ő azt mondja, hogy mi túlzottan magabiztosak vagyunk. A 
törvényjavaslat benyújtásakor azt mondtuk, hogy a kockázatokra való tekintettel 
növeljük meg a tartalékok szintjét. És ami pedig a kormányzati álláspontot illeti, azt 
gondolom, hogy a kormánynak van egy benyújtott törvényjavaslata, amit a legjobb 
tudása szerint készített el. Ezt lehet értékelni, mindenkinek szíve-joga, arra hívom 
fel a figyelmet, hogy ezt az értékelést elvégezte az Állami Számvevőszék és a 
Költségvetési Tanács is. Ez a két szervezet a benyújtott törvényjavaslatról azt 
mondta, hogy megalapozott, az abban lévő célok elérhetők, a hiánypálya tartható. 
Természetesen ők is azonosítottak kockázatokat, hozzánk hasonlóan. De, elnézést 
kérek, vissza kell kérdezzek: ha képviselő asszony azt gondolja, hogy rosszul 
számolunk, itt a folyamatok másképp lesznek, akkor nem épp ezen, ön által említett 
negatív folyamatokat kivédő tartalékokat kellene változatlanul hagyjunk? És nem 
értem, elnézést kérek, a logikát a között, hogy ön túlzott magabiztosságról beszél, 
arról beszél, hogy a folyamatok másképp alakulnak, óvatosabbnak kellene lenni, ez 
az egyik oldalról az állítás, másik oldalon meg itt vannak előttem a Jobbik által 
benyújtott módosító indítványok, ezek az indítványok az Országvédelmi Alapból 
12 milliárd forintot vesznek el. Az Országvédelmi Alap az az alap, amelynek a 
felhasználása kizárólag a hiány teljesítése esetén lehetséges. De ami, azt gondolom, 
ennél sokkal súlyosabb - összegében is -: az általános tartalék szerepét betöltő 
rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatát 165 milliárd forintról 
kinulláznák. Tehát ha a képviselő asszony azt gondolja, hogy ez a költségvetés nem 
kellően stabil, akkor miért nyújtanak be olyan indítványokat, amelyek a tartalékokat 
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egyik oldalról teljesen kinullázná, másik oldalon meg érdemben csökkentené? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy szavazásra kerülhet sor, hiszen 

ott tartunk, hogy van egy módosító indítvány, a módosító indítványt a kormány 
támogatta. Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfelemeléssel jelezze ezt! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) 
Van-e valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett és négy nem 
mellett elfogadta a bizottság ezt az előterjesztést.  

Vannak további módosító javaslatok, amelyek bizottsági módosítóvá tehetők. 
Éppen ezért három darab ilyen javaslattal szeretnék élni. Talán kezdjük előbb 
Mesterházy Attila úr által benyújtott módosító indítvánnyal, 1. és 2., szám. Kezdjük 
akkor értelemszerűen az 1.-vel. Előterjesztőként Mesterházy úr, öné a szó. 
Parancsoljon! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Ez 

a módosító indítvány arra szolgálna, hogy a települési önkormányzatoknál több adó 
maradjon helyben. Ez a gépjárműadóról szóló törvénynél jelent egy jelentős 
különbséget, hiszen 80 százaléka maradna helyben. A mi megítélésünk szerint erre 
azért van szükség, mert az önkormányzatok komoly forráshiánnyal küzdenek, és 
ezek a források, amiket itt meghatároznak, éppenhogy csak a működésre elegendők. 
Úgyhogy sokkal jobb lenne, ha egy méltányosabb, előre láthatóbb és tervezhetőbb 
költségvetés lenne ebben a tekintetben is, nem pedig úgy, hogy a kormány a saját 
kénye-kedve szerint osztogassa ezeket a forrásokat. Tehát nagyjából erről szól ez az 
indítvány. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem a kormány 

képviselőjét, mit gondol erről az indítványról.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Nem támogatom az indítvány. Annyi indoklást tisztelettel engedjenek meg, 
hogy az önkormányzati rendszer finanszírozását illetően akkor javasoltunk 
módosítást, amikor a feladatokban is változás valósult meg. Most feladatváltozásról 
nincsen szó, ahogy képviselő úr mondta, mindössze csak úgymond több forrást 
kapna az önkormányzati rendszer. Értelemszerűen ez a forrás a központi 
költségvetésből hiányozna, tehát ott eredményezne gondot. 

Ami pedig az indoklást illeti: az előttem lévő és a legutóbbi bizottsági ülésen 
ismertetett adatok alapján az önkormányzati rendszer egészének a pozíciója stabil, 
sőt az állampapírállomány jóval meghaladja az önkormányzatok adósságát. 
Természetesen az önkormányzati rendszeren belül vannak különbségek, de ezt a 
központi költségvetés a pluszforrás-biztosításokkal ellensúlyozni tudja. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság véleményét kérdezem - avagy 

szavazhatunk? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Elnézését kérem, államtitkár úr, de 

jól értettem-e, hogy azt mondta, hogy miután az önkormányzati rendszer 
többletforrást kapott, a gépjárműadó vonatkozásában azért csak 40 százalék 
maradna náluk, hiszen akkor ezt a többletet vissza kell a központi költségvetésbe 
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adni. Jól értettem, hogy ezt mondta, hogy ezért van ilyen alacsony szinten tartva a 
gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része? Bocsánat, hogy így közvetlenül 
kérdeztem, de hadd kérjem, hogy közvetíthető legyen ez a kérdésem az államtitkár 
úrhoz! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, öné a szó.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Arra utaltam, hogy a korábbi években az önkormányzati rendszer 
finanszírozásának a változása összhangban volt a feladatok változásával. A 
benyújtott indítvány úgy teremtene többletforrást az önkormányzati rendszernél, 
hogy a feladatok változására nem kerül sor. És az a többletforrás, amit az 
önkormányzati rendszer kapna meg, az a központi költségvetésből hiányozna. 
Tehát, ha ez a javaslat el lenne fogadva, akkor a központi költségvetés hiánya is 
növekedne. 

Ami pedig az indoklást illeti: abban vitatkozom Mesterházy Attila képviselő 
úrral, hogy az önkormányzati rendszernek az egésze mennyire stabil vagy nem 
stabil. Legutóbb ismertettem a tényszerű számokat 2010-től folyamatosan, végig 
többleteket mutatott. A 2017-es beszámoló még nincsen meg, de nullszaldó körüli a 
helyzet, és ahogy említettem, jóval meghaladja az önkormányzati rendszer 
állampapírállománya az adósságát. Tehát a rendelkezésre álló tényszerű adatok 
alapján az önkormányzati rendszer pénzügyi helyzete stabil, ezért vitatkozom a 
módosításnak az alapvető indokával. Köszönöm szépen. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Akkor viszontkérdésem van!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van még? (Dr. Varga-Damm 

Andrea: Viszontkérdésem van, igen.) Akkor képviselő asszonynak van kérdése. 
Tessék, parancsoljon! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): De akkor most maradjunk a 

gépjárműadónál. Az önkormányzatok szedik be, az önkormányzatoknál az önök 
álláspontja szerint 40 százalék marad. Az önkormányzatoknak a gépjárműadó 
beszedéséhez szükséges intézményi és személyi költsége körülbelül annyi, mint ez a 
40 százalék. Nekem ezzel csak az a problémám, hogy tulajdonképpen akkor sokkal 
egyszerűbb lenne rendszerszintűen azt mondani, hogy a gépjárműadót, mondjuk, a 
NAV szedje be, és akkor ne telepítsük az önkormányzatokhoz ezt, ha gyakorlatilag 
szinte nem marad nekik több, mint ami a beszedéséhez, kezeléséhez, kivetéséhez 
stb. szükséges intézményi költség. Bocsásson meg, de hát ez egy annyira faramuci 
helyzet, hogy náluk 40 százalék marad, ami szinte csak a rájuk fordított költség 
fedezete. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek Mesterházy úrtól, hiszen itt az 

ismételt hozzászólás előtt önnek kellett volna szót adnom. Öné a szó, tessék, 
parancsoljon! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Semmi gond. Ha jól értettem, akkor az 

államtitkár úr azt mondta, hogy a magyar önkormányzatok teljesen stabilak, 
semmilyen pluszforrásra nincsen szükségük, és kiválóan ellátják a feladataikat, mert 
az ehhez szükséges forrásokat maradéktalanul megkapják a kormánytól, tehát nincs 
szükségük pluszforrásokra; azért ezzel vitatkoznék. Ha ön egyetlenegy 
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polgármesterrel beszélne, akkor szerintem nem osztaná ezt a nézetét egészen 
biztosan. 

Az, hogy makroszinten ön szerint mi hol stabil a különböző kötvények 
kapcsán, az egy másik kérdés, és egy másik kérdés, hogy napi szinten pedig az 
önkormányzatoknak milyen gondjaik vannak a kiadásokkal. Ráadásul ebben a 
másik módosító javaslatban van számos olyan módosítási javaslat, ami érdekes 
módon olyan kérdéseket hoz be, amelyeket az önkormányzatok 
feladatvégrehajtásuk során kellene hogy tudjanak akkor finanszírozni ezek szerint, 
és nem kellene hozzá módosító indítvány. Tehát én azt gondolom - ezt a javaslatot 
egyébként többször beadtuk már, mindig a kormány, a kormányzó többség 
leszavazza ezeket, ezt természetesen tudomásul vesszük -, hogy ettől függetlenül 
továbbra is ezt a javaslatot mégiscsak elő fogjuk terjeszteni, mert azt gondoljuk, 
hogy az önkormányzatoknak erre szükségük lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tilki Attila alelnök úr kért szót. 

Tessék, parancsoljon! 
 
DR. TILKI ATTIA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. A képviselő úr nem volt jelen az előző héten megtartott bizottsági ülésen, 
ahol tényleg államtitkár úr utalt az önkormányzatok anyagi helyzetére.  

Azt engedje meg tényleg egyéni országgyűlési képviselőként, hogy ne értsek 
én se egyet azzal, ami a módosító indítvány indoklásában van, hogy az 
önkormányzatok finanszírozási rendszere az összeomlás szélére jutott az elmúlt 
években. Mi még visszaemlékszünk arra az időre, amikor az MSZP-s kormányzat 
alatt tényleg az összeomlás szélére jutottak az önkormányzatok, és csak a 
konszolidáció segített, amit, ha ön is visszaemlékszik, a Fidesz-kormány alatt 
tudtunk megvalósítani.  

Nyilván nem lehet egy kalap alá venni az országban lévő 
3200 önkormányzatot, vannak könnyebb, vannak nehezebb helyzetben lévők. A 
nehezebb helyzetben lévő települések között is különböző a helyzet, de higgye el, 
általános vélemény fogalmazódik meg, hogy nem rossz most a települési 
önkormányzatok helyzete, de nyilván azt sem mondta az államtitkár úr, hogy nincs 
szükség esetlegesen olyan támogatásra, ami korábban szintén megvolt, ha 
valamilyen feladatellátás hirtelen valami gondot és problémát okoz 
önkormányzatoknál; ebben a költségvetésben is van erre lehetőség vagy lesz 
lehetőség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Mesterházy Attila 

képviselő úr, tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Alelnök Úr! Lehet, hogy 

önnek azért nem mindig mondják meg a valóságot, mert egy nagyhatalmú 
kormánypárti képviselőtől lehet, hogy egy kistelepülési és egyéb más 
önkormányzatok talán tartanak egy kicsit, nekünk azért érdekes módon mást 
mondanak, amikor találkozunk ezekkel az önkormányzati vezetőkkel. Ha már 
utalgatunk a korábbi időszakra, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy ehhez az 
eladósodottsághoz azért a fideszes önkormányzatok jelentős mértékben 
hozzájárultak a kötvénykibocsátásaikkal, ami akkor egy pártpolitikai cél volt az én 
megközelítésem szerint, tehát azt gondolom, hogy azért ebben óvatosabban kellene 
fogalmazni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Boldog István képviselő úr 

következik. Tessék! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Én eddig 

megszoktam azt, hogy a liberál-bolsevikok akkor, amikor kormányoznak, mindig 
megszorítják az önkormányzatokat, önkormányzati vezetőként is tapasztaltam, de 
azt gondoltam, hogy a Jobbik nem tartozik ezek közé, legalábbis régen nem 
tartozott. Most látom, idetartozik, mert ne haragudjon meg, képviselő asszony, 
tiltakozom, hogy ön el akarja venni az önkormányzatoktól azt a 40 százalékot. 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Félre tetszett érteni!) Ön azt javasolta most, hogy a 
központi költségvetésbe fizessék be a 40 százalékot. (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Félre tetszett érteni! Nem ezt mondtam!) De ezt mondta, majd olvassa el a 
jegyzőkönyvet! Tehát az a helyzet, hogy nagyon jó az, hogy az önkormányzatok 
beszedik ezt az adót, teljesen jó, hogy beszedik, a náluk lévő 40 százalékot tudják 
használni, és az lényegesen több, mint amit ön mond, hogy azt elviszi a beszedési 
költség. Ennél lényegesen több. (Dr. Varga-Damm Andrea: Elképesztő!) 

Mesterházy Attila biztos látott már önkormányzatot, valamelyik baloldalit, 
mert az a helyzet, hogy 23 településem van, és érdekes módon az elmúlt években, 
amióta átálltunk a feladatfinanszírozásra, egész mást tapasztalnak az 
önkormányzataink, mint amit a liberál-bolsevik kormány alatt, Mesterházy Attiláék 
alatt tapasztaltak, teljesen nyilvánvalóan.  

Tehát én nem értem, illetve azt értem, hogy most politikai okokból 
megpróbálják akár a költségvetés egyenlegét is felborítani, mert javaslatokat tenni 
jó, de maradjunk annyiban, hogy az önkormányzatok finanszírozása nem tökéletes, 
mert nyilván vannak olyan kistelepülések, amelyek kiegészítésre szorulnak, ezt a 
kormány minden esztendőben megteszi, viszont sokkal jobb a finanszírozásuk, mint 
az önök kormányzása alatt volt.  

Még egyszer mondom, ne akarja a Jobbik elszedni az önkormányzatoknak azt 
a jogát, hogy beszedjék a gépjárműadót, és a náluk lévő részt felhasználják. Ön ezt 
javasolta, képviselő asszony. Maradjon ez csak meg, önök inkább foglalkozzanak 
azzal a 100 millió forinttal, amit adományban összegyűjtöttek, és a mai hírek szerint 
nem tudják, hogy hova tették. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Varga-Damm Andrea: Elnézést, muszáj 

válaszolnom!) Ebben a körben Böröcz képviselő úr nem szólt, ezért ő következik. 
 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak 

Mesterházy képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy nem egészen értem akkor a 
módosító javaslatát, ugyanis ön azt mondja, hogy bizonyos településekről az a hír 
jön vissza, hogy problémájuk van a költségvetéssel, ha jól értettem. Ön az 
önkormányzati településeknek növelné meg egységesen 40-ről 80 százalékra a… 
(Dr. Varga-Damm Andrea: A mit?) A gépjárműadóról szóló törvényben a 
vonatkozó részt. 

Én az V. kerületnek voltam az alpolgármestere, némi rálátásom azért van az 
önkormányzat működésére. (Dr. Varga-Damm Andrea: Jézusom!) De ha jól értem, 
akkor ön a nagytelepüléseknek meg a gazdagabb önkormányzatoknak is a bevételeit 
szeretné növelni. Ha önnek valóban problémája van, ha önnek valóban 
problémaként jelezték azt, hogy olyan önkormányzatok vannak, amelyek pénzügyi 
nehézségekkel küzdenek, akkor miért nem azokat próbálják meg segíteni egy 
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módosító javaslattal? Miért egységesen próbál meg minden önkormányzatot 
segíteni? Persze ez egy szép gesztus, de azért hozzá kell tenni, hogy az az indoklás, 
amit ön ehhez a módosító indítványhoz tett, pedig nem igaz. Ebbe most nem 
szeretnék belemenni, mert a képviselőtársaim már bőven elmondták előttem, hogy 
ennek mi az oka. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha a képviselő úr kiprovokálja, lesz ilyen módosító javaslat. 

(Jelzésre:) Tessék parancsolni, alelnök úr, öné a szó. 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én az 

elnök úrnak szeretnék gratulálni, mert az előző, Boldog képviselő úr által elmondott 
gondolatban esetlegesen volt olyan szó, amit ön kifogásolhatott volna, és hangosan 
reagálhatott volna rá, hogy mégse kellene a „liberál-bolsevik” kifejezést használni, 
ezért gratulálok. 

Azt szeretném kérni, hogy a bizottsági ülés levezetésében legyen határozott. 
Nem tudjuk, a jobbikos képviselő asszonnyal mi van ma, de folyamatosan 
bekiabálgat. Lehet itt korrekten érvelni, ellenérvelni mikrofon segítségével, de én 
arra kérném az elnök urat, hogy hasonló higgadtan, ahogy nem reagált az 
esetlegesen sértő kifejezésre, igenis csináljon rendet, és felejtsük el az ilyen 
bekiabálást. Rendben van, hogy parlamenti műfaj ez, de azért én úgy gondolom, 
adjuk meg a Költségvetési bizottságnak azt a méltóságot, ami azért jár neki. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadjuk ezt a méltóságot éppen azzal, hogy 

lehetőséget adunk mindenkinek, hogy kifejtse a véleményét, és ezt türelemmel 
végighallgatjuk, akkor azt gondolom, ez megvan, sőt ha az ülésvezetést nem 
minősítenék, annak nagyon örülnénk éppen azért, mert elvégzem én ezt a feladatot.  

(Jelzésre:) Megadom a szót Varga-Damm képviselő asszonynak. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Elnézést kérek, de Boldog István 

úrnak ezek szerint szövegértési problémája van, és valótlanul idézte a szavaimat. Én 
elmondtam és megismétlem, hogy a 40 százalék csak arra elég, hogy a dologi és 
személyi kiadásokat finanszírozza ezen adónem beszedésére. Ez azt jelenti, hogy 
nem hagynak az önkormányzatoknak valójában érdemben ebből a bevételből 
semmit a költségvetés javaslata alapján. Tehát én pont védeném az 
önkormányzatokat, hogy ne csak a dologi és személyi kiadások maradjanak, mert 
gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a központi költségvetés helyett ők szedik be ezt az 
összeget, és csak a költségeiket finanszírozzák a maradó 40 százalékkal. Ez ennyi. 

Ne tessék a szavaimat kiforgatni, nagyon nem szeretem azt, minthogy én sem 
forgatom ki soha az ön szavait. Kérem szépen, a jövőre nézve maradjunk ebben a 
kiegyensúlyozott, tisztes viszonyban egymással! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez lehetőséget adna akár arra, hogy ezt a vitát lezárjuk. 

Előterjesztőként Mesterházy Attila úrnak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, rövid leszek. 

Igen, valóban ez egy általános javaslat, képviselőtársam, ami arról szól, amiről a 
képviselő asszony beszélt, de meg fogjuk fontolni az ön javaslatát is, hogy egyéb más 
ilyen módosító javaslatokkal javítsuk az önkormányzatok kiváló helyzetét. 

Talán annyit engedjen meg, hogy az V. kerületből Magyarországra nézve, az 
önkormányzatok helyzetére nézve olyan nagyon nagy következtetéseket ne vonjunk 
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le, talán ez egy olyan önkormányzat, amely sok szempontból kiváltságos, a botrány 
részét nem mondanám, de anyagi és egyéb más, lobbierő szempontjából egy 
kiváltságos helyzetben lévő önkormányzat. Ettől még valószínűleg a helyzet sokkal 
rosszabb az ország egyéb más önkormányzatainál.  

Most már több éve dolgozom együtt képviselő úrral, egyszer mondja már 
meg, hogy én a liberál vagyok vagy a bolsevik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e 

reagálni bármire. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm. 

Nagyon rövid leszek, elnök úr. Az első fölvetésem és ha tetszik, kérésem az, ha olyan 
információk vannak, mely szerint a gépjárműadó beszedésének a helyi 
önkormányzatoknál jelentkező költsége eléri vagy meghaladja a náluk maradó 
összeget, akkor, kérem, jelezzék. Én azt gondolom, hogy egyedi szinten esetleg 
előfordulhat, de országosan, ez az önkormányzatok egészére biztos, hogy nem igaz. 
Tényszerűen nem igaz, itt vannak a törvényjavaslatban a számok.  

A másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy Böröcz László képviselő úr 
pontosan mondta, ez a javaslat, ez a javaslat 230 milliárd forintot hagy - a feladatok 
változása nélkül - az önkormányzatoknál, és valóban, alapvetően azoknál az 
önkormányzatoknál, ahol nagy az egy főre jutó gépjárműszám és ahol nagyok a 
bevételek a személyi jövedelemadóra jutóan a javaslat alapján. Összességében ez a 
Mesterházy képviselő úr által említett jövedelmi problémákat vagy a jövedelmi 
különbségeket nem csökkentené, hanem növelné. 

Végül hadd ismételjem meg azt, hogy összességében a helyi önkormányzat 
rendszere stabil. Az összes rendelkezésünkre álló adat ezt mutatja. És azt gondolom, 
hogy ezen stabilitás mellett a tisztelt bizottság azt is figyelembe kellene hogy vegye, 
hogy véleményem szerint ez a javaslat nem koherens a törvényjavaslat egyéb 
részeivel, hiszen 230 milliárd forintot vesz ki a központi költségvetésből úgy, hogy 
azt nem ellentételezi, vagy nem növeli meg a törvényjavaslat 1. §-ában lévő hiány 
szintjét. Tehát biztos, hogy ha elfogadásra is kerülne ez az indítvány, akkor - 
ismétlem - nem lenne koherens a törvényjavaslat többi részével.  

Mindezen indokok alapján - ismétlem - a kormány a javaslatot nem 
támogatja. Köszönöm szépen  

 
ELNÖK: A kormány nem támogatta. És a bizottság? Kérem, hogy aki 

támogatja ezt a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Négy igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy nem fogadtuk el ezt a 
módosító indítványt.  

Viszont Mesterházy Attila úrnak van még egy módosító javaslata, 2. számú 
javaslatként, amelynek vitáját, ahogy Tilki Attila alelnök úr javasolta, 
bekiabálásmentesen igyekszünk végigtárgyalni. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Ez nagyon konkrét, egyszerű javaslat egy 

útfelújításra, Szeged és Kübekháza közötti majdnem 10 kilométeres útszakaszra 
kívánna pluszforrást biztosítani, ahol képviselőtársam elmondása alapján 
40 kilométeres sebességgel tudnak már csak közlekedni az autók. Tehát ez egy 
nagyon konkrét felvetés. Államtitkár úr is beszélt arról, hogy Budapestre is 
tízmilliárdos nagyságrendben áll rendelkezésre forrás a földutak aszfaltozására, 
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tehát igazából ezt a problémát ott helyi szinten hasonló témakörben szeretné 
megoldani a szegedi képviselő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, a kormány képviselője mit gondol 

erről.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. Nagyon röviden azt engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy 
útfelújításra 20 milliárdos előirányzat áll rendelkezésre, és természetesen 
kátyúzásra és hasonló jellegű beavatkozásra ezen kívül még több tízmilliárdos 
nagyságrend. Illetve a javaslat elfogadása esetén a fedezet tekintetében 
koherenciazavart eredményezne a médiatörvény 4. számú mellékletével, ami 
konkrétan meghatározza, hogy a közszolgálati hozzájárulás a médiaszolgáltatás 
tekintetében mennyi kell hogy legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Véleményekre kerül sor. Képviselőtársaimat 

kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. Akkor szavazásra 
teszem fel. Kérem, aki egyetértett a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Öt igen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Tíz nem. Van valaki, aki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Így a módosító javaslatot 
elvetette a bizottság. 

Végezetül a bizottság ellenzéki képviselőinek van egy közös javaslata, amely 
az otthonápolás támogatásáról szól. Erre vonatkozóan most már jó ideje vitát 
folytatunk jelen körülmények között, és az lenne a javaslatom, hogy ezzel 
kapcsolatosan ezt az újra beterjesztett, ám de a korábbiakhoz képest módosított 
javaslatot a kormány véleményezze, mit gondol erről. De előtte alelnök úr! (Dr. 
Szűcs Lajos jelzésére:) Először meghallgatjuk a kormány képviselőjét. Tessék, 
parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Ez hatásában 

mintegy 40 milliárd forintos többletkiadást eredményez, és a korábban 
elmondottak szerint nincs összhangban a törvényjavaslat többi részével, fedezetről 
nem rendelkezik. A kormány nem támogatja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Csak azért, mert jól látható, hogy a média figyelme kicsit lankad, ezért 
szeretném megjegyezni önöknek, hogy az előző módosító csomagban az 55. és a 56. 
sorszámon önök olyan érzékenységről tettek tanúbizonyságot, hogy például a 
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért részére nem támogatták az emelést, 
vagy 56. sorszámon az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetségének sem támogatták az emelését. Ezt azért jó, ha a 
jegyzőkönyv számára elmondjuk, önök is tudják és megjegyezzük mindenképpen. 

A mostani javaslatról kicsit komolyabban szót ejtve: pontosan értjük és 
tudjuk, hogy ebben az ügyben valamit illene és kellene tenni, és nem is zárkózunk ez 
elől el, azonban, ahogy álamtitkár úr is mondta, jelen pillanatban ez a javaslat nem 
házszabályszerű, nem tartalmazza annak a forrásoldalát, amivel ezt az emelést meg 
lehetne tenni. Ráadásul azt gondoljuk, hogy a költségvetés jelen pillanatban egy 
elemi költségvetés készítésére fogja majd sarkalni a minisztériumokat, és 
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tudomásunk szerint az EMMI a nyári időszakban tárgyalásokat folytat ezekkel a 
szakmai szervezetekkel, és az őszi törvénykezésben lehet rendezni ezt a kérdést, 
hogy 2019-től akár emelésre is sor kerüljön. Én arra kérem az elnök urat, hogy 
ebben az egyeztetésben majd vegyen részt, én pedig felajánlom a kormánypárti 
frakciók segítségét ebben a dologban. De a jegyzőkönyv számára azt mindenképpen 
el tudjuk mondani, hogy egy nagyon fontos kérdésről van szó az otthonápolással 
kapcsolatban. Fontos még egyszer megjegyeznünk azt, hogy ez már beleszámít a 
nyugdíjjogosultságba, és el kell mondani azokat az intézkedéseket - nem baj, ha még 
egyszer elmondjuk -, hogy 2010 és 2018 között 63 százalékkal emeltük meg, 
37 050 forintról 58 680 forintra ezt a támogatást. Sőt új támogatási kategóriák is 
bekerültek, kiemelt ápolási díjjal, valamint az is, hogy húsz év után 50 ezer forint 
nyugdíjkiegészítést kapnak, akik ezzel foglalkoznak. Természetesen azt gondoljuk, 
hogy ez még nem mindenben elégséges, de az általunk tett javaslat alkalmat ad arra, 
hogy az őszi törvényalkotási folyamatban a 2019. januártól érvényes szabályokat 
tisztességes tárgyalás után meg tudjuk változtatni. Én erre teszek javaslatot. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezett Csárdi alelnök úr. Tessék, 

parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nekem 

államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem, hogy hogy jött ki az a 40 milliárd forint. Én 
ezt nagyon sokallom, egészen más összegekről beszéltünk eddig, és azt gondolom, 
hogy mindenki által ismert tény, hogy az otthonápolás költségszükséglete körülbelül 
8 milliárd forintból kijönne éves szinten. 

Szűcs alelnöktársamnak pedig csak annyit tudok mondani arra a felvetésére, 
hogy mit nem szavazott meg az ellenzék a kormánypárti módosítócsomagból. 
(Miközben felemeli a javaslatcsomagot:) Itt mutatom, hogy 144 ponton történt 
volna módosítás, és egy darab szavazással kellett róla dönteni. Ez körülbelül olyan, 
mint ha azt várná el, alelnök úr, hogy az ebéd összetevőit, amiből megfőzöm az 
előételtől a levesen át, a főfogáson keresztül a desszertet is, mind dobjam bele egy 
darab tálba, turmixoljam össze, és így tálaljuk az ebéden részt vevők elé. Azt 
gondolom, ez teljes mértékben ésszerűtlen, pontosan tudjuk, hogy amikor nekünk 
egyben kell szavazni 140 feletti javaslatcsomagról, akkor egyben fogunk véleményt 
alkotni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bősz Anett képviselő asszony következik. Tessék 

parancsolni! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én az alelnök úrnak 

szeretnék választ adni a felvetésére, mert ez nem a szociális érzékenység hiánya. 
Egészen egyszerűen az ellenzéki együttműködés résztvevőinek volt egy olyan 
ajánlata a bizottság többi tagja felé, amennyiben önök nyitottak volnának arra, hogy 
az otthonápolási díjról beszéljünk, és a csomag részéve tegyük azt, ami egyébként 
valóban a saját számításaink szerint mindössze egy 8 milliárd forintos összeg. Tehát 
én magam is kérdezném az államtitkár úrtól, hogy a 40 milliárd forintos összeg 
hogyan jött ki. 

Megjegyzem, én néhány pontot felírtam magamnak. Vitathatatlan, igen, hogy 
a Bethlen Gábor Alapra szükség van, de már 20 milliárd forintot meghaladó 
költségvetéssel ment ez az alap, most ez megközelíti a 26 milliárd forintot, 
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5,7 milliárd forintos kiegészítést kapott a csomagban. A Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 930 millió forintos többletköltséghez jut turisztikai előirányzatok 
címszó alatt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nulláról 2 milliárd forintos 
többletköltséghez jut aktív kikapcsolódást szolgáló programok címszó alatt. Ez így, 
amit felsoroltam, ez a három tétel 8,6 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék 
számításai szerint az otthonápolási díj kívánatos szintre való emeléséhez kevesebb 
pénzre van szükség, mint ez a három megemelt tétel. Én azt gondolom, hogy 
egyébiránt ebben a csomagban tényleg erősen megkérdőjelezhető tételek vannak, 
mint a kiscsoportos hit- és erkölcstan költségvetésének 400 millió forintról 
800 millió forintra történő megemelése, vagy az üldözött keresztények támogatása 
további 620 millió forinttal egy olyan ösztöndíjprogram keretében, amelyben nem 
látunk tisztán, hogy kik és hogyan juthatnak ehhez a pénzhez. 

Tehát ha már az alelnök úr említette, hogy sajtó híján most lényegében 
jegyzőkönyvet gyártunk, akkor én azt gondolom, ha itt többletforrást találtunk 
8,6 milliárd forintban - és akkor ebben az esetben még csak meg sem kérdőjeleztem, 
hogy a hit- és erkölcstanra 400 millió forint helyett 800 millió forintra van szükség, 
vagy hogy az üldözött keresztények támogatására 620 millió forintos 
többletköltségre van szükség -, akkor tényleg nem lehet számon kérni az ellenzéki 
képviselőkön azt, hogy ezt így csomagban nem tudják elfogadni, és akkor egyébként 
a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter személyét még csak meg sem 
kérdőjeleztem, pedig egyébként megtehetném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szűcs Lajos alelnök úr következik. 

Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Kedves 

Elnök Úr! Képviselő Asszony! Pont azért mondtam így és nem a sajtó 
kereszttüzében, mert nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni önöket ezzel a 
dologgal, a jegyzőkönyvet meg az olvassa, akinek el kell olvasnia.  

De azért valamit jegyezzünk meg! Az ön által felsorolt összegekről egyébként 
szavaztunk, és az államtitkár úr elmondta, hogy nem új tételekről, hanem 
minisztériumi fejezetek közötti átcsoportosításról van szó. Tehát azért legalább itt 
ne nézzük egymást hülyének, hogy nem tudjuk elolvasni, amit elénk tesznek.  

Ráadásul nem ülésvezetési kérdésben, de azt tudom mondani, hogy az elnök 
úr szavaztatott bennünket arról, hogy egyben vagy pontonként akarunk szavazni a 
bizottsági módosító javaslatról. Minden frakciónak megvolt, meg is van mindig a 
lehetősége, hogy ebből kikérjen külön tárgyalási pontokat; nem tették meg. Most azt 
mondani, hogy önöknek azért kellett így, mert a receptúra azt tartalmazza - a 
zöldségestől ezt nagyon jó hallani, hogy mit kell beletenni a zöldséglevesbe, de ha 
külön kell szedni, akkor külön kell szedni, képviselő úr, ebben a helyzetben. A 
komolyságunkat tessék már egy kicsit előtérbe helyezni!  

Nem politikai feladatként vagyunk itt, ahogy Varga-Damm Andrea elmondta, 
hanem szakmai kérdésekről próbálunk meg vitatkozni. Ha szakmai kérdésnek 
tekintettük ezeket a kérdéseket, akkor megvolt a lehetőségünk. Az elnök úr arról 
kérdezett meg bennünket, hogy tudunk-e csomagban szavazni vagy kiveszünk belőle 
részeket, és a bizottság egyhangúlag úgy szavazott, hogy csomagban fogunk 
szavazni. Utána azt mondani, hogy erről nem tudtak, ne haragudjanak, ez egy kicsit 
vicces. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A technikai részleteket is meghaladóan, de előbb 
Mesterházy Attila úr kért szót. Tessék parancsolni! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Én próbálnék nem a vitához nagyon erősen 

hozzájárulni, mert olyan dolgokat számon kérni az ellenzéken, amiket amikor önök 
ellenzékben voltak, hasonlóképpen csináltak - értem én, hogy az üléspont határozza 
meg az álláspontot, de én inkább ragaszkodnék a témához, maradjunk annyiban. 
Mindig csomagban szavaztuk erről azért, mert mindenki sietni akar, mindenki 
egyben, hamarabb meg akarja oldani, mint hogy 1500 indítványt külön-külön 
leszavazgatni a parlamentben, így változtatták meg korábban a házszabályt. Talán 
emlékszik rá, hogy régen volt, amikor december 23-án is szavazás volt, és éjjel nem 
tudom, meddig tartott a szavazás, mert mindegyikről külön-külön kellett szavazni, 
azóta erre nincsen lehetőség. Tehát én ezt hagynám most a csudába, bocsánat! 

Nekem az az egy mondat keltette fel a figyelmemet, ami szerintem egy pozitív 
dolog, és én inkább erre szeretnék hangsúlyt helyezni. Ha jól értettem az alelnök 
urat, önök is látják, hogy ez egy probléma Magyarországon, és ha jól értettem, de 
javítson ki, ha nem, tett egy ajánlatot arra, hogy ezt valahogy közösen próbáljuk meg 
rendezni. Én inkább most, bevallom őszintén, az ügy lényege miatt erre helyezném a 
hangsúlyt, megfontolnám azt, hogy az ellenzéki képviselők részéről mi úgymond 
visszavonjuk, vagy nem tudom, tegyünk mi is egy gesztust ebben a dologban, hogy 
ne ilyen formában erőltessük, amikor úgysem fog átmenni, hanem egy olyan formát 
keressünk, ahol valóban valamilyen megoldást vagy előrelépést lehet elérni. És ha 
arra az alelnök úr vállal valamilyen nem kötelezettséget, de szándékot, hogy ezt egy 
közös bizottsági indítványként vihetjük valamikor majd a közeljövőben, akkor az én 
számomra ez egy előrelépést jelent, és hogy mondjam, ez egy jó irány a magam 
részéről. Az én nevemben vagy az MSZP-frakció részéről ezt tudom mondani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha a módosító indítványra vonatkozóan 

mindenki elmondta a véleményét, akkor én tennék javaslatot egy ötperces szünetre, 
hogy itt a javaslatot tévők konzultáljanak erről, mert alapvetően az ügy jelentősége, 
az otthonápolás téma egy olyan fontos dolog, amire ha megoldást tudunk találni, 
akkor 2019. január 1-jétől mód lesz arra, hogy jelentősen változzon, javuljon a 
helyzetük. Azt hiszem, ha a bizottság tagjai ebben közre akarnak működni, akkor 
adjuk meg erre a lehetőséget és teremtsük meg ennek a feltételeit. 

Tehát jelezte még számomra Varga-Damm Andrea, Bősz Anett és Boldog 
István képviselő úr. 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Én csak annyit szeretnék Szűcs 

Lajos úrnak mondani, hogyha az 55. és 56. módosítótétel számára önmagában 
szívügy volt, akkor ő maga kezdeményezhette volna a különszavazást, és bármely 
egyéb szívügyéről kérhette volna a különszavazást, de így, hogy egységben 
szavaztunk, és a kormánypárti képviselők minden akaratukat át tudják vinni az 
ellenzékhez képest, ezért azt mondani, hogy mi azt a két tételt nem szavaztuk meg, 
holott 140-en felüli módosítás volt, ez egyszerűen elfogadhatatlan, alelnök úr. 
Önnek módja lett volna külön szavaztatni ezekről a kérdésekről, de ön ezt 
elmulasztotta, ily módon miután pont az értékközpontúság terén rengeteg torzulás 
van ebben a módosításban, bizonyos részletekről órákon keresztül lehetne beszélni, 
ezért ezt nem lehetett egységben támogatni. Nagyon remélem, hogy majd nem arról 
fognak zengedezni, hogy mi a Gézengúzoknak nem akartunk többletforrást adni; 
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akartunk többletforrást adni. Ha ön hajlandó lett volna kikérni az ön szívügyének 
megfelelő módosításokat, higgye el, én magam lettem volna az első, aki ezt 
megszavazza. Köszönöm szépen. (Dr. Szűcs Lajos: Mi támogattuk, csak ennyi. 
Csak a jegyzőkönyv miatt, mi támogattuk, önök nem támogatták.) Muszáj 
elmennem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Boldog István képviselő úr, egy 

kormánypárti, és akkor utána pedig a képviselő asszony következik. (Dr. Varga-
Damm Andrea távozik az ülésről.) 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Varga-Damm Andrea, mielőtt elmegy! 

Nem kérek ki olyan módosító indítványt, amelyet támogatok, mert megszavazhatom 
csomagban is, teljesen logikus. Ha ön támogatni akarta volna, ön kikérhette volna.  

És itt cáfolnám Mesterházy Attilát. Ha már megkérdezte az előbb, hogy 
minek tartom, én bolseviknak tartom, pont azért, amit most mondott, ugyanis azt 
mondta, hogy ilyen nem szokott lenni a bizottságban, hogy kikérünk. Én 
személyesen is kértem ki már módosítót bizottsági ülésen, és szavaztunk róla, ez 
pedig a kunszentmártoni elkerülőről való módosítás volt. Ezt le is szavazta a 
kormánypárti többség. De ettől függetlenül el kell mondjam, bárki kérhet ki 
módosítót. Szoktunk élni ezzel a lehetőséggel. Az, hogy önök most nem éltek ezzel a 
lehetőséggel, az egy dolog. Biztos, hogy majd a következő költségvetési tárgyalásnál 
jobban figyelnek, és élni fognak vele. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bősz Anett képviselő asszony, tessék! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én az alelnök úrnak 

szeretném válaszul elmondani azt, hogy igen, értem, hogy a csomagon belül 
minisztériumi főosztályok közötti átcsoportosításokról van szó. De ugyanakkor azt 
viszont nem tudom értelmezni, ha az ellenzéknek van egy nyilvánvaló ajánlata és az 
arra a kérésre vonatkozik, hogy legyen erre politikai szándék, hogy egy mindössze 
8 milliárd forintos összegről beszélünk. És azért emeltem ki néhány olyan tételt, 
amelyek önmagukban hárman már fedezni tudnák ezt az összeget, mert én azt 
gondolom, hogy minekutána a csomag részét képezi az emberi Erőforrások 
Minisztériuma, vagyis az a szakminisztérium, amely felelős volna az otthonápolási 
díjért is. Ezért volt ez a kérése az ellenzéknek.  

Én azt gondolom, hogy ez egy nyilvánvaló politikai szándék és egy olyan 
egyeztetési javaslat, amire, amennyiben nyitott volna a kormány, el tudnánk 
kezdeni vitázni arról, hogy honnan és hogyan csoportosítsunk át. És én annak 
adtam hangot, hogy erre nem voltak önök nyitottak.  

Tehát értjük az egész lefolyását mind a bizottsági ülésnek, mind pedig a 
technikai részleteit ennek a javaslatcsomagnak, én azt gondolom, hogy jelen 
formában nem elfogadható az, hogy társadalmi mozgalom létesül egy költségvetési 
tétel megemelésére, ami egyébként jogos igény, és ha az ellenzék ezt a szárnyai alá 
venné, akkor a kormánypárt konzekvensen elutasítja. Mi pedig tettünk erre egy 
utolsó kísérletet, nem sikerült. Én azt gondolom, hogy a nem szavazatunk ennek 
köszönhető. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mesterházy Attila úr jelezte, hogy szót kér. 

Parancsoljon! 
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MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt nem azt 
mondtam, képviselő úr, hogy nem lehet kikérni, hanem hogy csomagban szoktunk 
szavazni. Tényleg, olyat ne mondjon már, amit nem mondtam! És nagyon szépen 
köszönöm, hogy segít a képviselői munkám elvégzésében a tanácsaival. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy ötperces szünet előtt szeretném megkérdezni 

államtitkár urat, hiszen több olyan kérdés érkezett, amire szükséges reagálni. 
Tessék, parancsoljon, öné a szó.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Csárdi Antal alelnök úr azt kérdezte, hogy hogyan jött ki ez a közel 
40 milliárdos összeg, amit mi az indítvány hatásaként számoltunk. Az indítvány az 
ápolási díj havi alapösszegét emelné meg 32 600 forintról 80 ezer forintra. Az 
ápolási díj emelt összege 2014. január 1-jétől 15 százalékkal lett megemelve, és 
ugyanekkortól bevezetésre került a kiemelt ápolási díj. Azért említem ezt a két 
kategóriát, mert ha megemeljük az alapösszegét az ápolási díjnak, akkor az 
automatikusan maga után vonja az emelt összegű ápolási díj abszolút összegének 
növekedését, és maga után vonja a kiemelt összegű ápolási díj összegének is a 
növekedését. Hogy világos legyen: az alapösszegnek a 150 százalékát kapják meg az 
emelt összegű ellátásban részesülők, a kiemeltnél pedig 180 százalékát kapják meg. 
Itt tényleg a tényszerűség kedvéért mondom, hogy az elmúlt években, amit Szűcs 
Lajos alelnök úr mondott, azért a kormányzat több javaslatot tett, és ez a két 
intézkedés nem fedi le az összes intézkedést. A lényeg, hogy ez a módosítás az 
áttételes hatásain keresztül eredményez közel 40 milliárdot, egészen pontosan 
számításaim szerint 39,5 milliárd forintos többletkiadást. Tehát azon túl, hogy ez az 
indítvány fedezetről nem rendelkezik, azt sem mondja, hogy akkor párhuzamosan 
legyen 39,5 milliárddal nagyobb a hiány, az is kérdéses lehet, hogy így koherens-e a 
többi javaslattal, amint az szintén elhangzott. 

Ami pedig a lehetséges fedezeteket illeti, amikre Bősz Anett képviselő asszony 
utalt: ugyan Szűcs Lajos alelnök úr sok mindent pontosított, hogy a tárgyalt 
indítványban nem pluszforrásokról van szó, hanem fejezetek közötti mozgásról, 
azért meg szeretném erősíteni, hogy a Bethlen Gábor Alap tekintetében a képviselő 
asszony által említett 5,7 milliárd forint nem új pénz, hanem a Határtalanul-
program finanszírozása. Ergo, ha azt akarnánk bevonni, akkor a Határtalanul-
programot kellene megszüntetni. Értem, hogy nem ez volt a szándéka képviselő 
asszonynak, csak mondom, itt egy nullszaldós változtatásról van szó. És az ön által 
említett további indítványoknak egy része szintén nullszaldós, vannak olyanok, 
amelyek új kiadásról szólnak, például az ön által is említett 2 milliárd forintos tétel a 
Miniszterelnöki Kabinetirodából, ahol az indoklás tételesen leírja, hogy milyen 
célokra kerülne ez a 2 milliárd forint felhasználásra, például futókörök építése. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Csárdi alelnök úr. Parancsoljon! 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Államtitkár úr, azt meg tudja nekem mondani - és nem baj, ha itt most nem, csak 
akkor, kérem, küldjék el nekem elektronikus formában -, hogy hányan vették 
igénybe 2017-ben az alap ápolási díjat, az emeltet, illetve a kiemeltet per fő? Ha 
esetleg tudja most, azt megköszönöm, ha elküldik elektronikus formában, azt is 
megköszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Államtitkár úr előtt még alelnök úr. 

Tessék, parancsoljon, öné a szó. 
 
V. NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Természetesen szociális érzékenységgel bírnak a Költségvetési bizottság 
kormánypárti tagjai is, és én is megerősítem, hogy maga a Fidesz-frakció is 
foglalkozik ezzel az üggyel, azonban azt hangsúlyozom, hogy itt nem csupán 
költségvetési kérdésről van szó, erre utalt Szűcs Lajos alelnök úr, nyáron elvégzendő 
szakmai munkáról, hiszen én azt feltételezem, hogy amennyiben jelentős összeggel 
megemeljük ezt a tételt, akkor nem biztos, hogy tartható az igénybe vevők száma is, 
tehát egészen biztosan szabályozni kell, valamiféle újabb szabályozásra van szükség 
ahhoz, hogy az erre biztosított költségvetési keretek tarthatók is legyenek. Tehát én 
csak azt szeretném említeni, hogy mi nem vagyunk arra készek, hogy öt perc alatt 
egy újabb költségvetési módosító javaslatot nyújtsunk be, mert csak a munkának az 
egyik része a költségvetés, a másik egy szakmai tevékenység, amelyre időt 
szeretnénk hagyni. Természetesen azt nem szeretnénk mi magunk sem, ha ez a 
szakmai munka valami nagyon-nagyon távoli jövőben végződne el, hanem nyáron 
ennek vége kell hogy legyen, és akkor az ősz folyamán remélhetőleg foglalkozhatunk 
ezzel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen ezt a megerősítést. Én magam csak 

arra gondoltam, hogy itt az ellenzéki társaimmal a visszavonásról, mert itt 
felvetődött Mesterházy Attila képviselő úr javaslatában, erről váltsunk egy 
gondolatot, és hozzunk közös döntést. És bízva abban, amit itt alelnök urak 
mondtak, és ebben az értelmezésben, amit most megerősített V. Németh Zsolt úr is, 
akkor ebben a formában tudunk továbbmenni. Csak az öt perc erre elegendő, és 
utána a tárgyalások pedig folytatódnak. De ezeket a tárgyalásokat segíti, ha az 
államtitkár úr már most is tud nekünk szolgálni további információkkal. 
Parancsoljon, öné a szó.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Először hadd köszönjem meg V. Németh Zsolt alelnök úr szavait, 
maximálisan egyetértek vele, ez egy sokkal komplexebb kérdés, mintsem hogy 
valamely mértékekről azonnal döntés szülessen.  

A Fidesz-KDNP-frakció mellett a kormányzat is foglalkozik vele, épp ezért 
vannak itt nálam különböző kimutatások, elemzések. És tudok válaszolni alelnök úr 
felvetésére, nem is ’17-es, hanem ’18-as számokkal. Átlagos 2018-as számok: 
alapösszegű ellátásban részesül 23 531 fő, emelt összegűben 13 310, kiemeltben 
14 404. Köszönöm szépen. (Csárdi Antal: Én köszönöm.) 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy további hozzászóló nincs. Öt perc itt a sarokban, és 

folytatjuk máris. Köszönöm szépen.  
 

 (Szünet: 11.50-11.53) 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mindenkinek köszönöm a türelmét és a 

közreműködését abban, hogy egy olyan javaslattal tudunk élni ellenzéki oldalról - 
bízva abban, hogy egy nagyon komplex probléma megoldása lehet bizottsági 
módosító javaslattal, és ha a későbbiekben ez szükséges, az államtitkár úr 
közreműködésével, és abban a menetrendben, ahogy itt az alelnök urak jelezték -, 
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amely meg kívánja oldani, hogy 2019. január 1-jétől ez előrelépést jelentsen az 
otthonápolók részére. Ennek megfelelően ezekre az egyezetésekre készen állunk, 
keressük meg ennek a megfelelő feltételeit. Garanciaként az önök szavát e 
tekintetben itt a jegyzőkönyv is rögzítette, és akkor ennek megfelelően ezt a 
javaslatot, ezt a kezdeményezést az ellenzéki képviselők részéről visszavonjuk, nem 
kérünk rá szavazást, és bízunk abban, hogy a kormány és a Költségvetési bizottság 
együttműködésének eredményeként lehetőség lesz arra, hogy az érintetteknél 
érdemi előrelépés legyen. 

Ezzel kapcsolatosan bárkinek van-e megjegyzése, hozzáfűznivalója? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot ezzel 
lezárhatjuk. 

A holnapi bizottsági ülésről majd még kell néhány szót mondanom, de ezzel a 
napirendi pontot is lezárhatjuk. 

Egyebek 

(Jelzésre:) Szűcs Lajos alelnök úr jelzi, hogy szólni kíván. Parancsoljon!  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Hogy ne az elnök urat 

bántsák emiatt a dolog miatt, én arra teszek kezdeményezést, arra teszek javaslatot, 
hogy 14 órára volt tervezve az ülés, de ezt hozzuk előre lehetőség szerint 13 órára. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van valakinek kifogása ez ellen? (Jelzés nem érkezik.) Nincs. Akkor 

a holnapi találkozónkat módosítottuk.  
Itt a napirendi pontok között még szerepelt bejelentenivalóként az, hogy az 

Ellenőrző albizottság delegáltjai közé a múlt héten egyeztetetteknek megfelelően 
Bősz Anett képviselő asszonyt és távollétében pedig Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonyt delegáljuk, és akkor ennek megfelelően az albizottság teljes létszámmal tud 
működni. Köszönöm szépen.  

E keretek között valakinek van még bejelentenivalója? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor az ülést bezárom. Köszönöm szépen a mai munkát mindenkinek. 
Viszontlátásra! Holnap 13 órakor találkozunk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 
 
 


