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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó 
munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az 
ülést ezennel megnyitom. 

Bejelentem, hogy Boldog István urat Barcza Attila, Horváth István urat 
V. Németh Zsolt, Szabó Zsoltot Szűcs Lajos képviselő úr, Ritter Imrét pedig Hargitai 
János képviselő úr fogja helyettesíteni. Ennek megfelelően a helyettesítésekkel együtt 
határozatképesek vagyunk. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim a múlt héten 
megkapták az ülés napirendi javaslatát. A napirendi javaslathoz érkezett 
házszabályszerűen módosításként kezdeményezés. A bizottság tagjai ezt előzetesen 
megkapták. Mesterházy Attila úr ismét benyújtotta és indítványozta, hogy a mai 
ülésen kerüljön sor a „Tájékoztató a Letelepedési Magyar Államkötvényről, a 
nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve 
családtagjaik számára a program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a 
letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi 
beruházásokról” című napirendi pont megtárgyalására, a pénzügyminiszter, a 
belügyminiszter és az Államadósság Kezelő Központ meghívása mellett. Szűcs alelnök 
úr tájékoztatta a bizottságot, hogy a kormánypárti képviselők nem fogják támogatni 
ezt a kezdeményezést.  

Most tehát Mesterházy képviselő úr kezdeményezéséről kell dönteni, vita 
nélkül. Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy a napirendi javaslatot a 
módosítási kezdeményezésnek megfelelően megtárgyaljuk. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez négy. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Kilenc nem. 
Van-e valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik. - Dr. Varga-Damm Andrea: 
Lehetne, hogy név szerint vegyük jegyzőkönyvbe?) Bocsánat, csak lezárom a 
szavazást. Négy igen, kilenc nem és nulla tartózkodás mellett ezt a módosítási 
kezdeményezést nem vettük napirendre. De képviselő asszony jelzi, hogy… Tessék, 
parancsoljon! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Szeretném, ha név szerint vennénk 

jegyzőkönyvbe a szavazás eredményét, ha lehetséges.  
 
ELNÖK: Ennek van valami akadálya? (Nem érkezik jelzés. - A gyorsírók felé:) 

Akkor, kérem, hogy ezt rögzítsék!  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt is vegyük, hogy 

Mesterházy úr nincs itt, aki beterjesztette. (Dr. Varga-Damm Andrea: Annyira 
mindegy! Negyedszer szavazunk róla.)  

 
ELNÖK: Kis türelmet kérek szépen! De akkor a jegyzőkönyvvezetésnek nem 

okozott problémát? (A bizottság munkatársának jelzésére:) Mondjam el… Akik 
igennel szavaztak, azok Bősz Anett képviselő asszony, dr. Varga-Damm Andrea 
képviselő asszony, Csárdi Antal és Varju László voltak. A többi képviselőtársunk pedig 
nemmel szavazott. Köszönöm szépen.  
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DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mesterházy meg nem 
szavazott a saját előterjesztéséről. 

 
ELNÖK: Rögzítettük, hogy Mesterházy Attila képviselő úr jelenleg még nincs a 

teremben.  
Most kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi 

javaslattal, ki támogatja azt. (Szavazás.) Van-e valaki nem értett egyet ezzel? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a napirend elfogadásra került ebben a formában. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására 
kijelölt bizottság a Költségvetési bizottság. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
A törvényjavaslat előterjesztője, a pénzügyminiszter képviseletében jelen van Banai 
Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár és Bálint Ágnes főosztályvezető-
helyettes. Köszöntöm önöket.  

Az Állami Számvevőszék kapcsolódó jelentése a parlament honlapján a 
törvényjavaslat mellett megtalálható.  

A törvényjavaslat általános vitája október 17-én volt a plenáris ülésen, 
módosító javaslatot nem nyújtottak be a képviselők. 

A részletes vitát két szakaszban folytatjuk le. Az első szakaszban a 
törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell lefolytatni a részletes vitát, vizsgálva azt 
is, hogy megfelel-e a határozati házszabály 44. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak, 
azaz, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint hogy megfelel-e 
a jogalkotás szakmai követelményeinek. A részletes vita második szakaszában pedig a 
bizottság saját módosítási szándékának megvitatására kerül sor.  

A részletes vita első szakaszát ezennel megnyitom. Elsőként megkérem 
államtitkár urat, tájékoztassa a bizottságot a fentiekkel összefüggésben a 
törvényjavaslatról, azt követően pedig a képviselők ismertethetik majd a 
véleményüket.  

Már most jelzem, hogy a részletes vitáról szóló jelentésben szereplő írásbeli 
vélemény és a jelentésről való szavazást követően kisebbségben maradt képviselők 
véleményének írásbeli változata csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek az ülésen 
elhangzottak.  

Államtitkár úr, öné a szó, tessék, parancsoljon! 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium) hozzászólása 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is tisztelettel köszöntöm a 
bizottság ülésén megjelent tagokat. 

Tekintettel arra, hogy az általános vita elnök úr elmondása szerint is lezajlott, 
engedjék meg, hogy nagyon röviden szóljak magáról a zárszámadási 
törvényjavaslatról, és ezt követően nyilatkozzak arról, hogy a házszabály 44. §-a 
szerinti kérdésekben mi a kormányzat álláspontja. 

A költségvetési törvényjavaslat a 2017. év vonatkozásában a 2016-os 
parlamenti tavaszi ülésszak végén került elfogadásra, és ez a költségvetési törvény, azt 
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gondolom, kiállta az idő próbáját, hiszen egy alkalommal került módosításra, akkor is 
a feltételezetthez képest nagyobb gazdasági növekedés és a nagyobb gazdasági 
növekedésből származó többletbevételek felhasználása miatt. Ez a módosítás tehát 
arra irányult, hogy az év közben látott többletbevételeket többletkiadási célokra 
lehessen felhasználni. 

Miért lett nagyobb a gazdasági növekedés, mint az a költségvetés elfogadásakor 
feltételezett volt? Azt gondoljuk, alapvetően azért, mert 2016 novemberében egy 
olyan hatéves bérmegállapodást tudott aláírni a kormányzat, illetőleg a munkáltatói 
és munkaadói képviseletek szövetségei, amely értelmében az adócsökkentések mellett 
a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelésére került sor. Azt 
gondoljuk, hogy ez mintegy 1 százalékponttal növelte a gazdasági növekedés szintjét, 
így 2017-ben nem a költségvetés elfogadásakor feltételezett 3,1 százalékos, hanem 
4,1 százalékos gazdasági bővülés valósult meg, ami párosult a munkahelyek számának 
és a reálbérek érdemi növekedésével.  

Mindez azt eredményezte, hogy a hatéves bérmegállapodásban szereplő 
adócsökkentések mellett a nagyobb bértömegnek köszönhetően a költségvetés 
munkavállaláshoz és fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételei is növekedtek, ergo a 
nagyobb növekedés mellett meg tudtuk őrizni azt a költségvetési stabilitást, amit az 
Országgyűlés a 2017. évi költségvetésben meghatározott. Ez számokban azt jelenti, 
hogy az államháztartás európai uniós módszertan szerinti hiánya a tervezett 
2,4 százalék helyett 2,2 százalékra teljesült, az adósságráta pedig az Exim körüli 
vitákkal együtt is érdemben csökkent a 2016. év végi szinthez képest 2017. év végén.  

A makrogazdasági számok, azt gondolom, összességében kedvezően alakultak. 
A folyó fizetési mérleg továbbra is aktívumot mutatott, viszonylag mérsékelt volt az 
infláció, és azt gondolom, ami a lakosságot, a családokat közvetlenül érinti, az a 
bruttó átlagkeresetek vagy a nettó átlagkeresetek növekedésén mérhető le. Itt egy 
számot hadd említsek! A nettó átlagkeresetek 2017-ben 12,9 százalékkal bővültek, 
tehát nagyon jelentős átlagos reálkereset-bővülés valósult meg, ami a 
foglalkoztatottak egyre nagyobb számához jutott el, és értelemszerűen ebből a 
kedvező folyamatból a nagyobb növekedésnek köszönhetően a nyugdíjasok is 
részesültek, hiszen nyugdíjprémium kifizetésére is sor kerülhetett.  

Azt gondolom tehát, hogy összességében az elfogadott 2017-es költségvetés 
alapvető paraméterei teljesültek, sőt néhány esetben azt látjuk, hogy még 
kedvezőbben alakultak a számok, mint azt feltételeztük, azzal együtt, hogy 
természetesen számos feladat áll még előttünk, amelyeket idén és a következő 
években végre kell hogy hajtsunk.  

Tisztelt Elnök Úr! Ezután engedjék meg, hogy a részletes vita eljárása szerint 
elmondjam azt, hogy a kormány álláspontja szerint a házszabály 44. §-a szerinti 
pontok alapján az Alaptörvénnyel összhangban került sor a zárszámadási 
törvényjavaslat benyújtására. Értelemszerűen a törvényjavaslat országgyűlési 
benyújtása előtt a kormányzat az Állami Számvevőszéknek az államháztartási 
törvényben meghatározott határidőben átadta a javaslatot. Véleményünk szerint a 
zárszámadási törvényjavaslat illeszkedik a jogrendszer egységébe, az megfelel a 
nemzetközi jog és az európai uniós jogszabályok kötelezettségeinek és értelemszerűen 
a jogalkotás szakmai követelményeinek is. Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Államtitkár úr, köszönöm szépen. Most pedig a bizottsági tagok 
kérdése és véleménye következik, talán megengedhetjük magunknak, hogy a kettőt 
együtt is kezeljük. Most átadom a szót képviselőtársaimnak. Ki lesz az, aki a mai 
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napot elkezdi? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Bősz Anett képviselő asszony 
következik. Tessék, parancsoljon! 

 
BŐSZ ANETT (független): Én köszönöm, és köszönöm az államtitkár úr 

beszámolóját. Én itt a részletes vita folyamán szeretnék egy olyan kérdést feltenni, 
ami a zárszámadásról szóló törvény II. fejezetéhez illeszkedik, és itt pedig az 
adósságelengedések kapcsán lennének kérdéseim, ugyanis véleményem szerint a 
magáncégekkel szemben fennálló követelések elengedésében nehéz nem észrevenni a 
csalás lehetőségét. Persze ez nem gyanúsítás a részemről, de szeretnék néhány 
részletet elmondani abból, hogy megpróbáltam utánajárni ezeknek a magáncégeknek, 
amelyek Ukrajnában, Szerbiában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, valamint 
Nagy Britanniában működő cégek.  

A részletes indoklás úgy szól, hogy lehetetlenné vált ezeknek a követeléseknek 
a behajtása. Az is látható, hogy ez nagyságrendileg 500 millió forintos kárt jelent a 
magyar költségvetésnek, de például míg az ukrán cégek esetében akár hihető is, hogy 
Kelet-Ukrajnában akár megsemmisülhettek üzemek, és ennek megfelelően az a több 
tízezer vagy akár több százezer eurós adósság, amely fennáll a magyar állammal 
szemben, nem behajtható a továbbiakban, ugyanakkor például az USA-ban működő 
QUADRO LLC ulánbátori központtal működik.  

Tehát én itt a transzparencia hiányát szeretném kiemelni, és azt szeretném 
kérni az államtitkár úrtól, illetve a Pénzügyminisztériumtól, hogy tegyék elérhetővé 
ezeknek a kötvényeknek a részletes indokolását, illetve azt, hogy miért vált 
behajthatatlanná ezt a követelést. Tegyék a káraktákat elérhetővé, ugyanis ebben a 
több ezer oldalas dokumentumban most mindössze egyetlen bekezdés szól erről, és az 
is nagyon kevéssé részletezi azt, hogy mi az oka annak, hogy itt gyakorlatilag 
félmilliárd forintos bevételről lemond a magyar állam 2018. december 31-ei hatállyal.  

Ráadásul van még egy általános észrevételem is, hogy a Magyar Export 
Hitelbiztosító engedi el ezeket a követeléseket. Nekem lenne egy komplex kérdésem 
az egész rendszerrel kapcsolatosan. Nem találtam annak okát, hogyan kerül a 
Hitelbiztosító pénze egyáltalán külföldi magáncégek kezébe, ugyanis tudomásom 
szerint a Hitelbiztosító, valamint az Eximbank is magyarországi vállalatok 
exporttevékenységét támogatandó lép fel, és ennek rendeli alá a tevékenységét. Ugyan 
találtam egy 2012-es nemzetközi kötvénykibocsátási programot, ami teljes egészében 
piaci alapokra helyezi ilyen módon a biztosító, illetve a bank működését, de úgy 
vélem, ez a hitelek forrását biztosítja, és ilyen módon nem érthető, hogy nemzetközi 
szereplőknél miért nem a kötvény van, és miért a Hitelbiztosító pénze található. Még 
egyszer mondom, szerintem a globális kérdés mögött meghúzódó transzparencia 
hiánya a legnagyobb probléma. Tehát alapvetően, ha itt látjuk, hogy bizonyíthatóan 
megsemmisült egy üzem, valóban csődbe ment egy cég, akkor talán érthető ez az 
egész, de itt most sem a törvényjavaslatból nem derül ki, sem pedig a részletes 
indoklásból, hogy mi történt pontosan.  

Úgyhogy kérem tisztelettel az államtitkár urat, hogy akár írásban, akár 
jelenleg, ha már tudja ezeket a válaszokat, szíveskedjen válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő képviselőnk pedig Varga-Damm 

Andrea képviselő asszony lesz. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Számtalan 

aspektusból lehetne megvizsgálni a zárszámadási törvényt, én megpróbáltam abból a 
szempontból vizsgálni, hogy a tervezés és a végrehajtás mennyire van harmóniában 
egymással. Teszem ezt különösen azért, mert államtitkár úr a 2019-es költségvetési 
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vitában igen határozottan mondta minden alkalommal kérdéseinkre, felvetéseinkre, 
hogy az is az idő próbáját ki fogja állni, és most is az egyik első mondat erről szólt. Én 
úgy ítélem meg, hogy a zárszámadási törvény éppen nem azt mutatja, hogy kiállná az 
idő próbáját. Azt a kérdést vizsgáltam, hogy a tervezés és a megvalósulás miként 
alakult, illetőleg az időközi, tehát az évközi módosítások mennyire voltak indokoltak, 
és aztán mennyire váltak be azok a remények, amelyekre alapították. Különös 
tekintettel arra, hogy számtalan olyan kiadásunk van, ami hosszú távú tervezés és 
hosszú távú megvalósítás során tud létrejönni - beruházások finanszírozása, hosszú 
távú programok támogatása -, ebből a szempontból igyekeztem azt feltárni, hogy a 
tervezés ténylegesen kormányzati szinten mennyire megalapozott.  

Hangsúlyozom, hogy nem terhelhetem véleményemet a 
Pénzügyminisztériumra, mert ebben a kérdésben a Pénzügyminisztérium egy 
végrehajtó, a szakminisztériumok terveznek, adják a számokat, terjesztik elő az 
igényeket. Magam is voltam mind a Honvédelmi Minisztériumban költségvetés-
alakító, mind a Magyar Olimpiai Bizottságban költségvetés-alakító, tehát pontosan 
tudom, hogy milyen komoly vita, harc és érdekérvényesítés övezi, mégis az látható 
számtalan tételben, hogy a tervezés - és hangsúlyozom, nagy eséllyel nem a 
Pénzügyminisztérium felelőssége ez - nem volt felelős, nem volt megalapozott, és 
elképesztő körülményeket generált aztán a tényszámok alapján. 

Az is érzékelhető a zárszámadásból, hogy a kormánynak milyen 
értékszemlélete van: érzékelhető, hogy a presztízsberuházásokra bőségesen van 
forrás, de mind az XXI. századi kihívások, mind például az oktatás fejlesztése 
igényének hanyagabbul kezelése sugárzik a zárszámadásból. Számtalan tételt kiírtam, 
még véletlenül sem fogom terhelni a bizottságot a teljes részletességgel, de ha 
megengedik, azért pár tételt kiemelnék, ami ezeket a megállapításaimat tükrözi. Az 
egyik elképesztően hatalmas eltérés és bizonyára egy nem megfelelő figyelemmel 
készített költségvetési igény a Földművelésügyi Minisztérium működési támogatása. 
A 2016-os tényszám az 7 milliárd 724 millió 700 ezer volt, és előirányoztak 2017-re 
6 milliárd 781 millió 500 ezer forintot, vélhetően arra számított az FM, vagy azt 
mondta a kormányzat, amikor tervezhetett, hogy bizony igyekezzetek 1 milliárddal 
kevesebb működési költséget termelni magatoknak. Majd - ugye 7,7 milliárdról és 
6,7 milliárdról beszélünk - egyszer csak egy módosítás következik be 2017. évben, ami 
a 6,7 milliárdos tervezést 30,8 milliárdra emeli. Azért ez egy ötszörös igény, azért ez 
elég sajátságos év közben. Azt gondoljuk, hogy bizonyára alapos oka volt az FM-nek 
arra, hogy ilyen ötszörös pénzt kért, nem tudom ugyan, mert nem tartalmazza a 
zárszámadási törvény ezeknek a részletes indokát, de azért elég feltűnő egy 
minisztérium működési költségének kérdésében. Majd a vége 17,1 milliárd, tehát 
közel fele annak, amit a módosított előirányzatban kértek. Én csak azt akarom ezzel 
bemutatni, hogy lehetséges, hogy kiállta az idő próbáját, és megint hangsúlyozom, 
hogy nem a Pénzügyminisztérium tehet róla, de azért csak kellettek adatok ahhoz, 
hogy egy évközi ötszörös működési igényt megszavaztat az FM, majd a felét sem költi 
el. Tehát én azt hiszem, biztos, hogy a módosítási igénnyel komoly probléma volt 
szakmailag, másrészről már az előzetes tervezéssel is probléma lehetett, mert 
mindjárt több mint két és félszeres lett a végleges költés. Tehát az előzetes tervezésnél 
is probléma volt, de aztán kicsúcsosodott az évközi módosított előirányzatnál.  

Ugyanez egyébként az FM dologi kiadásainál is elmondható, mert ott is 
vélhetően a tervezéskor a ’16-os 1,7 milliárdhoz képest 1,1 milliárd lett, majd év 
közben - ez is elképesztő - az 1,1 milliárdot felemelik 21 milliárdra. Tehát ez már 
tizennyolcszoros többlet egy minisztérium dologi kiadásainál, ami azért eléggé 
átlátható. És a végén 9,3 milliárd lesz. Tehát az évközi módosítotthoz képest mégis 
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12 milliárddal kevesebb, de még mindig tízszerese annak, amit az eredeti tervezésben 
előkészítettek.  

Ez a két példa, úgy ítélem meg, mindenképpen egy meggondolatlan és nem 
megfontolt tervezés. Bizonyára nem a pénzügyminiszter találta ezt ki, tehát 
valószínűleg ez valami kormányzati elképzelésnek valamifajta leképeződése, ami a 
zárszámadási törvényből nem derül ki.  

Aztán itt van a nemzeti parki igazgatóságok költségvetése. Ők azért egy 
15,5 milliárdból gazdálkodtak ’16-ban, ami, azt gondolom, nagyon is dicséretes, mert 
ha valahova, akkor a nemzeti parkokhoz pénzt kell allokálni, feladatuk minden 
tekintetben fontos számunkra. A ’17-es tervük mégiscsak az volt, hogy csak a felét 
költhetitek el a ’16-os képest, mert 8,1 milliárd lett. Majd év közben egyszer csak 
felemelkedik 34,6 milliárdra, ami nagyon üdvözítő lenne, mert bizonyára olyan 
csodálatos fejlesztések várhatók a nemzeti parki területen, hogy az eredeti tervhez 
képest négyszeresére kell emelni a költségvetési keretet. Majd mindössze 19 milliárd 
valósul meg belőle. Tehát itt is megint kellett valamifajta meggondolatlanságnak, 
valamifajta hibának, valamifajta nem megfelelő szakmaiságnak lenni. Megint nem 
gondolom, hogy ezt a Pénzügyminisztérium tette, hanem vélhetően az igényt 
támasztó szakminisztérium vagy akár a kormány.  

Ugyanez mondható el például a tokaji borvidék kérdésében: 800 millió volt 
’16-ban, ’17-ben nem terveztek semmit - én magam örülök neki, ha nem jut 
magánzsebekbe költségvetési forrás -, de év közben azért egyszer csak előáll egy 
igény, 5,8 milliárd forint. Tehát a 800 milliós ’16-ban, nulla ’17-re tervezve, 
megérkezik az 5,8 milliárdos módosított előirányzat. Szerencsére nem az egészet 
sikerült elkölteni, csak 4,9 milliárdot. De hát azért elnézést kérek, a ’17-es 
költségvetés tervezésénél még nem láttuk, hogy esetleg az amúgy is folyamatosan az 
Orbán-kormány által támogatott tokaji borvidékre egyszer csak 5 milliárdot kell 
elkölteni? Nekem ezek azért fontos kérdések, mert amit oda költenének, amit az 
állami költségvetés finanszíroz, az nem egy-két nap alatt vagy egy-két hét alatt 
terveződik meg, hosszú hónapok alatt kell akár egy beruházást, akár egy olyan 
komolyabb beszerzést, amihez akár importeszközök szükségesek... Tehát az 
számomra a furcsa, hogy ilyen óriási összegkülönbségek jelennek meg év közben vagy 
igényként később, vagy elköltik, vagy nem, de mi volt esetleg az alapja annak, hogy 
nem annyit terveztek, amennyi megvalósult, miért kellett felemelni ilyen komoly 
összegekre, és mi lett a sorsa?  

Nem részletezem tovább, mert nem szeretném az időt húzni, de azért, hogy a 
jegyzőkönyv számára meglegyen, még kiemeltem pár tételt, és azt kérném a 
Pénzügyminisztérium képviselőitől, ha lehetséges, hogy majd írásban a jegyzőkönyv 
kézhezvételét követően, tegye már meg, hogy ezeket az óriási különbségeket 
elmagyarázzák, már csak azért is, hogy mi értsük, mi lehet ennek az oka. A nemzeti 
agrárkárenyhítés a következő tétel, ott is elképesztő különbségek vannak; az állat-, 
növény- és GMO-kártalanítás; az állami erdőgazdasági társulások szakmai fejlesztése; 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatása, ott is elképesztő, hogy 
mi volt, ilyen húszszoros különbségek; a szakképzési centrumok kérdése; a Magyar 
Államkincstár, na az is magáért beszél; a gazdasági zöldítési rendszer; a nagyvállalati 
beruházási támogatások; a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások; 
az NFM igazgatása; a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség; a nemzeti 
sportközpontok; a vasúthálózat fejlesztése; a kiemelt közúti projektek; a közúthálózat 
felújítása; a budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása; a 
kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése; a kerékpározási 
létesítmények működtetése; az épületenergetikai és energiahatékonysági 
célelőirányzat; a zöldgazdaság-finanszírozási rendszer; a zöldberuházási rendszer; az 
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energiahatékonyság javításának támogatása, a derogációs kiosztás keretében történő 
beszerzések; az állami többletfeladatok; a 2017. évi FINA-vb lebonyolítása, az a csoda 
maga; hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása; a kiskörei vízerőmű; a 
Bozsik Stadion fejlesztése; a pápai labdarúgók, a békéscsabai labdarúgók és a nemzeti 
olimpiai központok beruházási támogatása.  

Azt kérném, ha lehetséges, és ebben kérném a bizottság vezetőségének 
támogatását, hogy hadd kapjunk ezekre a kérdésekre választ: tervezés, módosítás, 
megvalósulás, 2016-os tényszámokhoz való illeszkedés. Ha esetleg megtennék, hogy 
erre szöveges tájékoztatót kaphatnánk. Köszönöm a türelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony zseniálisan megoldotta, hogy a 

részletes vitát összekösse az általános vitával (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem baj, de 
nem tudom, hogy itt leszek-e akkor. - Dr. Szűcs Lajos: De baj, de baj, mert az 
általános vita már lezajlott! - Dr. Varga-Damm Andrea: Nem baj! - Dr. Szűcs 
Lajos: De baj! - Dr. Varga-Damm Andrea: A jegyzőkönyvben benne van.), de mi 
értjük a helyzetet, és fontosnak tartjuk ezt a dolgot, bár értem a bírálat 
megfogalmazását is. A lényeg az, ha jól értettem, hogy a képviselő asszony írásban is 
elfogadja azt a választ (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen.), amit majd a 
Pénzügyminisztériumtól várunk.  

Előtte még megkérdezem, hogy a képviselőtársaim részéről itt a részletes vita 
első szakaszában van-e még olyan hozzászólás, amit szeretnének elmondani. (Senki 
sem jelentkezik.)   

Ha megengedik, mielőtt államtitkár úrnak átadnám a szót, én is mondanék 
néhány dolgot az ön által elmondott hozzászólás utolsó gondolatával kapcsolatban, 
amelyben kifejtette, hogy önök szerint természetesen ez az előterjesztés megfelel a 
törvény előírásainak, megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi, formai 
követelményeknek, illetve hogy megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Ezt én még néhány dologgal kiegészíteném, ilyen értelemben kicsit folytatva 
azt, ahogy a képviselő asszony a tervezés lehetetlenségeire való figyelemfelhívást 
megtette, mert nemcsak az a probléma, ami benne van, hanem az is, ami hiányzik 
belőle, és ezért a Pénzügyminisztérium a felelős. Fontosnak tartom, hogy itt az 
általános keretek között ezt rögzíthessük. (Böröcz László távozik az ülésről.) 

Az első része. Azt megállapíthatjuk, hogy nemzetközi mércével mérve is a 
magyar költségvetés átláthatósága jóval kevésbé van meg, mint más országoké. Ha 
összehasonlítást teszünk, akkor az itt kapott adatok bizony ilyen értelemben, sok 
tekintetben hiányosak, nehezen kutathatók, nehezen hozzáférhetők, éppen ezért a 
részletes vita lefolytatását e tekintetben csak korlátozottan segítik. Ilyen értelemben, 
ahogy mondtam, elsősorban amiket nem tartalmaz, azokra is szeretném felhívni a 
figyelmet, bár értem, hogy a 2016 tavaszán elfogadott vagy tervezett költségvetés 
2017-ben hogyan valósul meg. Ennek a tervezési módszernek a lehetetlensége is 
benne van ebben a történetben, és akkor önök még nem tudhatták azt, hogy a 
letelepedési kötvényre egyáltalán szükség lesz-e, ezért ezt nem is mutatják be. 

A napirendünk elfogadásánál lezajlott vita vagy kezdeményezések közé 
sorolom azt is, hogy igen, erre vonatkozóan a Pénzügyminisztériumnak, az 
Államadósság Kezelő Központnak előbb-utóbb be kell számolni. Ennek egyik legjobb 
lehetősége lett volna, ha a zárszámadási törvény keretei között azt a le- és betelepítési 
kötvényről szóló elszámolást megteszik, amely tulajdonképpen 150 milliárd forintot 
kiengedett az államháztartásból, és akkor most nem beszélek arról, hogy önmagában 
az államháztartás finanszírozásához erre a kötvényre az én megítélésem szerint 
semmi szükség nem volt, ehelyett olcsóbb megoldásokat kellett volna alkalmazni. Az 
olcsóbb megoldásokra példát is tudok mondani, ha majd szükséges, a részletes vita 
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következő szakaszában ezt megteszem. Ezen túlmenően nehéz megítélni azt, ami itt a 
különböző kiadásoknál van, hiszen a teljesítményre vonatkozó adatok, elemzések 
hiányoznak, és éppen ezért nehéz ennek a megítélése. Ezt egyébként az általános 
vitában kifejtettem, ezért erre külön most nem térek ki.  

Arra viszont igen, hogy például a tervezési hibákkal és az óriási kilengésekkel 
továbbra is csak alátámasztani lehet, hogy a parlament kontrollja azzal a módszerrel, 
ahogy a Pénzügyminisztérium beterjesztette - és természetesen hallottam, amit 
államtitkár úr mondott, hogy jelentősen nőttek a bevételek, de ezzel párhuzamosan 
jelentősen megnőtt az a tartalék is, amelynek keretében önök gazdálkodtak. A GDP 
7 százalékát éri el az a tartalékmérték, aminek keretében önök gazdálkodtak. Ez egy 
lehetetlen helyzet, korábban még a legnagyobb kilengések esetén is ez a 
2-2,5 százalékot nemigen haladta meg, és olyan költségvetési magatartásnál, amikor 
egyébként ettől el akartak térni, fél százaléknál akkor sem volt több. Ehhez képest 
most önök ezt meg tudták duplázni, sőt annál nagyobb mértéket értek el mind 2016, 
mind 2017 vonatkozásában, ami egyébként elfogadhatatlan. Látszik, hogy itt önök 
lényegében a parlament ellenőrzése alól kivonták ezeknek az összegeknek a 
felhasználását, és lehetővé tette a Pénzügyminisztérium azt, hogy a kormány saját 
hatáskörében, kénye-kedve szerint gazdálkodjon. És ami a leginkább érthetetlen 
számomra, hogy mindezt a Pénzügyminisztérium végignézi, az Állami Számvevőszék 
a jelentésében, a zárszámadásra vonatkozó jelentésében ki sem tér rá, és mindezzel 
nem foglalkozik. Azt gondolom, ez nagyon nagy hiányosság.  

És akkor ezenkívül ott van még a költségvetésen kívüli alapok bemutatása, 
amit egyébként e keretek között megtehetnének, de ezen pénzalapok működése nem 
tér el a minisztériumok egyéb fejezeti működésétől, ezért valójában nem tekinthetők 
költségvetésen kívüli alapoknak, azokról be kellene számolni. Amit újra és újra 
szeretnék kifogásolni, az a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok 
beszámoltatásáról, beszámolásáról szóló nélkülözés és annak a figyelmen kívül 
hagyása. A Magyar Nemzeti Bank alapjairól semmilyen ismeret és beszámoló az 
Országgyűlés számára nem készült. 

Így összefoglalva azt kell hogy mondjam, cáfolnom kell azt, amit államtitkár úr 
mondott, és az én megítélésem szerint sem a jogszabályi követelményeknek, sem az 
Alaptörvényből eredő követelményeknek nem felel meg az a törvénykezdeményezés, 
amelyet önök elénk terjesztettek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmét, és át is 
adom önnek ezzel a szót. 

(Jelzésre:) Még előbb az alelnök úr következik. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Főosztályvezető Asszony! Szerencsére nem 
az ön véleménye lesz mérvadó abban, hogy ez a benyújtott törvényjavaslat megfelel-e 
a határozati házszabálynak. 

Így visszatérve a részletes vita szabályaira, arról szeretnék beszélni, hogy a 
kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Felolvassa!), és az államháztartási törvényben előírt határidők betartásával 
nyújtotta be az zárszámadási törvényjavaslatot. (Dr. Varga-Damm Andrea 
közbeszólása.) Szót kér, kisasszony? (Dr. Varga-Damm Andrea: Asszony vagyok, de 
megjegyeztem, hogy könnyű felolvasni.) 

 
ELNÖK: Bocsánat! Kérem szépen, alelnök úr kapott szót. 
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DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azért olvasom fel, mert 
ennek a bizonyos többségi véleménynek vannak szabályai: ami itt elhangzik ezen az 
ülésen, az hangozhat el a plenáris ülésen. 

A 2017. évi központi költségvetés végrehajtása megalapozott módon, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a törvényjavaslatban szereplő pénzügyi 
adatok megbízhatóak, és megfelel a javaslat a határozati házszabály 44. §-ában 
megfogalmazott követelményeknek.  

Az uniós módszertan szerinti eredményszemléletű hiány a nemzeti össztermék 
2,2 százalékában teljesült, az elért bruttó hazai termékhez viszonyított 4,1 százalékos 
növekedésre pedig, azt gondolom, mindannyian büszkék lehetünk. 2017 volt az első 
teljes év, ahol megmutatkoztak a többlépcsős adócsökkentés hatásai. Az 
adócsökkentések ellenére a növekvő béreknek és foglalkoztatásnak köszönhetően 
személyi jövedelemadóból 127,5 milliárd forinttal, míg a nyugdíj- és 
egészségbiztosítási, valamint munkaerőpiaci járulékokból 147,8 milliárd forinttal 
magasabb bevétel keletkezett az eredetileg tervezetthez képest.  

A magyar külkereskedelem 2017-ben is masszív többletet mutatott, annak 
ellenére, hogy a magyar export 4,7 százalékos, míg az import 7,7 százalékos 
növekedést ért el.  

A bruttó államadósság a nemzeti össztermékhez viszonyított aránya a 2011. évi 
80,5 százalékot meghaladó szintről 2017 végére 73,3 százalékra süllyedt. A csökkenő 
mértéket annak ellenére sikerült elérni, hogy az adatsorban az Eximbank is szerepelt. 
Ha nem kellett volna beszámítani, akkor ez az arány 71,3 százalékra mérséklődött 
volna. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik az ülésről.) 

2017-ben a nemzetgazdasági beruházások 18,2 százalékkal növekedtek, ami 
szintén meghaladta az előzetes várakozásokat.  

A foglalkoztatottak száma 2017-ben 1,6 százalékkal növekedett, a 
versenyszférában foglalkoztatottak száma 2,9 százalékkal emelkedett, míg a közszféra 
létszáma 3,5 százalékkal csökkent. A foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás óta 
nem látott szintre emelkedett, meghaladta a 4,4 millió főt. A bővülésben a 
versenyszféra játszotta a legjelentősebb szerepet, miközben a közfoglalkoztatottak 
száma csökkent. A tavalyi esztendőben így mindössze 4,2 százalékos volt a 
munkanélküliségi ráta.  

A kiadási oldal tekintetében a kormány otthonteremtési programját érdemes 
kiemelnünk. A lakásépítési támogatások 2017-ben 24,6 százalékkal nőttek az előző 
évhez képest, ahol a családi otthonteremtési kedvezményre és adó-visszatérítési 
támogatásra fordított összegek mintegy 80 százalékkal haladták meg a 2016-os 
összegeket.  

A hazai kisvállalkozások két könnyített adónemének népszerűsége is 
folyamatosan nő, hiszen a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata esetén 
30 százalékos, a kisvállalati adónál, a kivánál 65,7 százalékos felülteljesítés volt a 
tervezetthez képest.  

Az árak átlagosan 2,4 százalékkal növekedtek 2017-ben, így az infláció mértéke 
magasabb volt a tervezett 0,9 százaléknál. Ebben az energiaárak vártnál nagyobb 
mértékű növelése, illetve néhány alapvető élelmiszer, mint például tejtermék és 
sertéshús világpiaci árának nagyobb mértékű emelkedése volt a felelős.  

A kormány maradéktalanul biztosította a közszolgálatban dolgozók különböző 
életpályamodellek kapcsán folytatódó béremelésének fedezetét.  

A migrációs nyomás visszaszorítása érdekében a határvédelmi feladatok 
ellátására az elmúlt évben 155 milliárd forintot költött a kormány.  
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Az előttünk fekvő törvényjavaslatból az is világosan látszik, hogy a tisztességes 
állampolgárok oldalán áll a kormány, a vállalkozók, a munkavállalók és nem utolsó 
sorban, a családok oldalán.  

A makrogazdasági tényadatok tükrében kijelenthetjük, hogy 2017-ben a 
magyar gazdaság főbb szektorai erősödtek, mindemellett az egyensúlyi mutatók is 
stabilak maradtak.  

A végén pedig egy mondat, hogy az évközi módosításokra sem került olyan 
mértékben sor, ahogy az elmúlt húsz évben minden költségvetés módosításával 
kapcsolatban ezt megszokhattuk, így ennek a zárszámadásnak is van egy újdonsága, 
hogy egy, azaz egy módosítás szerepel benne, az is egy pontosító, technikai jellegű 
módosítás. Úgyhogy én köszönöm a Pénzügyminisztériumnak, illetve a kormánynak 
az ebben végzett munkáját, és javaslom a bizottságnak, majd a Háznak elfogadni. 
Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Lendületet vettünk, államtitkár úr, és 

még egy hozzászólásra sor kerül. Alelnök úr, tessék, parancsoljon, öné a szó.  
 
CSÁRDI ANTAL (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Hogy a költségvetés mennyire megalapozott, azt 
gondolom, arról mindent elmond, hogy a 2017. évi költségvetés végső számai igen 
jelentősen eltérnek az elfogadott tervezett költségvetéstől. Ez az állítás természetesen 
nem azt jelenti, hogy nem volt megalapozott, de hogy megkérdőjelezhető a 
megalapozottsága és az előkészítettsége, azt gondolom, egyértelműen kiderült, többek 
között Varga-Damm képviselőtársam hozzászólásából is.  

Ennek a különbségnek egyébként tudjuk, mi a legfőbb oka: a kormány egy 
választási költségvetést csinált, menet közben a költségvetésből megnövelte a hiányt 
667 milliárd forinttal, ami a GDP-nek több mint 1,5 százaléka, és ebből növelte egyes 
területek forrásait. A hiány növekedésének az oka az EU-s források hiányának a 
növekedése volt. A kormány egészen egyszerűen előre elköltötte az amúgy is erőltetett 
ütemben kiszórt pénzeket, anélkül, hogy a bevételei befolytak volna. Ezzel nőtt az 
adósság és az adósságszolgálati kötelezettség, amire egyébként már nagyon régóta 
nem volt példa.  

Külön nehézség ezen törvényjavaslat tárgyalásakor, hogy az eredeti 
költségvetést a parlament 2016 tavaszán, két és fél éve fogadta el. Közben pedig már 
elfogadtuk a 2019. évi költségvetést is, aminek erre a zárszámadásra kellett volna 
épülnie. Azt gondolom, hogy ezzel - egy pici túlzással, de tényleg nagyon pici túlzással 
- értelmét veszíti a zárszámadás intézménye. 

Mindezek mellett az eredetileg elfogadott 2017-es költségvetés sem volt jó, egy 
alapjaiban elhibázott gazdaság- és legfőképpen egy alapjaiban elhibázott 
társadalompolitika folytatásáról szólt, arról, hogy a külföldi multicégek jó helyzetbe 
kerüljenek. És sajnos ezzel párhuzamosan azok a valós stratégiai partnerek, akik a 
foglalkoztatottaknak a kétharmadát foglalkoztatják Magyarországon, tehát a kis- és 
közepes vállalkozások pedig periférián maradtak, ahogy az elmúlt években, 
évtizedekben folyamatosan.  

Az elhibázott gazdaságpolitika következménye, hogy a magyar gazdaság 
továbbra sem tudott oly mértékben a saját lábán állni, ahogyan, azt gondolom, 
mindenki joggal elvárja. Azt gondolom, hogy minden béremelkedés ellenére bátran 
elmondhatom, hogy ennek a mértéke még mindig indokolhatatlanul alacsony volt, és 
nagy valószínűség szerint ezt a mértéket is csak a jelentős munkaerőhiány 
kényszerítette ki a 2017. évben. Gyakorlatilag a növekedésnek az egyetlen motorját az 
uniós források jelentik ma már, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak érdeke 
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volna, hogy a belső kereslet emelkedése, aminek az alapját például megteremtheti egy 
többkulcsos személyi jövedelemadó vagy megteremthetné végre a devizahiteles 
áldozatok ügyének a rendezése, ezek mind tudnának olyan forrást juttatni az 
állampolgárokhoz, ami emelné a belső keresletet.  

A ’17-es költségvetésben is szükség lett volna, mint mondtam, a megvalósultnál 
lényegesen nagyobb arányú béremelésre, a munkát terhelő adók és járulékok 
differenciált csökkentésére. Fontos lett volna - és ez társadalompolitikai kérdés - a 
családi pótlék megemelése, az oktatás és az egészségügy sokkal markánsabb erősítése. 
Ehelyett a kormány növekvő propagandakiadásokra költött, Várba költözésre költött, 
Liget-projektre vagy a sporttaokedvezmények növelésére költötte az adóforintokat.  

Az eredeti tervhez képest több mint 10 százalékkal megnövekedett kiadások 
egy relatív forrásbőséget okoztak, de még emellett is voltak területek, amelyek nem 
kaptak többet, vagy adott esetben kevesebbet kaptak. Ez mutatja a legbeszédesebben 
a kormány preferenciáit. Ahol még 2017-ben is ínség volt, az a környezetvédelem, az 
örökségvédelem és az önkormányzati rendszer. Azok a területek, amelyek egy lokális, 
fenntartható gazdaság, egy társadalmi rendszer pillérei lehetnének, teljes mértékben 
el voltak hanyagolva már 2017-ben is. És hasonlóképpen nem volt vagy csak nagyon 
részlegesen volt, mértékét tekintve biztos, hogy elfogadhatatlanul alacsony mértékben 
valósult meg béremelés az oktatásban és a felsőoktatásban és különösen a szociális 
szférában, amiről pontosan tudjuk, hogy mennyire elhanyagolta, hozzáteszem, 
nemcsak a 2010 óta regnáló Orbán-kormány, hanem az azelőtti kormányok is.  

A 2017-es költségvetésnek tehát sem a tervezete, sem a megvalósulása nem 
mondható fenntarthatónak, a társadalmi dimenziók erősítése helyett, aminek az 
egészségügy, az oktatás, az életminőség javulásában, az esélyteremtésben és a 
társadalmi polarizáció csökkentésében kellett volna megnyilvánulnia, csak 
elmélyültek és még kritikusabbá váltak a társadalmi problémák és feszültségek. De a 
folyamatok nem lettek kedvezőbbek a gazdaság terén sem: egy fenntartható, magas 
hozzáadott értékű zöldgazdaság megteremtése helyett az EU-források sokszor 
átgondolatlan elherdálása történt, aminek az elosztása urambátyám módon, 
koncepciótlanul valósult meg, és a szétosztott ezermilliárdoknak a társadalmi vagy 
gazdasági hozadéka messze elmaradt a befektetett források nagyságától, környezeti 
szempontból pedig sajnos a presztízsberuházások jelentős része inkább kárt okozott, 
mint hasznot hozott volna ennek az országnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. Körbenézve most akkor úgy látom, 

hogy nincs további hozzászólási szándék, ezért államtitkár úrnak adom át a szót. 
Tessék, parancsoljon! 

Banai Péter Benő államtitkár (Pénzügyminisztérium) reagálása 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy korábbi szokásomtól eltérően most 
ne időrendi sorrendben válaszoljak a felvetésekre, hanem először is a részletes vita 
szakasza miatt elnök úrnak arra a felvetésére reagáljak, amely szerint a zárszámadási 
javaslat meglátása szerint nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal.  

Azért kell ezzel kezdjem, mert ha akár elnök úr, akár a bizottsági tagok úgy 
látják, hogy valamely jogszabályt a kormányzat nem tart be a zárszámadási 
törvényjavaslatban, akkor kérem, konkrétan jelezzék, hogy mely jogszabályhelyet 
nem tartja be a kormányzat. Nekem meggyőződésem, hogy minden jogszabályi 
előírásnak megfelelt akár a Pénzügyminisztérium, akár a kormány, amikor a 
zárszámadási törvényjavaslatot elkészítette, és a tisztelt Országgyűlés elé benyújtotta. 
Ezt a törvényességi úgymond vizsgálatot az Állami Számvevőszék is elvégezte, és az 
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Állami Számvevőszék is arról nyilatkozott, hogy a jogszabályokkal összhangban került 
sor a zárszámadási törvényjavaslat benyújtására. Ezt egy fontos alapvetésnek tartom, 
hiszen az egész törvényjavaslat hitelességét kérdőjelezheti meg az, ha a kormányzat 
nem a hatályos jogszabályok betartásával járna el. Ismétlem, én ilyenről nem tudok, 
és meggyőződésem, hogy minden jogszabályt betartottunk.  

Engedjék meg, hogy akkor a felvetésekre reagáljak. Bősz Anett képviselő 
asszony a törvényjavaslat 8. §-ában lévő adósságelengedésekre kérdezett rá. Ha 
megengedik, azzal kezdem, hogy mint ismereteim szerint minden európai uniós 
tagállamban, úgy Magyarországon is működik egy speciális hitelezési tevékenységgel 
és vételezési tevékenység mögötti biztosítással foglalkozó szervezetrendszer; ez 
Magyarországon az Eximbank és a Mehib. A specialitását az adja ennek a két 
szervezetnek, hogy a közösségi jog értelmében, illetőleg az OECD-jog értelmében nem 
piacosítható tevékenységeknél is igénybe lehet venni hitelt, és a hitel mögött pedig 
állami szervezet biztosítékot ad vagy kezességet vállal. Ez történik Magyarországon is, 
ahol az Exim külpiaci tevékenységhez nyújt hitelt. Értelemszerűen, ha egy példát 
mondhatok, lehet, hogy egy külföldön megvalósuló beruházásnál a beruházást 
magyar cég hajtja végre, de a kötelezett egy külföldi szervezet lesz. Ezen kötelezettség 
mögé, az Exim követelése mögé áll be a Mehib, amely 100 százalékos állami tulajdonú 
szervezet, és ha úgy tetszik, a Mehib mögött pedig a magyar állam áll.  

Mint minden gazdasági tevékenységnél ezen exporttevékenységhez, külföldi 
befektetésekhez kapcsolódó tevékenységnél is van kockázat. Ez nem magyar 
specialitás, hanem minden országban minden ilyen exporttevékenységgel, 
hitelbiztosítással foglalkozó cégnek vannak veszteségei, és ezen veszteségeket a 
Mehibnek is állnia kell, illetőleg ezek érinthetik a központi költségvetést. Ahol direkt 
készpénzfizetésre kerül sor a költségvetéstől a Mehib irányába, ott egy külön 
előirányzaton kerül bemutatásra mind a költségvetési törvényjavaslatban, mind a 
zárszámadásban, és ahol pedig behajthatatlan követelések vannak, én azt gondolom, 
ez a transzparenciát erősíti, konkrétan felsorolja a törvényjavaslat, hogy mely 
intézményektől, mely szervezetektől milyen összegű követelés válik behajthatatlanná, 
és ezért miért mond le az állam ezekről a követelésekről.  

Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy én nem látok specialitást abban, 
hogy Magyarországon is egyes követelések lemondása a Mehib részéről, illetőleg az 
állam részéről megtörténik. Ismétlem: ismereteim szerint ez minden európai uniós 
országban így történik.  

Ha a zárszámadásban szereplő információ nem elegendő, további részletekre 
van szükség, akkor az üzleti szabályzatok betartásáról, azt gondolom, a Mehib a kért 
információkat a képviselő asszony rendelkezésére fogja bocsátani. Tisztelettel azt 
javasolnám, ha konkrét kérdése van valamelyik ügylet kapcsán, akkor arra 
vonatkozóan tegyen fel kérdést a Mehibnek, illetőleg, ha úgy gondolja, az 
intézmények felett tulajdonosi jogot gyakorló Külgazdasági és 
Külügyminisztériumhoz.  

Varga-Damm Andrea képviselő asszony hozzászólása kapcsán azt hadd 
mondjam el, és ez vonatkozik elnök úr és Csárdi Antal alelnök úr felvetésére is, hogy 
én természetesen nem gondolom azt, hogy ne lehetne bármilyen munkát jobban 
csinálni, nem gondolom azt, hogy ne lennének olyan feladatok, amelyeket jobban is 
elvégezhettünk volna vagy jobban is elvégezhetnénk, azt viszont merem állítani, hogy 
a 2017-es költségvetést a kormányzat úgy hajtotta végre, abban a keretben, abban a 
szabályrendszerben hajtotta végre, ahogy azt a tisztelt Országgyűlés meghatározta.  

A képviselő asszony felhívta a figyelmet arra, hogy a Földművelésügyi 
Minisztériumnál a tervszámokhoz képest év közben milyen többletek jelentek és 
milyen többletkiadások teljesültek vagy nem teljesültek. Ezekről a változásokról a 
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több ezer oldalas kiegészítő dokumentumokban beszámolunk, konkrétan a 
Földművelésügyi Minisztériumnál az 1647. oldaltól szerepelnek azok a tételek, ahol év 
közbeni módosításokra került sor. Hozzáteszem, hogy a módosításoknál a 
dokumentumokban azt is bemutatjuk, hogy mely módosításra került sor törvényi 
hatáskörben, mi az a módosítás, amire kormányzati hatáskörben került sor, és mi az, 
amire fejezeti hatáskörben került sor.  

Ha megengedik, a képviselő asszony kérésével összhangban most minden 
részletre nem térnék ki, de azért hadd mondjak legalább négy olyan tételt, amely 
évközi jelentős és tervezett változást eredményezhet! Először is vannak a költségvetési 
tartalékok, ezeknek a jelentőségére elnök úr is felhívta a figyelmet. A tartalékokat az 
államháztartási törvény és a költségvetési törvény értelmében fel lehet használni, ha a 
tartalékok felhasználása nem veszélyezteti az államháztartási hiánycélt. Hál’ istennek, 
látjuk a zárszámadásból, hogy nem volt ilyen probléma, ezeket a tartalékokat el 
lehetett költeni. Mi történik a tartalék felhasználásakor? A kormány nyilvános 
határozatban, ismétlem, minden esetben nyilvános határozatban a tartalékokból 
átcsoportosít valamely fejezethez forrást. Jelen esetben sor került ilyen 
átcsoportosításra a Földművelésügyi Minisztérium részére is. Értelemszerűen a 
Földművelésügyi Minisztériumnál ez év közbeni többletbevételt jelent, amikor a pénz 
elköltésre kerül, akkor pedig többletkiadást. 

Említhetném második tételként a béremelést. Csak a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelése miatt az FM intézményeinél is voltak olyan kollégák, akiknek a 
bére megemelkedett. Ezt a céltartalékokból csoportosítottuk át, tehát a 
pluszbéremelés fedezete is pluszforrásként jelent meg a Földművelésügyi 
Minisztérium fejezetében. 

A harmadik jelentős tétel az európai uniós források. Nagyon jelentős európai 
uniós forrásokat használunk fel, és ezek terv szintjén abban a fejezetben jelennek 
meg, ahol a forrás kifizetéséről gondoskodnak, irányító hatóságok, egyéb szervezetek. 
De ha a kedvezményezett állami szervezet, állami minisztérium és hozzátartozó szerv, 
például nemzeti parki igazgatóságok, akkor év közben azt az európai uniós 
támogatást pluszbevételként rászámolja, majd kiadásként megjelenik.  

És egy negyedik tételt hadd mondjak, ez a maradványok rendszere. Az előző 
évről áthozott maradványokat úgymond előirányzatosítani kell, tehát év közben 
jelenik meg többletforrásként a maradvány, ami nem biztos, hogy az adott évben 
elköltésre is kerül, ezért az előirányzatosított, adott évben pluszbevételként megjelenő 
maradványnak nem biztos, hogy az egésze az adott évben kiadásként is megjelenik.  

Azt tudom elmondani, hogy ezen módosítások nemcsak több milliárdos vagy 
több tízmilliárdos, hanem összességében több százmilliárdos, a költségvetésben 
eredetileg nem szereplő, rendszerszerűen nem szereplő tételhez képest jelentenek 
többletet. Ebben semmilyen specialitás nincsen. Nézzük meg az előző évek 
zárszámadásait, ugyanez volt a gyakorlat. Nézzük meg más európai uniós országok 
gyakorlatát! Hasonló a rendszer: az év közbeni, adott fejezetnél megjelenő 
többletbevételeket év közben jelenítik meg az adott fejezetek, és teljesítik a 
kiadásokat. Azt gondolom, ez volt a meghatározó a jóváhagyotthoz képest, a 
többletbevételek megjelenésének. Természetesen lehet olyan eset, amikor 
figyelmesebb tervezéssel egyes bevételeket már előre el lehetett volna könyvelni és a 
kiadásokat is, mégis ezzel együtt én azt gondolom, hogy a költségvetés felelős 
végrehajtását és úgymond a felelős tervezést nem az mutatja, hogy vannak egyes 
előirányzatokon eltérések, hanem az mutatja, hogy összességében a kormány azt a 
költségvetést hajtja-e a végre, amit az Országgyűlés jóváhagyott. Márpedig ebből a 
nézőpontból nézve, én azt gondolom, hogy az elfogadott költségvetés alapszámai, alap 
makrogazdasági feltételezései teljesültek, sőt számos esetben túlteljesültek.  
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Képviselő asszony kérésével összhangban értelemszerűen írásbeli kiegészítést 
is adni fogunk a most szóban elmondottakhoz. 

Varju László elnök úr felvetései kapcsán, engedjék meg, hogy azzal kezdjem, 
hogy én önmagában azt, hogy az Országgyűlés a tavaszi ülésszak végén fogadja el a 
következő évi költségvetést, nem tekintem olyan ténynek, mint ami automatikusan 
felelőtlen, nehezen tervezhető költségvetést eredményezne. Magyarország 
gyakorlatából is ismerünk olyan költségvetéseket, amelyek december végén lettek 
elfogadva, év közben többször módosultak, majd a végszámok mégis teljesen mást 
mutattak, mint amit akár az utolsó módosított költségvetési számkor láthattunk. 
Ehhez képest tényszerűen azt tudom elmondani, hogy a kormányzat a 2016-os 
költségvetésnél kezdeményezte először, hogy a költségvetés a tavaszi ülésszak végén, 
praktikusan júniusban kerüljön elfogadásra. 2016-ban egy alkalommal módosult a 
költségvetés, többletbevételek mellett került sor többletkiadások teljesítésére, az 
eredeti hiánycél és adósságcsökkentés teljesült. 2017-ben ugyanerről van szó. 2018-at 
írunk, a költségvetési törvény módosítására még nem került sor. Az eddigi adatok 
alapján úgy látjuk, hogy azok az alapvető célok, amelyeket az Országgyűlés a 2018-as 
költségvetésben meghatározott, továbbra is tarthatók és reálisak, és bízom abban, 
hogy a 2019-es költségvetésben meghatározott célok is teljesülni fognak.  

Abban elnök úrnak igaza van, hogy a korábbi tervezés nagyobb 
bizonytalanságot is jelent, hiszen számos olyan világgazdasági, makrogazdasági 
folyamat van, amit nem lehet kellő pontossággal előre jelezni. Én azt gondolom, hogy 
ezt a bizonytalanságot tudja ellensúlyozni a tartalékoknak a megnövelt összege. 
Ugyanakkor a tavaszi tervezés - kétségtelen - előnyt jelent minden vállalkozás, 
minden család számára. A parlamentben is nagyon sokan kifejtették ezt, nemzetiségi 
képviselők is, hogy mennyire jó, hogy előre látják, a következő évben milyen keretek 
között gazdálkodhatnak. Én azt gondolom, a vállalkozások számára is kifejezetten 
pozitív az, hogy a költségvetés elfogadásával párhuzamosan az adószabályok 
megalkotására is kellő időben kerül sor, így fel tudnak készülni a vállalkozások az 
adóváltozásokra is.  

Elnök úr azon felvetése kapcsán, hogy mi hiányzik a törvényjavaslatból: én 
ismét azt tudom mondani, hogy a kormányzat az államháztartási törvénnyel 
összhangban készítette el a törvényjavaslatot.  

Az MNB alapítványai nem tartoznak az államháztartási körbe, nem 
költségvetési szervek. És azt el kell mondjam, hogy ugyan jogi előírások nincsenek 
arra vonatkozóan, hogy az uniós módszertan szerinti kormányzati szektorról a 
kormányzat milyen részletezettséggel számoljon be, de a kormány ezt a zárszámadási 
törvényjavaslatban is, csakúgy, mint a költségvetési törvényjavaslatban, megteszi, 
külön fejezetet szenteltünk annak, hogy ne csak az államháztartási törvény szerinti 
költségvetési szervek gazdálkodásáról számoljunk be, hanem arról is, hogy az Európai 
Unió módszertana szerinti kormányzati szektorral mi a helyzet. Szilárd 
meggyőződésünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai az uniós módszertan 
szerint nem sorolandók a kormányzati szektorba. Nem akarom ezt a szakmai vitát 
hosszasan ecsetelni - itt három szervezet van, amelynek a véleménye számít az adott 
tagállamon belül, a statisztikai hivatal, jegybank és a pénzügyminisztérium -, de azért 
azt hadd mondjam el, a jegybankok egyik európai uniós országban sem képezik az 
uniós módszertan szerinti kormányzati szektor részét. Egyik országban sem. A 
jegybankoknak a kiadásai egyik országban sem számítandók a kormányzati 
szektorba. A jegybank tevékenységéből, pozitív eredményéből származik az, hogy az 
alapítványokba is tettek forrásokat, és az alapítványok döntései fölött pedig a 
kormányzatnak semmilyen módon semmilyen befolyása nincsen. Ergo én nem látom 
azt a szakmai érvet, ami alapján az Eurostat azt fogalmazza meg, hogy az MNB 
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alapítványait a kormányzati szektorba kellene helyezni, és ismétlem, nincsen olyan 
hatályos jogszabály, sem magyar, sem európai uniós jogszabály, amely azt írná elő, 
hogy a jegybank alapítványait a 2017-es zárszámadásban a kormányzati szektoron 
belül kellett volna bemutassuk. 

Ami az átláthatóságot illeti: én azt gondolom, szubjektív kategória, hogy ki mit 
tekint átláthatónak. Én egy olyan nemzetközi jellegű felmérésről tudok, amelyben 
különböző országok költségvetésének átláthatóságát egy amerikai székhelyű szervezet 
minősíti. Ez nem egy hivatalos szervezet, én nem tudok olyan hivatalos európai uniós 
statisztikáról, amelyben a magyar költségvetés átláthatósága a 28 tagállam között 
hátul szerepelne, de - ismétlem - ez egy szubjektív kategória. Ha van a tisztelt 
bizottságnak javaslata arra, hogy mivel lenne célszerű javítani a költségvetés 
átláthatóságát, akkor én a javaslatokra nyitott vagyok. Mint ahogy, hozzáteszem, ezen 
nem hivatalos nemzetközi szervezet véleménye alapján is például a költségvetés 
benyújtásakor készítettünk összehasonlító ábrákat, vagy a makrogazdasági 
feltételezésekről további információkat adtunk közre. 

Ami pedig a kutathatóságot illeti: tényszerűen hadd mondjam el, hogy 
évtizedes adatok érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján a költségvetés 
végrehajtása tekintetében. 

Letelepedési kötvényt szóba hozta elnök úr. Ugyan nincs külön napirenden, de 
azért hadd mondjam el, hogy a letelepedési kötvény egy olyan eszköz, amellyel 
számos európai uniós ország élt, hogy csak a szomszédos Ausztriára gondoljak 
például. És azt se felejtsük el, hogy a gazdasági válság után az új, 2010-ben 
megválasztott kormány olyan szituációval szembesült, amikor - mindannyian tudjuk - 
nem volt nemzetközi finanszírozás, kivéve az IMF-et meg az európai szervezeteket, 
hiszen a pénzügyi helyzetünket mindannyian ismerték, hogy milyen volt. Na, ebben a 
helyzetben kellett valahogy talpon maradni, és a kormányzat egy olyan eszközt 
választott itt, amellyel, ismétlem, számos európai ország élt. És ma már abban a 
helyzetben vagyunk, hogy adósbesorolásunk mind a három nagy hitelminősítőnél 
jelentősen pozitív irányba változott, a normál piaci finanszírozás stabil, éppen ezért 
ma már nincsen szükség a letelepedési kötvény alkalmazására.  

Megerősítem azt, hogy a tartalékok felhasználása kizárólag a parlament által 
meghatározott kereteken belül és nyilvános határozottakkal történt. Való igaz, hogy a 
tartalékok összege nagyobb volt, mint ami a korábbi években rendelkezésre állt. Én 
nem tartom kiugró mértékűnek a tartalékok mértékét. Amire elnök úr hivatkozott, az 
nem az eredeti tartalékok mértéke, hanem azt gondolom, hogy a költségvetés 
végrehajtása során különböző helyeken látott pluszforrás.  

Végül hadd reagáljak Csárdi Antal alelnök úr felvetéseire. Alelnök úr minden 
bizonnyal a központi költségvetés pénzforgalmi hiányának a nagyobb szintjére utalt, a 
tervezetthez képest, hiszen tudjuk, hogy az európai uniós módszertan szerinti 
egyenleg jobb lett, mint a tervezett. A központi költségvetés pénzforgalmi hiánya azért 
volt nagyobb, mint a tervezett, mert az európai uniós támogatásoknál a kormány 
megelőlegezte az uniós forrásokat, felvállalta ezt a pluszfinanszírozást. Ez a 
pluszfinanszírozás önmagában plusz-államadósságelemet jelentett, plusz-
állampapírkibocsátást, éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy az uniós módszertan 
szerint 2016. év végi 75,9 százalékról 73,3 százalékra csökkent a magyar adósságráta, 
és abban bízunk, hogy ez a következő években tovább csökkenhet.  

A képviselő úr azt mondta, hogy a kormányzat a gazdaságpolitikában a külföldi 
multicégeket preferálja, a kkv-kat hátrasorolja. Én azt gondolom, a zárszámadás is azt 
mutatja, hogy nem pontosan ez a helyzet. Hogy csak két kkv-kat érintő adónemet 
említsek: kata, kiva. 2017-ben mind a kettőnél kedvező változások történtek, a 
kivaadókulcs csökkent, a kata választhatósága 6 milliós árbevételről 12 millió forintra 
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növekedett. Az adónemekkel élő cégeknek a száma pedig jelentősen bővült. Tehát azt 
gondolom, a kkv-k elég kedvező szabályváltozást tapasztalhattak. 

A növekedésnek mi a motorja, uniós támogatások vagy sem? Engedjék meg, 
hogy azt mondjam, ha az a narratíva igaz lenne, hogy az uniós források hajtanak egy 
adott országot, akkor a mediterrán országok, akik több mint három évtizede nettó 
kedvezményezettjei az európai uniós kasszának, olyan gazdasági növekedést kellene 
hogy lássanak, ami után csak vágyódnak. Megnézhetjük a 2016. évet, ahol, tudjuk, 
hogy az uniós támogatásoknál visszaesés volt a hétéves ciklusok periodicitása miatt, 
és 2016-ban is tudott bővülni a magyar gazdaság. Kétségtelen, hogy az uniós források 
felhasználása hozzátesz a gazdaság növekedéséhez, ha értelmesen használjuk fel, de 
mégis azt gondolom, a példák azt mutatják, hogy hosszú távon nem az uniós források 
mennyisége, hanem a gazdaságpolitika minősége határozza meg azt, hogy van-e 
növekedés vagy sem, és ha a gazdaságpolitika jó, akkor az uniós források hozzá 
tudnak tenni, növelni tudják a gazdasági fejlődés szintjét. 

2017-ben, azt gondolom, nemzetközi összehasonlításban is nagyon jelentős 
béremelkedés volt a magyar gazdaságban, tehát vitatkozok alelnök úr azon 
megállapításával, hogy itt nem volt kellő béremelés. Ez a hatéves bérmegállapodás 
érdemben hozzátett, és a képviselő úr által említett összes területen jelentős 
többletforrásokat láthatunk, a családtámogatásoknál is, igaz, nem a direkt összegnél, 
hanem adókedvezmények formájában. Hál’ istennek, egyre többen dolgoznak és 
tudják maximálisan érvényesíteni az adókedvezményeket. Hozzáteszem, a 
kétgyermekes családok adókedvezménye 2017-ben is bővült. Oktatás, egészségügy, 
csupa olyan terület, ahol nemcsak az abszolút összeg emelkedett, hanem 
reálértelemben is növekedés volt mind a két területen a zárszámadás tanúsága 
szerint. A képviselő úr azt mondta, hogy béremelések. Oktatási, egészségügyi 
területen is volt 2017-ben is béremelés, nemcsak ebben az évben, csakúgy, mint a 
szociális területen. 

Ami pedig az ínséges területeket illeti. Itt megint azt gondolom, hogy a 
zárszámadási számok talán-talán azért árnyalják azt, amit alelnök úr mondott, hogy 
az önkormányzatokat csak megemlítsem. Az önkormányzati mutatók, az, hogy 
mennyi állampapírjuk van az önkormányzatoknak, és hogy gyakorlatilag veszteség 
nélkül tudnak működni, sőt a megelőző években pluszban zárták a költségvetéseiket, 
és az, hogy olyan kormányzati programok indultak el, mint a „Modern városok” 
program, vagy az, hogy 2017 végén is nyílt lehetőség nyilvános kormányhatározattal 
pluszforrások, egyedi források biztosítására önkormányzati beruházásokhoz, azt 
gondolom, azt mutatják, hogy azért az önkormányzati szektor is összességében a még 
látott feladatok mellett kedvező évet zárt 2017-ben. 

Végül engedjék meg, hogy megköszönjem Szűcs Lajos alelnök úr 
zárszámadásra vonatkozó észrevételeit, és megköszönjem a bizottságnak is és az 
Országgyűlésnek, hogy a 2017-es költségvetés megalkotásakor és végrehajtásakor a 
kormányzat partnere volt, és közös munkánk eredményeként számolhatok be most a 
zárszámadás törvényjavaslatáról. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Miközben megkérdezem, hogy 

bárkinek van-e még további javaslata, véleménye, annyit engedjen meg nekem, 
államtitkár úr, hogy láthatóan három kérdéskörben a vita nem fejeződik be. Egy 
szándékosan végzett olyan tervezést, amely igen magas tartalékokat hagy meg, úgy 
tekintjük, hogy törvényes - mert a Pénzügyminisztérium egyébként azt teszi -, de 
eközben pedig a parlament ellenőrzése alól kivont mértéket nem tartom 
elfogadhatónak. Ez az egyik része, amit ilyen szempontból én rögzíteni szeretnék. 
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A másik része csak az, hogy az átláthatóság érdekében több minden van, amit 
szeretnénk jobban látni bizottsági szempontból. Azt hiszem, élünk azzal a felvetéssel, 
azzal a lehetőséggel élni fogok, amit ön elmondott, hogy az erre vonatkozó 
igényeinket mondjuk, ezt meg fogjuk tenni. Örülök annak, hogy a letelepedési 
kötvény ügyében akkor az első mondatok most már akkor itt elhangzottak, de azt 
hiszem, ebből a szempontból a folytatást majd a későbbiekben tesszük meg.  

Egy a lényeg: köszönöm szépen a válaszokat (Jelzésre:), és akkor 
tulajdonképpen a zárszámadási törvényre vonatkozó részletes vita első szakaszának 
lezárása előtt alelnök úrnak adom meg a szót.  

 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Csak azért, hogy annak, 

amit elnök úr itt nagyon röviden elmondott, a lényege az volt, hogy azt a tervezési 
gyakorlatot, amit a kormány folytat, nyilvánvalóan a Pénzügyminisztérium is, ön úgy 
tekinti, hogy a parlament ellenőrzése alól kivonnak tételeket. Nyilvánvalóan jogi 
értelemben nem igaz, amit ön mond, a parlament többsége hagyja jóvá a 
költségvetést, hagyja jóvá a zárszámadást. Nagy valószínűséggel tehát amikor ön 
parlamentet említ, akkor legfeljebb arra gondoljon, hogy egyes parlamenti ellenzéki 
képviselők gondolják ezt, mert mi, a többség nem ezt gondoljuk. Csak ennyivel 
szerettem volna a saját álláspontunkat kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e további megjegyzés, javaslat? 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs, akkor a részletes vita első szakaszát lezárom. 
Következhet a második szakasz. Képviselői módosító javaslat hiányában 

csupán az önöknek korábban már megküldött bizottsági saját módosítási szándék 
megvitatására kerül sor e szakaszban. Ezt a javaslatot a bizottság kormánypárti 
képviselői terjesztették elő. Kérem, ismertessék ezt a javaslatot! Parancsoljon, alelnök 
úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ahogy a többségi vélemény 

elmondásakor elmondtam, egy technikai módosító, pontosító javaslatra kerül sor. Ez 
igazából nem módosít semmit, nem ír át semmit ebben a javaslatban. Javaslom, hogy 
a bizottság tárgyalja meg és fogadja el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr javaslatát. Megkérdezem államtitkár 

urat, hogy a kormány egyetért-e a javaslattal. Tessék, parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, egyetért. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e 

ehhez hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 
Akkor kérem a javaslatot előterjesztő kormánypárti képviselőket, államtitkár 

urat, hogy ne reagáljanak a kérdésekre, mert nem volt ilyen.  
Amennyiben több hozzászólási szándék nincs, a részletes vita második 

szakaszát is ezzel lezárhatjuk. 

Határozathozatalok 

Most pedig a házszabály szerinti további szükséges döntések következnek. 
Dönteni kell a saját módosítási szándékot tartalmazó részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslat elfogadásáról, benyújtásáról, ez szavazással történik, a részletes vita 
lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról azzal, hogy 
a döntés egyben a házszabályban foglaltaknak való megfelelésről való döntés is.  
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Most szavazás következik. Ha nincs kifogása senkinek ellene, akkor egy 
szavazás lesz. Kérem, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel ezt jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) 
Van valaki, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy 8 igen és 3 nem szavazattal a bizottság elfogadta. 

Tájékoztatásul jelzem, hogy a bizottság többségi véleményét a jelentés fogja 
tartalmazni, a kisebbségi véleményeket pedig függelékként csatoljuk a jelentéshez. A 
kisebbségi véleményeket aláírva mihamarabb, még a mai napon szíveskedjenek a 
bizottság titkárságára eljuttatni. Fontos, hogy a házszabály 117. §-ának (3) bekezdése 
alapján az írásbeli vélemények csak azt tartalmazhatják, ami az ülésen szóban 
elhangzott.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a jövő héten, szerdán, november 14-én, 
várhatóan délelőtt a Költségvetési bizottság a Törvényalkotási bizottság 
szerepkörében jár el, és megvitatjuk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatokat, megfogalmazza az esetleges további saját módosítási szándékát, és majd 
arról is dönteni kell akkor, hogy a bizottsági tagok közül ki ismertesse a plenáris 
ülésen az összegző jelentést, illetve a kisebbségi véleményeket. A jövő heti plenáris 
ülés miatt a bizottsági ülés megtartásához házelnöki engedély kell, amelyet ma 
kérelmezni fogok. A meghívót a szokásos módon küldjük meg a hét második felében. 

Köszönöm államtitkár úr és kollégáinak a munkáját, segítségét ahhoz, hogy a 
bizottság ma sikeresen elvégezte munkáját, az 1. napirendi pontot meg tudta 
tárgyalni. Ezennel ezt lezárom. 

Egyebek  

A 2. napirendi pont keretében, azt megnyitva: ahogy azt a múlt heti bizottsági 
ülésen is jeleztem, a paksi kihelyezett ülésre november 20-án kerül sor. Önök előtt 
fekszik a tervezett program. Kérem, döntsék el, hogy egyénileg vagy a titkárság által 
szervezett módon, autóbusszal kívánnak utazni. Kérjük, hogy lehetőleg a mai napon a 
döntésükről tájékoztassák a titkárságot, és jelezzenek vissza.  

A program 10 órakor kezdődik, a bizottsági ülésre 11 óra 30 perckor kerül sor. 
Ennek megfelelően kívánom, hogy legyen egy sikeres utunk és egy paksi 
meghallgatásunk. 

Van-e bárkinek bejelentenivalója, észrevétele a továbbiakban? (Nem érkezik 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a 2. napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése  

Az ülést berekesztem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és legközelebb akkor 
jövő héten találkozunk. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc) 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 


