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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

 

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

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

Külön köszöntöm Kara Ákos képviselő urat, akit az Országgyűlés október 21-
én választott meg a Költségvetési bizottság tagjává Böröcz László képviselő úr 
helyére. Böröcz képviselő úrnak köszönöm a bizottságban végzett eddigi munkáját, 
önnek pedig sok sikert kívánok, jó munkát kívánok a bizottsági tevékenységhez. 
(Kara Ákos: Köszönöm szépen.) Az ülést ezennel megnyitom. 

Lenne egy technikai bejelentésem. A fejlesztés eredményeként, mivel itt egy 
nagy monitor van előttünk, a korábbiakhoz képest most már nemcsak a szókérés 
zajlik hasonlóan a plenáris üléshez, hanem azt követően a szavazás is majd géppel 
következik. Mondhatnám, hogy mi vagyunk az a kísérleti nyuszi, aki kipróbál 
minden ilyesmit, és megnézzük, ezt hogyan tudjuk használni. Bízom benne, hogy 
sikeres lesz. Mai napirendjeink során ennek megfelelően a szókérést és a szavazást 
is majd ezzel az eszközzel fogjuk megvalósítani.  

A helyettesítések bejelentésére kerül sor: Hargitai János urat Szűcs Lajos 
alelnök úr fogja képviselni a mai ülésen, illetve Szabó Zsoltot Kara Ákos képviselő úr 
fogja helyettesíteni. (V. Németh Zsolt megérkezik az ülésre.) A határozatképesség 
tekintetében akkor ennek megfelelően megállapíthatom, hogy a bizottság mai ülése 
határozatképes, és így a munkánkat megkezdhetjük.  

A napirendre teszek javaslatot, az erre vonatkozó döntés következik. 
Képviselőtársaim a múlt héten megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy a kiküldött napirendi javaslatnak 
megfelelően végezzük a munkánkat. Máris szavazunk géppel, az „igen” gombbal, aki 
úgy gondolja. (Szavazás.) Ennek megfelelően 11 igen szavazattal mindannyian 
egyetértettünk azzal, hogy a kiküldött napirendnek megfelelően folytassuk le a mai 
munkánkat. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.)  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/… számú törvényjavaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Ezzel megnyitom az 1. napirendi pontot, amelyre rátérhetünk azzal, hogy a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat tervezetének megvitatására sor kerüljön.  

Köszöntöm dr. Karas Monikát, az NMHH elnökét, Bojárszky Andrást, az 
MTVA operatív vezérigazgató-helyettesét, Sorbán János gazdasági igazgató urat, 
Hidasi Gábor tervezési és kontrolling vezetőt és dr. Báthory Zoltán elnöki kabineti 
parlamenti megbízottat.  

A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. A médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 134. §-ának 
(3) bekezdése alapján jár el a bizottság. Az NMHH elnöke a törvényben előírt 
határidőn belül megküldte a törvényjavaslat-tervezetet, amelyet indokolásával 
együtt a bizottság tagjainak előzetesen eljuttattunk, és most is kiosztottuk. A 
bizottságnak október 31-ig kell a törvényjavaslatot benyújtani az Országgyűlésnek. 
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Elnök asszony, megadom önnek a szót. Kérem, ismertesse szóban is a 
javaslatát, majd pedig válaszoljon a bizottság tagjainak kérdéseire. Tessék, 
parancsoljon, elnök asszony! 

Dr. Karas Monika (NMHH) kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
jogszabályi rendelkezések alapján idén is elkészítettük a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság következő évi költségvetését, és azt megküldtük a Költségvetési 
bizottság részére azt kérve, hogy a törvényben előírt eljárás szerint döntsön annak 
benyújtásáról. 

A 2020. évre előkészített költségvetés tervadatait a szakmai teljesség 
érdekében idén is a szakterületekért felelős kollégáimtól fogják hallani, és bár az 
előző években röviden már szóltam általánosságban a hatóságunk költségvetési 
sajátosságairól, kérem, engedjék meg, hogy e tekintetben most már csak néhány 
ismérvet villantsak fel.  

Korábban többször felmerült kérdésként, hogy a hatóság költségvetése miért 
nem része a nagy költségvetésnek, tehát az ország költségvetésének, azonban 
közigazgatásiszervezet-elméleti alapon a konvergens hírközlési és 
médiahatóságokat, legyen az bármelyik országban, napjaikban a szabályozó 
hatóságok fogalmába, típusába sorolják, ugyanis ezek a szabályozó hatóságok a 
meghatározott piaci, közszolgáltatási, fogyasztóvédelmi, médiaigazgatási, gazdasági, 
igazgatási szegmens szinte teljes körű felügyeletét, jogalkalmazási funkcióit és az 
ezzel összefüggő szabályozását látják el.  

Az egyik szervezeti jellemzője ennek a hatósági formának az anyagi 
függetlenség. Az ilyen jellegű tevékenységű hatóságok finanszírozására vonatkozó 
szabályok keretében pedig pontosan meg kell határozni a hatóság feladatainak, 
hatásköreinek független és maradéktalan ellátásához szükséges költségvetést, a 
pénzügyi alapokat.  

Mindezek alapján, ahogy egyébként önök előtt már ismert, a hatóság 
jogállását szabályozó médiatörvényben meghatározott intézményi autonómiával 
rendelkezik a hatóság, és ennek megfelelően tartalmazza az alapvető 
követelménynek számító intézményi autonómia elvárásainak megfelelő normákat, 
ideértve a gazdálkodási és gazdasági autonómia kérdését.  

A hatóság továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik. Fontos megjegyezni, hogy a 
törvénynek megfelelően az NMHH kiadásait elsősorban saját bevételeiből és 
minimális költségvetési hozzájárulásból fedezi. A médiatörvény tehát garanciális 
jelleggel meghatározza hatóságunk bevételeit. Ilyen bevételek a frekvenciadíjak, az 
azonosítók használatáért és lekötéséért járó díjak, a hatósági eljárásért fizetett díjak, 
valamint a felügyeleti díj, amelyet a hatóság hatékony szakmai működtetésére kell 
felhasználni. Ezek a díjbevételek jelentik tehát a hatóság gazdálkodásának alapjait. 
Ezen díjak tekintetében pedig elmondható, hogy a hatóság komoly tapasztalattal és 
piaci információval rendelkezik a felügyelt piacokon, így biztosított, hogy a törvényi 
garanciák keretében, összhangban a kormány által kialakított hírközléspolitikával, 
illetve a rádióspektrum-politikával, olyan módon határozzuk meg az egyes 
díjelemeket, hogy az hatékonyan szolgálja a hírközlési és a kapcsolódó piacok 
közérdekű fejlődését.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetésének szintén részét 
képező Médiatanács és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 



7 

költségvetését illetően, ahogy ezt kollégáim el fogják mondani, annyit kell 
általánosságban elmondani, hogy a Médiatanács a hatóság önálló jogi személyiségű 
szerve, amely még a hatóság gazdálkodási autonómiáján belül is további 
függetlenséggel bír. Természetesen a Médiatanács is a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik, 
figyelembe véve azokat a garanciális normákat, amelyeket a médiatörvény biztosít, 
illetve a médiatörvényben foglalt eltéréseket.  

Az MTVA szintén speciális státuszú jogi személy. Az Alap mint elkülönített 
vagyonkezelő és pénzalap, kizárólag a médiatörvény szerinti feladatokat láthatja el. 
Így például a közszolgálati médiaszolgáltatás, a közszolgálati közalapítvány, 
közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti 
átalakításának támogatása, közszolgálati célú műsorszámok gyártása, támogatása, 
elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és kortárs zeneművek 
támogatása, tulajdonosi joggyakorlás alatt álló állami és saját vagyonának gondos 
kezelése és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása, illetve 
elvégzése.  

A korábbi évekhez képest egy új tétellel is kiegészült a költségvetésünk: a 
Televíziós Film Mecenatúrát a médiatörvény 2019. január 1-jén hatályba lépett 
módosítása hozta létre. Ez ugyancsak egy elkülönített pénzalap, amelynek kezelője a 
Televíziós Filmkollégium. Létrehozásának célja, hogy az elsődlegesen 
médiaszolgáltatásban való közzétételre szánt játékfilmek, filmsorozatok, 
dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek és animációs filmek gyártásának 
támogatását előmozdítsa, biztosítva ezzel azt, hogy az állampolgárok lehető 
legszélesebb köréhez juthassanak el értékes, többek között a magyar történelmi 
múltat és a magyar kultúrát bemutató filmalkotások.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az előzőekben felsorolt szempontok 
mentén a törvényjavaslat előkészítése során alapul vettük a korábbi évek 
tapasztalatait, így a kifejezett pénzügyi, költségvetési kérdésekre, kérésekre, illetve a 
képviselői kiegészítő igényekre tekintettel készítettük elő a költségvetési 
javaslatunkat. Kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, hogy az előkészített 
törvényjavaslat és az ahhoz fűzött indokolás most is kellő részletességgel 
magyarázza az egyes költségvetési sorokat, de amennyiben a tisztelt bizottság 
igényli, úgy vezérigazgató-helyettes úr és gazdasági igazgató úr az egyes részeket 
nagyon röviden külön is összefoglalná, hogy mindezek ismeretében dönthessen a 
tisztelt bizottság annak benyújtásáról. 

Köszönöm a szót, és akkor átadnám igazgató úrnak, majd vezérigazgató-
helyettes úrnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Menjünk tovább! Tessék parancsolni! 

Sorbán János (NMHH) kiegészítése 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság): Akkor én a számokról, a fő sarokszámokról mondanék néhány szót. Ez a 
költségvetés öt részből áll: az NMHH-n kívül a Médiatanács, a Médiatanács 
kezelésében lévő előirányzatok, az MTVA, és új elemként a Televíziós Film 
Mecenatúra költségvetését is tartalmazza.  

Az első része ennek az NMHH maga. Az NMHH alaptevékenységi bevételeit a 
frekvenciahasználatért, az azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett díjak, a 
felügyeleti díj, eljárási díjak, valamint a beszedett bírságok képezik. A bevételi 
főösszeg 2020-ban várható 38,4 milliárd forint lesz. Ezzel egyező a kiadási főösszeg 
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is, ebben az összegben jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások és az ehhez 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók. A 
személyi juttatások előirányzata 10 milliárd forint, míg a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzata 2 milliárd 50 millió forint a tervben. A személyi juttatások és 
járulékok előirányzata 700 fős létszámkerettel került megtervezésre.  

A dologi kiadások előirányzata 13 milliárd forint, de ez tartalmazza a 
működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa csaknem 7 milliárd 
forintos előirányzatait is, amit nyilvánvalóan az NMHH befizet az állami 
költségvetésbe.  

Egyéb működési célú kiadások között jelenik meg az MTVA részére 
nyújtandó működési célú támogatás 8,4 milliárd forintos összeggel.  

Beruházások kerete 4,8 milliárd forint. Ebben jelentős részt képviselnek a 
mérőszolgáltatásunk zökkenőmentes folyamatát biztosító fejlesztések, valamint az 
informatika területét érintő beruházások.  

A Médiatanács költségvetésére áttérve: a Médiatanács közvetlen működési 
költségeinek fedezetére fordítható összeg 197,8 millió forint. Ez magában foglalja az 
öttagú Médiatanács személyi juttatásait, járulékait, a szakmai működésüket segítő 
szakértői kereteket, valamint a társ szabályozó szervezetek működésére tervezett 
támogatásokat.  

Az érvényes előírások szerint a Médiatanács költségvetésében kell kimutatni 
a médiapiaci bevételek, elsősorban a médiaszolgáltatási és pályázati díjak 
áfatartalmát is. Ez 429,2 millió forint. Így a költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege is 627 millió forint.  

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok - mondom, ennek a 
legnagyobb része a médiaszolgáltatási díj - bevételi és kiadási főösszege egyezően 
1,6 milliárd forint.  

Új elem a Film Mecenatúra költségvetése. Ebben a központi költségvetéssel 
egyezően 3,5 milliárd forint bevételt terveztünk e költségvetési támogatásból. 
Kiadási oldalon ennek 10 százaléka a saját működési költségeire fordítódhatna, 350 
millió forint és filmtámogatásokra a maradék 90 százalék, 3 milliárd 150 millió 
forint.  

Köszönöm szépen, és akkor átadnám a szót az MTVA… 

Bojárszky András (MTVA) kiegészítése 

BOJÁRSZKY ANDRÁS operatív vezérigazgató-helyettes (Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap): Köszönöm szépen. Az MTVA költségvetése 
pénzforgalmi szemléletben - a beadott anyagban bemutattunk - a bevételi és kiadási 
oldalon 93 milliárd 364 millió forintot tartalmaz. 

A bevételi oldalon három fő bevételi forrásunk van. Az egyik a közszolgálati 
hozzájárulás, ez a legfőbb, ez a jövő évben 75 milliárd 16 millió forintban szerepel. 
Az NMHH-tól az Mttv. alapján médiaszolgáltatási díjbevétel, pályázati díjak, 
azokhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, óvadékok, valamint az Mttv. 134. §-a 
alapján - ahogy igazgató úr is mondta - összesen mintegy 10 milliárd forintot 
kapunk, és a kereskedelmi, valamint vagyongazdálkodási bevételeink költségvetési 
terve a jövő évre 8 milliárd 347 millió forint. Ez adja ki a bevételi oldalt.  

Kiadási oldalon az MTVA pénzalapi funkciójához kapcsolódó, 
továbbutalandó támogatások összege, ez 5 milliárd 791 millió forint. Itt a 
kedvezményezettek a Médiatanács, a Médiatanács hivatali szervezete, a 
Közszolgálati Közalapítvány, a Duna Médiaszolgáltató Zrt., Magyar Rádió zenei 
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együttesei, az MTVA Digitalizációs Műhely Kft., amely a Nemzeti Audiovizuális 
Archívum kezelője, és a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány.  

További önálló kiadási soron szerepel a Magyar Média Mecenatúra 
programra fordítandó 1,3 milliárd forint, az Mttv. 134. §-a alapján kapott 
pénzeszközátadás, az műsorterjesztési célú felhasználással 8,4 milliárd forint, 
valamint egyéb ráfordítások, nemzetközi szerződésekhez biztosítandó 
bankgaranciák stb., ez 293 millió forint.  

Az MTVA médiaszolgáltatás-támogató és vagyonkezelő tevékenységeinek 
kiadásaira fordítandó összeg 77 milliárd 306 millió forint. Ebből a személyi 
juttatások 17 milliárd 954 millió forint. A dologi kiadások 54 milliárd 102 millió 
forint, ebben a műsorgyártás, létesítményfenntartás és a teljes működési költség 
szerepel. Valamint a beruházásokra 5 milliárd 249 millió forintot terveztünk.  

Ahogy igazgató úr mondta, az MTVA kiadásai ugyanúgy tartalmazzák a le 
nem vonható áfát, amely ebből a 77 milliárd forintból 12,6 milliárd forintot tesz ki, 
és természetesen ezt mi is befizetjük az államháztartás javára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy helyettesítést kell bejelentem, mégpedig 

azt, hogy Horváth István urat Barcza Attila fogja helyettesíteni a továbbiakban. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

Akkor az elhangzottakat követően a vitát megnyitom. Talán a kérdések és a 
vélemények együtt is jöhetnek, megadom a lehetőséget. Kinek van kérdése, 
véleménye, javaslata az elhangzottakhoz, illetve egész pontosan még a beterjesztett 
törvényjavaslathoz? Kinek adhatom meg a szót? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. 
Akkor Bősz Anett képviselő asszonynak megadom a szót. 

 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm, elnök úr. Én a magam részéről 

szeretném elmondani, és egyúttal megköszönni az önök beszámolóját, amit most 
már többedszer hallgatunk meg, és természetesen köszönöm azoknak a 
könyvelőknek is, akik a bevételi és a kiadási oldalt ebben az évben is egyelővé tették 
egymással, hogy miután a közmédia és az NMHH szakmai alapon többször 
megkritizált intézményeivel állunk szemben, én azt gondolom, ilyen módon ezek az 
intézmények a magyar polgárok félrevezetésében jelentős szerepet vállalnak, és 
ebben az adófizetők közel 100 milliárd forintját használják fel évente, nem tartom 
támogathatónak a beszámolót és a működést sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, javaslat? (Jelzésre:) Szűcs Lajos 

alelnök úr következik. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Mélyen tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Itt valami félreértés van, kedves képviselő asszony. A parlamenti 
rendszer szerint az NMHH a saját költségvetését készíti el. Ez nem egy beszámoló, 
erről nem nekünk kell véleményt formálni. Az a furcsa helyzet van, hogy a 
Költségvetési bizottság nyújtja be ezt a költségvetési javaslatot a parlament részére. 
A mai napnak egy feladata van: erről a benyújtásról kell döntést hoznunk, arról a 
kérdésről, hogy benyújtjuk-e a parlamentnek vagy nem. A benne lévő tartalom nem 
a mi feladatunk, hanem az NMHH készítette el, erről majd a parlamenti ülésen 
lehet véleményt formálni. A mai napnak az a feladata tehát, hogy arról döntsünk, 
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benyújtjuk-e ezt a törvényjavaslatot a parlamentnek vagy nem. Ez nem beszámoló, 
nem véleményformálás, egy döntés. 

 
ELNÖK: Alelnök úrnak köszönjük szépen az értelmezési segítséget a 

helyzethez. 
Megkérdezem, hogy bárkinek javaslata, véleménye az eddigiekhez képest 

van-e. (Senki sem jelentkezik.)  
Én mindenképpen szeretném elmondani a véleményemet, és ebben az 

értelemben csatlakoznék a képviselő asszonyhoz. Néhány kérdést is 
megfogalmaznék a tekintetben, hogy tulajdonképpen az a költségvetés, amely itt 
előttünk van, egy sokkal színesebb, sokkal sokrétűbb műsorszolgáltatást tehetne 
lehetővé. Itt több szereplő van, aki ennek felelőse, és ezért felelősséggel rendelkezik, 
de mégsem látjuk érvényesülni azt a színességet, ami Magyarországot jellemzi. 

Éppen ezért a költségvetés keretei között, hiszen most itt a Költségvetési 
bizottság ülésén vagyunk, kérdezem először az elnök asszonyt, tervezik-e azt, hogy 
olyan műsorok készüljek a figyelemfelhívásokat követően, ahol az ellenzékről 
nemcsak beszélnek, hanem ők maguk is szóhoz juthatnak élő műsorokban a 
közmédiában, illetve ha pillanatnyilag kell inkább fogalmaznom, akkor az állami 
médiában, amire jelenleg, úgy látom, nincs lehetőség.  

Az elmúlt időszakban az MTVA vezetőjével több ízben folytattunk, 
mondhatnám azt, hogy egyeztetést is. Ezeknek az egyeztetéseknek a végeredménye 
oda futott ki, hogy Papp Dániel úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a műsorok 
készítése nem az ő hatáskörükbe tartozik, ellenben megrendelőként mégiscsak ott 
vannak. Kérdezem azt, hogy önök tervezik-e olyan műsorok megrendelését, amelyek 
ennél a mai működésnél előremutatóbbak.  

Természetesen mindannyian tudjuk, hogy nekem megvan a személyes 
vonzódásom az MTVA működése irányába, ezért azt is megkérdezem, igaz-e az, 
hogy azt a biztonsági szolgálatot, amelyet az elmúlt időszakban önök alkalmaztak, le 
kellett cserélni valamilyen ok miatt. Ebben milyen lépéseket tettek? Mennyibe 
került ez a váltás, és a költségvetés tervezésében a jövőre vonatkozóan ezt mennyire 
kellett figyelembe venniük? 

A harmadik kérdésem tulajdonképpen ahhoz a támogatási struktúrához 
kapcsolódik, amely azokat a műsorokat támogatná, amelyek ezt a korábban említett 
sokszínűséget kívánnák bemutatni. Ebben terveznek-e bármilyen változást, ha már 
itt új lehetőségek nyílnak? Köszönöm szépen.  

Kérdése van-e még bárkinek? (Jelzésre:) Igen, Tilki Attila úrnak van. Tessék, 
parancsoljon, alelnök úr! Öné a szó. 

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

lehetőséget. Mivel kérdés, vélemény egyszerre van, elnök úrnak szeretném 
figyelmébe ajánlani, hogy a napirendi javaslatot elfogadták, és a napirendi javaslat 
1. pontjában pontosan ott van zárójelben az a mondat, amelyről alelnök úr beszélt: 
döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. Tehát különösképpen alelnök 
úrnak ezt nem kellett magyarázni, hiszen amikor figyelmesen elolvasta az ember, és 
elfogadta a napirendi javaslatot, akkor pontosan lehet tudni azt, hogy itt mi a 
bizottságnak a feladata. Ez az egyik. 

A másik: végtelenül érdekes, elnök úr, aki különböző színielőadásokat tartott 
az épületben, hogy ön beszél arról, hogy nincs lehetősége, és ön kérdezősködik arról 
a biztonsági szolgálatról, akinek a dolgozóját olyan stílusban fenyegette meg, illetve 
állította neki, hogy mi fizetjük az ő fizetését. Szerintem ilyenkor elegánsabb lett 
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volna, úgyis az ellenzék egyértelműen támadni fogja ezt a javaslatot, ha átadta volna 
ezt a szerepet, mondjuk, Bősz Anettnek, ő is nagyon szívesen elmondta volna az ön 
által megfogalmazott véleményt. Öntől ez egy kicsit, éppen a szereplése miatt, talán 
nem elegáns, ha lehet ilyet mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megadom a szót Bősz Anett képviselő 

asszonynak. 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Alelnök úrnak 

szeretném mondani, hogy ilyen értelemben nem szokott az elnök úr részéről 
felkérés érkezni, a bizottság tagjai általában a saját véleményüket adják elő. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény, javaslat? (Senki sem 

jelentkezik.) Egyelőre nincs.  
Akkor az előadóknak megadnám a szót, kezdjük talán az elnök asszonnyal. 

Válaszok, reagálások 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel elnök úr hozzám intézett kérdést vagy 
hozzászólást, ennek ellenére is azt kell mondanom, hogy a Médiatanács nem egy 
omnipotens szervezet, mi jogalkalmazók vagyunk, jogi keretek között tudunk 
működni, nem határozzuk meg és nem is határozhatjuk meg a közszolgálati 
műsorszolgáltatónak, a médiaszolgáltatónak a tartalomstruktúráját, és ebbe nem is 
avatkozhatunk bele. Tehát a Médiatanács részéről a műsorgyártásra vonatkozó 
kérdésekre nyilvánvalóan nem áll módomban válaszolni. A jogszabályok adta 
keretek között végezzük a munkánkat, és a hozzánk érkező ilyen irányú panaszokat 
adott esetben elbíráljuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? 
 
BOJÁRSZKY ANDRÁS vezérigazgató-helyettes (Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alap): Nem fogok tudni érdemben válaszolni a kérdésekre. Tehát 
én azt gondolom, képviselő úr a vezérigazgató úrral erről a kérdésről egyeztetett, én 
nem fogom tudni azt kiegészíteni, amit ő ott elmondott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, javaslat van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben több kérdés nincs, még egyetlen megjegyzést engedjenek 
meg. Ha jól látom, akkor eljutottunk abba az állapotba, hogy bárkit kérdezünk, 
senki nem felelős azért, ami történik, viszont 100 milliárd forintot, ekkora 
nagyságrendet majd elköltünk vagy elköltenek, nem szeretnék ebben társtettességet 
vállalni. Önök ezt tervezik, és én előre jelzem, hogy ezt nem tudom támogatni ebben 
a formában, de egyelőre akkor itt tartunk ebben az ügyben. 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs további megjegyzés, akkor a vitát lezárom. A Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat benyújtásáról való döntés következik.  

Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság a megtárgyalt törvényjavaslatot az 
indoklással együtt benyújtsa? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Az eredmény máris 
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látszik itt előttem: az igen 10, nem 4, nulla tartózkodás mellett a bizottság a döntést 
meghozta, és ennek alapján a bizottság az előterjesztést benyújtja az 
Országgyűlésnek.  

Dönteni kell arról is, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának további 
szakaszaiban ki képviselje a bizottságot. Az előzetes egyeztetés alapján dr. Szűcs 
Lajos alelnök úr lesz, aki ezt megteszi. Kérem, aki egyetért ezzel, az szavazzon! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ezt egyhangúlag támogattuk. 

A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom, és köszönöm szépen elnök 
asszonynak és a megjelent kollégáknak, hogy a munkánkat segítették. 
Viszontlátásra! (Rövid technikai szünet. - A meghívottak távoznak az ülésről. - Dr. 
Banai Péter Benő és munkatársai megérkeznek az ülésre.) 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A Költségvetési bizottság ülésének 2. napirendi pontjára térünk át: 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi törvény 
végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása 
következik kijelölt bizottságként. A napirend tárgyalását ezennel megnyitom.  

A törvényjavaslat előterjesztője a pénzügyminiszter, képviseletében jelen van 
Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár. Köszöntöm Fülöp Márta 
költségvetési szakreferenst, illetve Krizsák Zita költségvetési szakreferenst, akik 
ebben közreműködnek.  

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

A törvényjavaslat általános vitája október 24-én volt a plenáris ülésen.  
A törvényjavaslathoz egy darab képviselői módosító javaslat érkezett.  
Tájékoztatom önöket, hogy a részletes vita két szakaszban zajlik le. Az első 

szakaszban a törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell lefolytatni a részletes vitát, 
vizsgálva azt is, hogy az megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezés 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak, azaz, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik-e 
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 képviselői 
módosító javaslat, a bizottság saját módosító szándékának megvitatására és az 
ezekről való döntésre kerül sor.  

A részletes vita első szakaszát ezennel megnyitom. Elsőként felkérem 
államtitkár urat, tájékoztassa a bizottságot az előbb elhangzottakról, annak 
összefüggésében is a törvényjavaslatról. Azt követően pedig a képviselők 
ismertethetik majd véleményeiket. Azonban 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 ezen az ülésen elhangzottak.  

Államtitkár úr, öné a szó, tessék, parancsoljon! 

A részletes vita első szakasza  

Banai Péter Benő (Pénzügyminisztérium) tájékoztatója  

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Tekintettel arra, hogy 
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ahogy az elnök úr mondta, az általános vita lezajlott, engedjék meg, hogy magáról a 
zárszámadási törvényjavaslatról csak négy számot emeljek ki. Az eredetileg tervezett 
4,3 százalékos gazdasági bővülés helyett 5,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság 
2018-ban. Ennek is köszönhető, hogy az eredetileg tervezett GDP-arányos 2,4 
százalékos hiányhoz képest 2,3 százalékban teljesült a hiány, és az államadósság-
csökkenés is nagyobb mértékű volt, mint azt előzetesen, a költségvetés 
elfogadásakor feltételeztük. 2018. év végére 2,7 százalékponttal, 70,2 százalékra 
csökkent az uniós módszertan szerinti úgynevezett maastrichti adósságráta. És 
mindezen makrogazdasági folyamatok, azt gondolom, hogy a mindennapokban is 
érezhetők voltak, egy tételt engedjenek meg, hogy kiemeljek: a benyújtott 2018-as 
költségvetési törvényjavaslat alapján a nettó átlagkeresetek 8,8 százalékos bővülését 
feltételeztük, ehhez képest 11,3 százalékos volt az említett átlagos nettó átlagkereset-
növekedés.  

Ami a részletes vita szempontjából elnök úr által fölvetett kérdéseket illeti: a 
kormányzat úgy látja, hogy a zárszámadási törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény 
tartalmi és formai követelményeinek. A kormány az Alaptörvény 36. cikkének 
megfelelően készítette elő és nyújtotta be a zárszámadást. Az illeszkedik a 
jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek és a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
Értelemszerűen, ahogy elnök úr mondta, a zárszámadási törvényjavaslatot a 
benyújtás előtt, az államháztartási törvényben rögzített határidőben átnyújtottuk az 
Állami Számvevőszéknek, és az Állami Számvevőszék is külön dokumentumban 
véleményt formált a zárszámadásról. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezt követően, talán nyugodtan 
mondhatjuk, hogy kérdésekre és véleményekre egyszerre kerülhet sor. Ha erre 
külön kérés, hogy másként csináljuk… (Nem érkezik jelzés.) nem érkezett, akkor 
elsőként megadom a szót Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszonynak a szót. 
Tessék, parancsoljon! 

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

Államtitkár Úr! A Jobbik képviselőcsoportjának kisebbségi véleményét 
ismertetném. A 2018. évi központi költségvetés zárszámadásának tárgyalásakor 
nem mehetünk el amellett, hogy a kormány ebben az évben is a költségvetési sorok 
közötti átcsoportosításokat saját hatáskörben, a parlament megkerülésével végezte 
el.  

Az elfogadott költségvetési előirányzatokat több esetben nem az előre 
meghatározott célokra fordították.  

A zárszámadási törvényjavaslat fő mellékleteiben csupán a 2018. évi teljesítés 
számait tüntették fel, az eredeti előirányzat szerinti összegek más helyen érhetők el. 
Így az előirányzat és a teljesítés közötti, nem egy esetben jelentős különbözet 
kevésbé sokkoló. Két példát szeretnék kiemelni. A kormányzati kommunikáció 
eredeti előirányzata 20 milliárd 579,5 millió forint volt, a teljesítés ennél 7,6 
milliárd forinttal több, 28 milliárd 185,5 millió forint. De van egy olyan sor: a fiatal 
kutatók támogatására az Országgyűlés 1 milliárd 17,4 millió forintot állapított meg, 
ezzel szemben a kormányzat mindössze 7,3 millió forintot fordított erre a célra. 
Egymilliárd forinttal kevesebbet! Ebből a két adatból is világosan kirajzolódik az 
Orbán-kormány valódi arca, hogy milyen víziót kínál a magyar embereknek.  
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A 2018. évi központi költségvetés zárszámadása alapján megállapítható, hogy 
az állam adóssága tavaly nem csökkent, hanem szerény mértékben a GDP-hez mért 
aránya, az adósságráta csökkent. A központi költségvetés adóssága folyamatosan, 
évente mintegy ezermilliárd forinttal nő, kamatterhei jellemzően meghaladják az évi 
ezermilliárd forintot.  

Végül pedig mindinkább kirajzolódik az a kép, amely szerint Magyarország 
történelmi esélyt szalaszt el az EU-támogatások sietős elköltésével, a strukturális és 
a kohéziós alapokból érkező többmilliárd eurónyi támogatás észszerűbb elköltése a 
humáninfrastruktúra, oktatás, egészségügy hosszútávú megalapozását tette volna 
lehetővé.  

A Jobbik képviselőcsoportja a 2018. évi központi költségvetés 
zárszámadásának elfogadását nem tudja szavazatával támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Szűcs Lajos alelnök úr következik.  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Van abban valami báj, hogyha egy olyan 
költségvetés zárszámadását hallgatjuk, amelyik egy végrehajtott, végrehajtható, 
betartható és azokat a számokat tartalmazza, amelyeket előre megterveztünk, 
azoktól az emberektől így hallani, akik az elmúlt időszakban még egy normális 
költségvetést sem tudtak elkészíteni. De mindegy.  

A kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő és az 
államháztartási törvényben előírt határidők betartásával nyújtotta be a 
zárszámadásitörvény-javaslatot. A 2018. évi központi költségvetés végrehajtása 
megalapozott módon a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a törvényjavaslatban 
szereplő pénzügyi adatok megbízhatóak.  

2018-ban Magyarország nemzeti összterméke 5,1 százalékkal bővült, ami 
messze meghaladta az előzetesen prognosztizált 4,3 százalékos bővülést. Ennek 
egyik oka a 2016. év végi béremelés és adócsökkentési megállapodás, aminek 
értelmében jelentősen nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum is. A 
háztartások anyagi helyzete érezhetően javult, amit a fogyasztás 4,9 százalékos 
bővülése is jól mutat.  

A nemzeti össztermék növekedésének másik pillére a beruházások. A 
nemzetgazdasági beruházások összesen 17,1 százalékkal nőttek, ami jelentősen 
meghaladta az előzetesen becsült 12,9 százalékot. A beruházási aktivitás 
megugrásában a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklushoz köthető 
fejlesztések felfutása, a lakásépítéseket ösztönző otthonteremtési program, valamint 
a vállalkozások kapacitásbővítései egyaránt szerepet játszottak.  

A gazdaság teljesítménye a munkaerőpiacon is érezteti hatását: 2018-ban a 
foglalkoztatottak száma jelentősen, mintegy 1,1 százalékkal tovább növekedett; a 
foglalkoztatottak száma a versenyszférában 2 százalékkal növekedett, míg a 
közszférában 3 százalékkal csökkent. Elmondhatjuk tehát, hogy ma már 4,5 millió 
fő dolgozik és adózik Magyarországon, ez pedig 69,2 százalékos foglalkoztatási rátát 
eredményezett.  

Az előző esztendőkben az árak átlagosan 2,8 százalékkal növekedtek, így az 
infláció mértéke alacsonyabb volt a tervezett 3 százalékosnál. Az emelkedés 
hátterében elsősorban az élelmiszerár-drágulás állt, a másik ok pedig az európai 
konjunktúra hatása, a kontinens felől érkező inflációs nyomás volt. Jelentősen 
drágultak például az új autók és a műszaki cikkek. A bruttó államadósság nemzeti 
össztermékhez viszonyított aránya 2018 végére 70,2 százalékra süllyedt, tehát 
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csökkent, ez az arány 2011-ben még 80 százalék volt. A magyar államadósság-
kezelés fő stratégiai célja továbbra is az adósságráta csökkentése a lakossági 
állampapírok állományának növelésével, illetve a devizaadósság arányának 
mérséklésével párhuzamosan.  

A devizaarány tekintetében még komolyabb áttörést sikerült elérni: a 2011. év 
végi 52 százalékról 23 százalékra, a külföldiek aránya pedig 65 százalékról 
36 százalékra esett. A költségvetési hiány mértéke 2018-ban a nemzeti 
össztermékhez képest mindösszesen 2,3 százalék volt.  

A fentebb felsorolt makrogazdasági tényszámok mind azt mutatják, hogy az 
ország gazdasága jól teljesített 2018-ban, és jó ideje már a nemzetközi 
hitelminősítők is elismerik ezt a munkát. A fiskális politikát illetően 
megállapíthatjuk, hogy 2018-ban is voltak a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt 
jelentősen befolyásoló változások, de ezek nem rontották a költségvetés hiányát. A 
költségvetés bevételei az előirányzatokhoz képest nagyobb összegben teljesültek. A 
legtöbb adónem, például a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az áfa, a jövedéki 
adó, a pénzügyi tranzakciós illeték tekintetében növekedés, a tervtől alacsonyabb 
teljesülés csak néhány kisebb adónemnél volt megfigyelhető, például az 
egyszerűsített vállalkozási adónál vagy a reklámadónál. 

Az előttünk fekvő zárszámadásitörvény-javaslatot áttanulmányozva 
megállapíthatjuk, hogy a 2018. évi költségvetés elősegítette a családok boldogulását, 
több embernek adott munkát, és a bérek is érezhetően nőttek. Mindezen 
társadalompolitikai célokat úgy sikerült elérni, hogy a költségvetés stabilitása nem 
forgott veszélyben.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Üdítő módon azt is elmondhatjuk, hogy régen még 
a zárszámadásitörvény-javaslatok egészen hosszú, vastag kötetekben érkeztek ide a 
parlamentbe, ahol salátatörvényben rengeteg dolgot kellett elvarrni, se szeri, se 
száma nem volt a zárszámadási törvényben elfogadott módosítási javaslatoknak. 
Köszönöm a tárca és a kormány munkáját, hogy most csak egy ilyen elvarrandó szál 
van, az is pontosan azért, mert a szoros elszámolás alapja a jó barátságnak, és ezzel 
a pontosítással egyébként nem változik a költségvetés zárszámadási főösszege 
jelenős mértékben. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az előterjesztést, a Fidesz-KDNP 
nevében támogatni kívánjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Hohn Krisztina alelnök asszony 

következik. Tessék, parancsoljon! 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Az LMP 

képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként az alábbi kisebbségi véleményt 
terjesztem elő: 

A 2018. évi költségvetés, ezt a zárszámadás is igazolja, az elszalasztott 
lehetőségek és a jövő iránti adóssághalom növelésének költségvetése volt. Hiába az 
ezermilliárdos többletbevétel és -kiadás, a legfontosabb hiányterületeken nem 
javítottak. A Fidesz-kormány óriásira növelte a hiányt és az adósságot az oktatás, az 
egészségügy és a környezetvédelem területén. Az oktatást szándékosan leépítik, a 
pedagógusok és munkatársaik megbecsültsége csökkent, óriási tanárhiány alakult ki 
különösen azokban a térségekben, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk. Ugyanez 
a helyzet az egészségügyben, ahol a háziorvosok hiánya és elöregedése, a sebészektől 
a pszichológusokon át az ápolókig a szakemberhiány kétségbeejtő. A finanszírozási 
szakadék miatt több helyen már szinte összeomlott az ellátás. Nőtt a hiány a 
feladatokhoz szükséges forrásokban az önkormányzatok területén, folytatódott az 
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elvándorlás és a vidék kiürülése. A kormány növelte a megoldandó problémákat a 
mezőgazdaság rossz szerkezetének, környezetpusztító módjainak 
agyontámogatásával, a vidék valódi fejlesztésének elmaradásával.  

Mindeközben más, a nemzeti érdek szempontjából marginális területek 
dúskálnak: sportcélokra a tervezett keret dupláját költötték, csak a sporttao 
128 milliárd forint volt. Ez a folyamat elképesztő! Nem jut elégséges pluszforrás a 
kritikus területekre akkor sem, amikor a költségvetés bevételei 1170 milliárddal, a 
kiadásai 1260 milliárddal nőttek. Az elszalasztott lehetőségek pedig nem jönnek 
vissza: a világgazdaság lassul, válság fenyeget, az EU-s források ilyen bőségének 
vége, már 2018-ban is sokkal alacsonyabbak voltak a tervezettnél, hazai forrásokkal 
kellett kipótolni. A stadionokból már nem lehet kiszedni a betont, és abból enni adni 
a rászorulóknak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bősz Anett képviselő asszony következik. 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Általánosan szeretnék, 

ha megengedik, itt a részletes vitában is néhány megállapítást tenni a központi 
költségvetésről 2018-at illetően. 

Mialatt a kormány arról beszél, hogy egy fenntartható fejlődést előkészítő és 
közjavakat stabilan biztosító államháztartást látunk, közben azt látjuk, hogy a 
közjavak nagyon sok esetben silány minőségben biztosítottak ebben az országban, 
hiszen változatlanul válságágazatként tekinthetünk az oktatásra és az 
egészségügyre, a szociális ellátórendszerre és egyéb olyan intézményrendszerekre, 
amelyek a polgárok mindennapi biztonságát és jólétét tudnák garantálni az 
adóforintokból. 

További probléma a közjavakat illetően, hogy a normálistól eltérő igényű 
társadalmi csoportok, és itt gondolok, mondjuk, a fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelő vagy az otthon beteg hozzátartozójukat ápoló társadalmi csoportokra, nem 
tudnak részesedni megfelelően ebből a több mint 5 százalékos GDP-növekedésből, 
amire egyébként, és a költségvetési vitában is többször elmondtam, méltán lehet 
büszke a kormány. Tehát nem vitatva a költségvetés, illetve a makroadatok 
sarokszámainak sikerességét, azt gondolom, a problémák a mélyben, illetve a 
részletekben keresendőek.  

Alapvetően úgy lehet megfogni az egyik fő problémát, hogy túl nagy az állam, 
illetve kis hatékonysággal működik. Ha a fent említett közjavak biztosítására, illetve 
a közfoglalkoztatottak bértábláira rátekintünk, akkor azt találjuk, hogy bizony azok 
a társadalmi csoportok, amelyek egyébként a többi polgár szolgálatára esküdtek fel 
akár közszolgaként, akár egészségügyi dolgozóként, mentős tisztként vagy bármely 
olyan hivatás képviselőiként, amely során a mindennapi életünkben adott esetben 
az egészségünket vagy az életünket hivatottak megmenteni, ők maguk kerülnek 
abba a helyzetbe, hogy a saját családjukat nem tudják méltóképpen eltartani. 

Ennek ékes bizonyítéka az, amiről egyébként Hohn Krisztina 
képviselőtársam, alelnök asszony már röviden említést tett, hogy a szakápolók 
korfája homokóra alakú, ami annak köszönhető, hogy ugyan, amit Rétvári Bence 
államtitkár úr hangoztat, hogy sikerült ebbe a szakmába fiatalokat bevonni, ez igaz, 
ugyanakkor abban a pillanatban, hogy a szakma képviselői saját családot 
szeretnének alapítani, úgy sok esetben válnak pályaelhagyóvá. Ezekre az emberekre, 
mind a fiatalos dinamizmusra, mind pedig az egyébként már évtizedes tapasztalatra 
szükség lenne, de ezt a jelenlegi bértábla mellett sokan nem engedhetik meg 
maguknak.  
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Számos olyan más tényező is említhető volna a zárszámadás vitájában, ami a 
Költségvetési bizottság hatáskörén túlnyúlik, tehát nem kívánom összekeverni a 
szerepünket a Népjóléti bizottság munkájával, azonban valóban fontos elmondani 
azt, hogy a központi költségvetésben évről évre tükröződhetne az egyenlő méltóság 
és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése, és ez rendre elmarad. Ez alól nem 
kivétel a 2018-as költségvetés sem.  

A családbarát kormány módszerei, illetve azok a típusú transzferek, 
amelyeket a családoknak egyébként helyesen juttatott az Orbán-kormány, nem 
hozták meg a fertilitási rátában való olyan elmozdulást, amit várt volna a kabinet, 
illetve talán az egész parlament, hiszen többször beszéltünk arról, hogy a 
népesedéspolitika olyan közügy, amiben nincs ellenzéknek és kormánynak 
egymással vitája, ugyanakkor az is látható, hogy a fejlett világban az általam már 
említett egyenlő bánásmód elve az, ami sok esetben előrébb mozdított ilyen 
értelemben, népesedéspolitikai értelemben társadalmakat. Én azt látom, hogy 
egyébként a kormány felismerése abban helyes, hogy a munkapiaci rugalmasság, 
illetve az ellátórendszerek rugalmassága lenne szükséges ahhoz, hogy több gyermek 
születhessen, és erről államtitkár úr is több ízben beszélt. A bölcsődeiférőhely-
teremtést említette például az általános vitában az expozéjában államtitkár úr, 
amiről beszéltünk már több költségvetési vitán keresztül is. Itt 80 ezer férőhely 
hiányzik, ami azt eredményezi, hogy százezres nagyságrendben nem tudnak 
visszatérni a bérmunkapiacra édesanyák. És azt is megtudtam egy korábbi vita 
alkalmával államtitkár úrtól, hogy az építőipar kínálati oldala korlátozza a 
beruházások lehetőségét a bölcsődeépítések tekintetében. Tehát ilyen módon én 
nem kívánom a továbbiakban azzal vádolni a kormányt, hogy nem kívánja növelni 
megfelelő mértékben a bölcsődei férőhelyek számát, azonban azt gondolom, hogy 
nem megfelelők a módszerek, amivel hozzáálltak, és ilyen téren indokolt volna a 
magántőkéhez, illetve olyan jó állami sztenderdekhez nyúlni, amin egy 
fejkvótarendszer egyébként segíthet. Tehát hogy a szülőknek sem kerülne 
többletforrásba, illetve az állami hozzájárulás sem kellene hogy megemelkedjen 
annak érdekében, hogy egyébként megfelelő bölcsődei férőhely legyen biztosított. 
És, ha jól veszem ki a kormány képviselőinek szavaiból, akkor ez azt jelenti, hogy 
abban egyezik a kormány, illetve az ellenzék álláspontja, hogy a piacra, illetve a 
bérmunkapiacra való visszatérés ösztönzése biztosított volna több tízezrek számára, 
ami jelen pillanatban nem lehetőség.  

Beszélnünk kell arról, hogy a közszférában dolgozók megbecsültsége milyen 
alacsony mind anyagi, mind egyéb tekintetben. Most nem kívánok egy nemrégiben 
előterjesztett törvénymódosító javaslatról beszélni ennek a bizottságnak a 
keretében, de láthattuk azt, hogy a betegágyak mellől a szakmai végzettséget 
szerzett 250 ezer embernek a 43 százaléka hiányzik. Tehát ilyen értelemben, ha a 
közszolgáltatások, a közjavak ellátását nézzük, akkor hiába adott esetben a 
kórházfelújítás vagy a kórházi eszközteremtés, ha nincs ilyen ember, aki ezeket az 
eszközöket megfelelő szakmai színvonalon működtetni tudná.  

Ugyanez igaz a közigazgatásban dolgozó alkalmazottakra. Az ő bértáblájuk 
azt eredményezte nemrégiben, hogy több városból is át kellett kormányablakok 
alkalmazottait más városokba csoportosítani, ha csak időlegesen is, mert a 
regionálisan fellépő munkaerőhiány veszélyeztette a szolgáltatás ellátását. Ilyen 
értelemben tehát látható, hogy majdnem minden szektorban az állami 
alkalmazottak valamifajta olyan problémába ütköznek, amit jelen pillanatban még 
nem tudott kezelni a kormány.  
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Beszélhetnénk ugyanígy a pedagógusi bértábláról, beszélhetnénk arról, hogy 
a bölcsődei dajkák bérrendezése megindult ugyan, de ott pedig a különböző 
végzettséggel rendelkező dajkák között olyan bérfeszültség lépett fel, ami még 
jelentős forrásokat fog felemészteni az adófizetők pénzéből. Ezzel is van tehát 
feladat.  

Hogy beszéljünk néhány olyan számadatról is, ami még láthatóbbá teszi azt, 
hogy az állami alkalmazotti státusz miért nem vonzó jelen pillanatban, szemben 
piaci pozíciókkal. Jelen pillanatban a legnagyobb gyorsétteremlánc kezdő nettó 
fizetése 160 ezer forint, ezzel szemben egy gyakorló pedagógusé 130 ezer forint. Egy 
kezdő szakápoló nettó alapbére jelen pillanatban nem éri el a 100 ezer forintot, és 
harmincéves tapasztalattal sem emelkedik alapbérét tekintve 180 ezer forint fölé a 
hazavihető összeg. Látom azt, hogy szépülnek azok a bruttó bértáblák, amelyekkel 
az államtitkár úr is megérkezik ezekre a vitákra vagy akár Rétvári Bence államtitkár 
úr, azonban ez nem változtat azon, hogy ezek az emberek lényegében más emberek 
szolgálatáért a saját életszínvonaluk csökkenését kell hogy vállalják, és én 
változatlanul kitartok a mellett az álláspontom mellett, hogy az 5,1 százalékos GDP-
növekedésből ezekre az emberekre, akik a mi szolgálatunkat látják el, többet kell 
költeni.  

Államtitkár úr beszélt az általános vitában a nyugdíjak reálértékéről, amivel 
kapcsolatosan muszáj elmondani, hogy milliók számára pusztán a vegetálást 
eredményezi a jelenlegi nyugdíjhelyzet is. Már a 2018-as költségvetés tervezésekor 
is látható volt nemzetközi statisztikákból, hogy ha a regionális összehasonlítást 
nézzük, akkor a nyugdíjak reálértékének a növekedésében regionális szinten csak 
Romániát és Csehországot előzzük meg és azt is csak egy egészen kis mértékben. 
Tehát ilyen értelemben nem vitathatók el azok a nyugdíjemelési számok, amelyeket 
államtitkár úr akár a parlament, akár a bizottság elé hozott, azonban el kell 
mondani, hogy az alapvető fogyasztói jószágkosár termékei sem voltak mentesek 
attól a folyamatos árnövekedéstől, ami azt eredményezte, hogy a legalapvetőbb 
élelmiszerek áfája ugyan bizonyos termékek esetén csökkent, és ez helyes, hiszen a 
szegény rétegeket segíti abban, hogy alapvetően ellássák önmagukat, de ez még 
mindig nem volt elegendő ahhoz, hogy sokakat ki tudjanak segíteni abból a 
nyomorból, amiben élnek.  

Szeretném felhívni a figyelmüket arra ezen felül, hogy az elmúlt két évben a 
forint folyamatosan romló tendenciát mutatott, eltekintve néhány olyan pozitív 
változástól, ami nem maradt tartós. Tehát ilyen értelemben például az 
importtermékek esetén ez az árnövekedés még erőteljesebb lehetett a nyugdíjasok 
esetén is. Nyilvánvalóan nem független ettől a hatástól az, hogy a nyugdíjak 
reálértéke milyen módon változott vagy milyen módon nehezült meg ezeknek a 
megőrzése, illetve a növelése.  

A fenntartható fejlődés kapcsán azt szeretném önöknek elmondani, hogy 
államtitkár úr is beszélt a zárszámadás kapcsán az energiahatékonyságról és olyan 
programokról, amelyek ugyan megvalósultak, ezek azonban láthatóan a nemzetközi 
mezőnyben meg Magyarország nemzetgazdasági pályáját tekintve sem lesznek 
elegendők arra, hogy a fenntartható fejlődésről érdemben tudjunk beszélni. Tehát 
az látható, hogy az Unióban hátulról a második helyre elegendő az a 
megújulóenergiaforrás-felhasználás az áramtermelésben, amit jelen pillanatban 
Magyarország tud. Egy 2011 óta hatályos rendelet alapján nem építhető új 
szélerőmű, vagyis lehetetlenné vált az, hogy újabb beruházások növeljék a 
megújulóenergiaforrás-felhasználást. Ráadásul - és ez nem ennek a bizottságnak a 
témája, csak hozzátartozik a fenntartható fejlődéshez - a fatüzelésű kályhákat jelen 
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pillanatban megújuló energiaforrások közé soroljuk, amit jelenleg még a nemzetközi 
statisztikát készítők megengednek, azonban néhány év múlva ez már nem lesz 
megengedhető. Ilyen módon attól tartok, hogy önmagunkat is becsapjuk, amikor a 
2030-as, illetve a 2050-es vállalásainkat megtesszük elsősorban szerintem a jövő 
magyar generációi felé, mert az, hogy nemzetközi összehasonlításban hogyan 
állunk, nem is biztos, hogy annyira fontos. Az a lényeg, hogy mi önmagunkhoz 
képest mennyire tudunk előrelépni.  

Végezetül pedig az önkormányzatok finanszírozásáról szeretnék beszélni. Azt 
gondolom, nagyon helyes, hogy a kormány elmozdult a feladatalapú támogatási 
rendszer megvalósítása felé. A pályázatalapú rendszer egy helyeslendő formája 
annak, hogy a helyi közösségek tudják fejleszteni önmagukat, azonban szeretném 
felhívni arra a figyelmet, hogy itt számos olyan példát ismerünk, ahol hosszú ideje 
képviselő-testületben ülő képviselő családi érdekeltségébe tartozó cég egyedüli 
meghívottként több száz millió forintos forrásból gazdálkodhatott különböző 
fejlesztési pénzekből. Ismerünk olyan helyzetet, amikor az alpolgármester közvetlen 
rokonának cégcsoportja volt az egyetlen, amely megyei jogú városban óvodát 
építhetett, mert egyszerűen a meghívásos tenderekre nem érkezett másfelé 
meghívó, csak ezek felé a cégek felé.  

Tehát én tisztelettel szeretném megkérni államtitkár urat arra, hogy amikor a 
zárszámadás vitájában részt veszünk, akkor különös figyelmet fordítsunk úgy a 
kormány, mint az ellenzék részéről a korrupcióra, illetve arra, hogy azok a 
helyzetek, amikor nem megfelelően érkezik egy pályázat kiírása, jelentősen 
erodálják egyébként a „Modern városok” programját, jelentősen erodálják a 
közbizalmat. Egyszerűen nem fogják elhinni a helyi adófizetők, de senki nem fogja 
elhinni a helyi városvezetésnek, hogy a közpénzből megfelelő módon gazdálkodik, 
és ez nemcsak azt fogja eredményezni, hogy versenytársak híján egyébként a 
beruházások silányabb minőségben valósulnak meg, hanem azt is fogja 
eredményezni, hogy mondjuk, a helyi adófizetés elkerülésére fogja ösztönözni 
azokat a polgárokat, akik joggal várnák el azt a helyi kormányzatoktól, illetve a 
központi kormányzattól, hogy felelősen döntsenek a pénzükről. Ismerünk olyan 
pályázatokat, ahol a Mészáros és Mészáros Kft. bizonyítottan kétszer vagy két és 
félszer akkora árajánlatot adott le, mint egy vele versengő cég, mégiscsak ő maga 
nyert el, mondjuk, közútfelújítást vagy intézményteremtést különböző városokban. 

Én ezeket szerettem volna elmondani a jelenlegi zárszámadással 
kapcsolatosan mint részletes véleményt, és megköszönöm, ha államtitkár úr reagál 
ezekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Ritter képviselő úr következik. 
 
RITTER IMRE (nemzetiségi képviselő): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszönöm szépen a szót. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében 
szeretném az indulásnál mindjárt megköszönni a Költségvetési bizottságnak az 
elmúlt négy évet. Egy számot mondva: 2014-ben a tizenhárom Magyarországon élő 
nemzetiség összes támogatása kevesebb mint 4 milliárd forint volt, a 2018. évi 
központi költségvetési törvényben ez már több mint 10,5 milliárd volt, tehát több 
mint 2,5-szeresére emelkedett. A legjobb emlékezetem szerint a Költségvetési 
bizottság mind a négy évben minden alkalommal, amikor nemzetiségi módosító 
indítvány volt, egyhangúlag szavazta meg, úgyhogy ezt köszönöm szépen, és kérem, 
tartsák is meg ezt a jó szokásukat továbbra is. 
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2018 számunkra egy kulcsfontosságú év volt, mert míg 2015-től 2017-ig a 
támogatási igények és növelések elsősorban a helyi és országos nemzetiségi 
önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek, a nemzetiségi intézmények rövid távú 
túlélését biztosító alapvető működési költségek biztosítását célozták, 2018-ban 
viszont el tudtunk indítani olyan hosszú távú programokat, amelyek 
kulcsfontosságúak nemzetiségeink megmaradása érdekében. 2018-ban volt első 
alkalommal nemzetiségipótlék-emelés a nemzetiségi pedagógusok részére, ami több 
mint 3 ezer nemzetiségi pedagógust érintett. Akkor 10 százalékról 15 százalékra, 
idén 15 százalékról 30 százalékra nőtt, és reményeink szerint, hiszen a 2020-as 
költségvetésben megvan a pénz, januártól 40 százalékra lehet emelni, illetve két 
differenciált kategóriát is be tudunk vezetni.  

Ennél még nagyobb jelentőségű az az ösztöndíjprogram, amelyet szintén 
2018-ban tudtunk elindítani a nemzetiségipedagógus-hallgatók részére, a 
nemzetiségióvodapedagógus-képzés első évfolyamán 84 hallgatóval. Most  pénteken 
zártuk le az ösztöndíjkérelmeket. 313 szerződést kötöttünk, amiben benne van a 
nemzetiségióvodapedagógus-hallgatók első, második, harmadik évfolyama, és 
benne van a nemzetiségi tanító, tanár, szaktanár szakok első évfolyama. Nagy 
bizonyossággal jövő szeptember 1-jétől már 650-700 nemzetiségipedagógus-
hallgatóval lesz tanulmányi ösztöndíj, ami azt jelenti, hogy az óvodapedagógus-
képzés és a tanító-, tanár-, nemzetiségipedagógus-képzés valamennyi évfolyamát le 
tudjuk vele fedni. 

Szeretném itt kihangsúlyozni, hogy már idén az első éves óvodapedagógus-
hallgatóknál 25 százalékos növekedés volt. Reményeim szerint jövő februárban 
legalább 50 százalékkal fog emelkedni a jelentkezők száma, és a tízzel, százzal vagy 
ötszázzal több nemzetiségi pedagógus kiképzése egyúttal azt jelenti, hogy nemcsak a 
nemzetiségipedagógus-hiány fog megszűnni vagy mérséklődni, hanem ugyanúgy 
tízzel, ötvennel, százzal, ötszázzal kevesebb pedagógus fog hiányozni az egész 
képzési rendszerből. Tehát nemcsak a nemzetiségi pedagógusok, hanem az egész 
pedagógusellátottság helyzetén is ezek a programok jelentősen javítanak. Nekünk 
pedig teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy gyerekeink, unokáink nemzetiségi 
anyanyelven és nemzetiségi kultúrával, identitással nőjenek fel tíz, húsz, ötven év 
múlva, mindennek az alfája és ómegája a nemzetiségi oktatás. 

Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy például a 2020-as központi 
költségvetési törvénynél a 3,5 milliárdos nemzetiségitámogatás-emelés 
100 százalékban a nemzetiségi pótlékra, a nemzetiségi ösztöndíjra és a nemzetiségi 
intézményi beruházásokra megy. Egyetlen forint sincs belőle az önkormányzatok, az 
egyesületek napi működéséhez, egyébhez. Tehát eljutottunk oda, hogy be tudtunk 
indítani hosszú távú, meghatározó nemzetiségi programokat, és a személyi, tárgyi 
feltételek javítására és hosszú távú biztosítására megy minden támogatásemelés. Ezt 
köszönöm még egyszer a bizottságnak, és szeretném megköszönni államtitkár úrnak 
és munkatársainak. Nyilván más oldalról és másképp nézzük a pénzeket és a 
költségvetést, és ebben voltak komoly szakmai vitáink is, de azt gondolom, mindig 
el tudtunk jutni, egy mindkét fél számára elfogadható előnyös kompromisszumig. 
Egyszer hallottam azt is, hogy az a jó kompromisszum, amivel senki nem elégedett, 
mert akkor mindenki engedett. Én azt gondolom, az a jó kompromisszum, amivel 
mindenki elégedett annak ellenére, hogy nyilván egy jó kompromisszumhoz 
mindenkinek engedni is kell.  

Én a magyarországi nemzetiségek részéről köszönöm a bizottság segítségét, 
támogatását az egész négyéves időszakban államtitkár úrnak és munkatársainak. 
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Ugyan délután tárgyaljuk a beszámolót, de az elmondottak alapján a nemzetiségi 
bizottság részéről a beszámoló elfogadását fogom javasolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönöm szépen. Mielőtt államtitkár úrnak átadnám 

szót, és jelentkezőt hozzászólásra nem látok, szeretnék három megjegyzést tenni, és 
talán államtitkár úr van abban a helyzetben, hogy akár konkrétan meg is cáfoljon 
abban, amit mondok, avagy erősítsen meg. 

Az elmúlt hónapokban havonta a pénzügyminiszter úr részéről különböző 
nyilatkozatokat, eltérő nyilatkozatokat hallottunk. Az egyik nyilatkozat arról szólt, 
hogy milyen jó a helyzet és mennyi forrásunk van, mennyi lehetőségünk van 
(Dr. Szűcs Lajos: 2018, elnök úr!), a következő hónapban pedig arról szólt, hogy 
mekkora válságra van lehetőség, vagy mi következik ebből. Na most, egy ilyen 
szituációból, ebből kiindulva tulajdonképpen mondhatnánk az is, hogy egy olyan 
tervezőmunka, amely azt az eredményt hozta 2018-ban, hogy 1200 milliárd forinttal 
több bevételre, illetve ennél magasabb kiadásra került sor, szerintem jól igazolja ez a 
folyamat is, hogy márpedig itt valami probléma van. A GDP 2,8 százalékát 
meghaladó mértékű az az eltérés, amivel önök nem tudtak előre gondolkodni. 
Miközben örülhetnénk annak, hogy több a bevétel, én halkan hozzáteszem, hogy 
akkor ez a megadóztatott országban több mindenre lehetőséget adott volna, de most 
induljunk ki abból, hogy több a bevétel, és ennek örülhetnénk. De, mint ahogy 
korábban említettem már, azt a tervezőmunkát vonom kétségbe, amit ilyen módon 
önök elvégeztek. Avagy van még egy változata ennek, hogy egyébként szándékosan 
tették ezt így. Alábecsültek folyamatokat, például a nyugdíjak tervezésénél jóval 
kisebb nyugdíjemelésre számíthattak maguk az érintettek. (Hohn Krisztina távozik 
az ülésről.) Majd később egyébként ezt igyekeztek pótolni különböző módon. Ez 
megítélésem szerint ugyanabba a választási költségvetésbe tartozik.  

Összefoglalva én azt mondom, hogy egy ekkora eltérés azt jelenti, hogy a mai 
vitában egyértelmű legyen: a jogalkotás szakmai követelményeinek ez nem felelt 
meg. Ebből kifolyólag az a munka, amit önök ilyen módon előkészítettek, nem volt 
jó. Ráadásul ennek az a következménye, hogy egyébként az 1200 milliárd forint 
elköltéséről való döntést kivonták a parlament hatásköréből. És emlékszem én is, 
hogy önök hoztak egy törvényt erre, hogy ezt megtehetik, hogy ezután a tartalékot 
egyébként a kormány saját hatáskörében feloszthatja, elköltheti, de tisztelettel 
jelzem alelnök úrnak, hogy azokat a módosító indítványokat, amiket itt nem lát, azt 
láthat mindennap a Magyar Közlönyben, mert ennek a forrásnak az elköltése ott van 
benne. Az átcsoportosításoktól kezdve mindennap új és új döntés születik, ami 
tartalmában vitatható vagy sem, ez különböző része a dolognak, de semmiképpen 
nem bírja az ellenzék támogatását.  

És akkor számos olyan részletre lehetne rátérni, hogy mi az, amit ebben a 
helyzetben, erről az oldalról a forrást másra lehetett volna vagy kellett volna 
felhasználni. Ilyen például, ami az államadósság-csökkentésről szól. 70 százalék 
alatt lehetnénk akkor, ha egyébként az a költekezés, ami decemberben megjelenik, 
és tartok tőle, hogy az idén is ez lesz belőle - egyébként ezt megtehették volna. Az a 
folyamat, amiből következik az, hogy a társadalmi egyenlőtlenség tovább romlik és 
nyílik ez a helyzet, én azt gondolom, ez jól látható, ráadásul van egy olyan 
következménye, hogy a nagy állami rendszerek a működésképtelenség szélén 
tengődnek, éppen azért, mert olyan döntéseket hoznak, hogy például akár a Posta, 
akár a MÁV működéséhez semmifajta támogatást nem ad, és ennek következménye 
az, hogy késik, lassú és koszos. Hogy csak egyet mondjak ebből a történetből. Az, 
hogy önök nem tartják fontosnak az egészségügyet és az oktatást, azt gondolom, 
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abból a döntési mechanizmusból, amit az előbb leírtam, ebből jól látszik. És az 
állam azon modernizálását, amire éppen ebben a többletpénzben lehetőség lett 
volna, ezt nem követték el. Így nem kell csodálkozni azon, hogy ilyen hektikus és 
állandóan változó környezetben az ország nagy többsége teljes bizonytalanságban 
érzi magát; és egyébként a pénzes támogatás helyett, ha jogbiztonságban éreznék 
magukat az emberek, ha létezne a jogállam, akkor talán a népesedéspolitikai 
törekvéseik is sokkal előrébb mutatnának vagy előrébb haladnának.  

Egy konkrét kérdésem is van, ami ehhez kapcsolódik. Tavaly önök tettek, 
2018-ban egy ígéretet a választás hevében, hogy minden embernek 12 ezer forint 
támogatást adnak. A 12 ezer forintos támogatást a gázszámlával rendelkezőknek 
jóváírták, majd azoknak, akik nem rendelkeznek ilyen közvetlen kapcsolattal, 
magyarul, akik fával fűtenek, szénnel vagy mással, azok számára biztosítottak 
lehetőséget. Hányan vannak azok és mennyi az, ami erre az évre áthúzódott, mert 
ugye, tavaly októberig kellett volna ezt felhasználni. Önök ezt nem tudták 
megoldani, ez az idei évben is kiadás lesz. Mennyi az az összeg, ami a 800 ezer 
érintett háztartásból az idei évre áthúzódik? Ha erre van konkrét száma, akkor azt 
megköszönöm tisztelettel. Köszönöm szépen.  

Államtitkár úr, átadom önnek a szót.  

Banai Péter Benő (Pénzügyminisztérium) válaszai 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy elsőként Varju elnök úr 
hozzászólásaira reagáljak, hiszen elnök úr a zárszámadás egészét illetően 
fogalmazott meg véleményem szerint súlyos kritikát. Ugye, elnök úr úgy 
fogalmazott, hogy a jogalkotás szakmai feltételeinek nem felelt meg a költségvetési 
tervezés; úgy fogalmazott, hogy eltért a kormányzat a költségvetésben írottaktól, és 
ezért szerinte azt lehet mondani, hogy nem volt jó a tervezőmunka. Engedjék meg, 
hogy felidézzem, milyen feltételek szerint terveztük a 2018-as költségvetést. A 
kormányzat azt mondta, hogy 4,3 százalék lehet a gazdasági növekedés. Ha 
megnézzük a jegyzőkönyveket a 2018-as költségvetés vitájáról, senki egyetlenegy 
szóval nem mondta azt, hogy túlságosan pesszimista lenne a kormányzat. Elnök úr, 
engedje meg, hogy azt mondjam el, önök pont az ellenkezőjét mondták, hogy 
túlságosan optimisták vagyunk. Tehát azt gondolom, akkor lehetne jogalappal azt 
mondani, hogy rossz volt a tervezőmunka, ha lehetne igazolni azt, hogy a kormány 
úgymond téves számításaira valaki felhívta a figyelmet. A 4,3 százalékos növekedést 
sokan optimistának minősítették. Ehhez képest a gazdaság 5,1 százalékkal bővült. 
Örüljünk neki, hogy ilyen jellegű eltérés volt. És ez a magasabb gazdasági növekedés 
eredményezte azt, hogy a hiánycél tartása, az államadósságráta tervezetthez képest 
nagyobb csökkentése mellett valóban a költségvetésnek olyan többletbevételei 
voltak, amelyek előre nem tervezett többletkiadások teljesítésére is lehetőséget 
biztosítottak. Elnök úr pont egyet említett ezek közül, a 12 ezer forintos fűtési 
támogatás. Sorolhatnánk még, hogy melyek voltak azok a tételek, amelyeket úgy 
tudott a költségvetés biztosítani, hogy egyáltalán nem veszélyeztette a hiánycélt és 
az adósságráta csökkentését.  

Elnök úr utalt a nyugdíjasokat érintő változásokra is. Itt hadd mondjam el 
azt, hogy a nyugdíjaknál 3 százalékkal, az akkor tervezett inflációval növekedtek a 
havi juttatások. A tényinfláció 2,8 százalék, a nyugdíjas fogyasztói kosár 2,7 
százalékos változást mutatott. Vagyis 2018-ban a nyugdíjak reálértéke kismértékben 
növekedett. Összességében 2010-hez képest ez a reálértéknövekedés mintegy 10 
százalékos. Efölött értendő még a nyugdíjprémium kifizetése, amit a 3,5 százaléknál 
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nagyobb gazdasági növekedés tett lehetővé, és emellett értendő még az Erzsébet-
utalvány kifizetése, amit szintén a gazdaság teljesítménye tett lehetővé. Tehát én azt 
látom, hogy igen, voltak eltérések az eredetileg tervezett költségvetéstől, hál’ 
istennek, voltak eltérések, mert ezek az eltérések, a jobb gazdasági teljesítmény 
lehetőséget adott arra, hogy az állam többletkiadásokat tudjon teljesíteni az 
államháztartási stabilitás megőrzése mellett.  

Elnök úr konkrét, fűtési támogatással kapcsolatos észrevételére, engedje 
meg, hogy külön írásban reagáljak. Van természetesen statisztikánk arról, hogy a 
különböző fűtési móddal rendelkező háztartásoknak milyen segítséget biztosított a 
kormányzat.  

A népesedéspolitikai törekvéseknél annyit engedjenek meg, hogy azért azt 
látni kell, hogy a megszületett gyerekek számát alapvetően két tényező határozza 
meg: az egyik a szülőképeskorú nők száma, a másik pedig a szülőképeskorú nők 
által vállalt gyermekek száma. Azt szoktam mondani, hogy visszamenőlegesen 
eléggé nehéz megnövelni a nyolcvanas években született hölgyek számát. Mit tud 
tenni a kormányzat? Azt tudja tenni, hogy anyagi támogatást nyújt a családoknak 
annak érdekében, hogy a gyermekvállalás kisebb anyagi terhet jelentsen. 

Azt látjuk, hogy 2010 óta évről évre jelentősen növeli a kormányzat a 
családok támogatását, 2018-ban sem volt ez másképp: 2017-hez képest növekedett a 
családi támogatások összege, és ha egybevesszük az összes családokat érintő 
támogatást, akkor 2010-hez képest 2018-ra a kiadások és adókedvezmények összes 
volumene 888 milliárd forintos növekedést jelentett. Ez 92 százalékos növekedés. 

Természetesen minden család, minden édesapa és édesanya maga dönt arról, 
hogy vállal gyermeket vagy sem, az állításom viszont az, hogy a gyermekvállalás 
anyagi terheinek csökkentése érdekében jelentős többletforrások állnak 
rendelkezésre, és az az állításom, hogy a statisztikák alapján a szülőképeskorú 
hölgyek ma több gyermeket vállalnak, mint tették azt tíz évvel ezelőtt. Ha hosszabb 
idősorokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy a 2010 előtti években a termékenységi 
ráta csökkent, 2010 után viszont növekedésnek indult. Természetesen messze 
vagyunk még a kettő fölötti értéktől, de mégis azt látjuk, hogy az az anyagi 
támogatás, amit a kormányzat és az Országgyűlés a költségvetésekben biztosítani 
tudott, ismétlem, az államháztartás stabilitása mellett, hozzájárult ahhoz, hogy ma 
több gyermeket vállalnak a családok, mint tették azt jó pár évvel ezelőtt.  

Ami az elhangzott többi észrevételt illeti, engedjék meg, hogy az elhangzottak 
sorrendjében először Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony észrevételeire 
reagáljak, és megerősítsem azt, hogy a kormányzat kizárólag a költségvetési törvény 
keretei között, az államháztartási törvényben adott felhatalmazás alapján hajtotta 
végre a költségvetést, tehát semmilyen eltérés az Országgyűlés által meghatározott 
irányoktól nem volt. Minden átcsoportosítás csak a szabad források tükrében 
valósulhat meg, és ezen túl azt is érdemes szerintem megnézni, hogy a költségvetés 
végrehajtásánál az egyes előirányzatok esetében milyen technikai változások voltak.  

Ezt azért mondom, mert képviselő asszony említette a fiatal kutatók 
támogatását, ami azért ütötte meg a fülemet, mert épp a 2010 utáni kormányzat 
indított új programokat, például a Lendület-programot annak érdekében, hogy 
itthon tartsa a fiatal kutatókat, pályát mutasson nekik. A vastag köteteken belül a 
Magyar Tudományos Akadémia fejezetének végrehajtásáról szóló dokumentumban 
külön szólunk a fiatal kutatók támogatásáról. Az a 7,3 millió forintos összeg nem 
mutatja azt, hogy a programra mennyi került felhasználásra.  

Idézem a Tudományos Akadémia dokumentumát: „A keret a fiatal kutatók 
pályázati finanszírozására szolgál, amelyre a hároméves ciklusok elszámoltatása 
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utáni kifizetésekkel együtt az MTA 950,5 millió forintot fizetett ki. A támogatás 
nyújtása az előirányzatok átcsoportosításával történt a Tudományos Akadémia 
hatáskörében, a tényleges felhasználás a támogatott intézményektől történik meg. A 
keret maradványa a másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol a szerinti cél szerint történt meg a felhasználás.” Tehát a 
lényeg az, hogy az eredetileg tervezett nagyságrendű kifizetés valósult meg úgy, 
hogy a Tudományos Akadémia erről a sorról átcsoportosította konkrétan azokhoz az 
intézményekhez a forrást, ahol a fiatal kutatók dolgoztak, vagy amely intézmények 
szerződést kötöttek a fiatal kutatókkal.  

Az államadósság alakulása egy régi történet. Azt az egy dolgot tudom 
elmondani, hogy hosszú távon az államadósság nominális alakulását az határozza 
meg, hogy az adott éves költségvetésben hiány vagy többlet van. Amíg egy adott 
évben a kiadások meghaladják a bevételeket, addig az államadósság nominális 
összege növekedni fog, és ezen túl azt is figyelni kell, hogy az ország gazdasági 
képessége, gazdasági ereje hogyan változik. Azt tudom elmondani, hogy az 
államadósság nominális emelkedését érdemben meghaladó szinten bővült a magyar 
gazdaság, éppen ezért a GDP-arányos államadósság-mutató csökkent, éppen ezért a 
magyar államadósság finanszírozási költsége ma jóval kisebb, mint jó pár évvel 
ezelőtt.  

Emlékezhetünk, hogy 2010 környékén az adósság után fizetett 
kamatszolgálat bőven a GDP 4 százaléka fölött volt, most már a 2 százalékot 
közelítjük. A GDP 2 százaléknyi összeg jelenleg olyan 900 milliárd forintot tesz ki. 
Tehát épp azért, mert a gazdaság teljesítményének arányában tudtuk évről évre 
csökkenteni az államadósság mértékét, arányát és az adósság finanszírozási 
szerkezete is módosult, ma mindnyájunknak, adófizetőknek jóval olcsóbb az 
államadósság finanszírozása. Természetesen abban egyetértek a képviselő 
asszonnyal, hogy hosszabb távon ezt a tendenciát fenn kell tartanunk, és adott 
esetben kisebb költségvetési hiánnyal akár még nagyobb államadósságráta-
csökkenést is el tudunk érni.  

Ami az EU-támogatások felhasználását illeti, két megjegyzést hadd tegyek 
képviselő asszony gondolatához. Az első az, hogy amennyiben az uniós források 
felhasználásával a magyar gazdaság teljesítményét, kibocsátását tudjuk növelni, úgy 
mindnyájunk érdeke az, hogy ezeket az uniós támogatásokat mielőbb használjuk fel, 
hogy mielőbb termőre forduljanak azok a beruházások, amelyeket uniós forrásból 
finanszírozunk. Tehát e tekintetben ez nem magyar specialistás, hanem minden 
uniós tagállamnak jól meghatározott érdeke ezen források gyors felhasználása. 
Azzal egyetértek, hogy természetesen ezt észszerűen is kell felhasználni. 

Viszont a másik megjegyzésem pont a 2018. évhez kapcsolódik. A 
zárszámadás azt is megmutatta, hogy az előzetesen tervezetthez képest valamelyest 
kisebb volt, alacsonyabb volt az uniós források felhasználása. Ez pedig azért 
jelentős, mert azt gondolom, azt a sokszor elhangzott narratívát cáfolja a 2018-as 
zárszámadás, hogy a magyar gazdaság bővülése az uniós forrásoknak köszönhető. 
Az előzetes tervekhez képest alacsonyabb volt némileg az uniós források 
felhasználása, mégis a gazdaság nem 4,3 százaléknál kisebb mértékben bővült, 
hanem az említett 5,1 százalékos növekedési szintet érte el. 

Hohn Krisztina képviselő asszony elszalasztott lehetőségekről szólt. Nyilván 
mindenki a saját szubjektuma szerint határozza meg vagy értékeli a költségvetés 
végrehajtását, de a számok tekintetében azért azt látom, hogy 2013 óta a magyar 
gazdaság minden évben az Unió átlagát meghaladó mértékben növekedett. Ez 
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alapján, illetőleg a keresetek alakulása alapján nem gondolom, hogy elszalasztott 
lehetőségekként lehetne értékelni a mögöttünk lévő éveket. 

A képviselő asszony azt mondta, hogy azért is elszalasztott lehetőségekről 
beszélünk, mert az egészségügy, az oktatás vagy a szociális ágazat kihívásokkal küzd, 
erre utalt Bősz Anett képviselő asszony is, és ha jól emlékszem, talán Varju elnök úr 
is említette ezeket a területeket. Itt tényszerűen hadd mondjam el, hogy mind az 
egészségügy, mind az oktatás területe 2017-hez képest többletforrásokkal 
gazdálkodott, de 2010-hez képest pedig már egy olyan idősort látunk, ahol több száz 
milliárd forintos többletekről lehet beszámolni mind a két területen. Az oktatás 
területén 2010-hez képest közel 700 milliárd forintos a növekedés nominálisan, az 
egészségügy területén közel 560 milliárd forint. Na most, ha megnézzük 
reálértelemben, inflációval korrigálva, akkor is jelentős mind a két területen a 
növekedés. (Potocskáné Kőrösi Anita távozik az ülésről.) 

Azzal egyetértek, hogy természetesen ezeken a területeken is van még számos 
feladatunk, ezt mindig én magam is elmondom, illetőleg kormányzati szereplők is 
elmondják, mégis az azért tényszerűen igaz, hogy ezekre a területekre az állam 
érdemben több forrást költ, mint a megelőző időszakban. És ezen belül, 
megmondom őszintén, a bérre vonatkozó felvetéseket megint kicsit nehéz 
értelmeznem. Többször elhangzott, és erre Bősz Anett képviselő asszony is utalt, 
hogy a közszférában dolgozók bére lemarad a versenypiaci bérektől, az államnak 
jobban kellene emelni a közszféra dolgozóinak a bérét. Most akkor csak a 2018-as 
adatokat hadd említsem! Mondtam, hogy a nettó átlagkeresetek nemzetgazdasági 
szinten 11,3 százalékkal bővültek, ezen belül a közszféra bérei 12,1 százalékkal 
bővültek, a versenyszféra bérei 10,9 százalékkal. Tehát pont 2018-ban a 
közszférában nagyobb béremelés volt, mint a versenyszférában. Természetesen 
különböző területeken eltérő mértékű emelések valósultak meg. Itt van nálam egy 
hosszú tábla (Mutatja az iratot.), nem húzom az időt, hogy felsoroljam, a 
közszférában hol, milyen béremelés volt.  

Utalt erre Ritter Imre képviselő úr is, hogy a nemzetiségi pedagógusoknál 
már 2015-ben elindult egy béremelés, ami aztán ’19-ben nagyobb mértékben 
folytatódott. De ha a pedagógusokról szó volt, akkor arra emlékezhetünk, hogy a 
pedagógus-életpálya ’13-ban indult, és ’17-ben az emelések megvalósultak. De arról 
mondjuk, már kevesebb szó van, hogy önmagában a pedagógusminősítés 17 ezer 
embert érintett 2018-ban. Náluk ez 13,3 százalékos béremelésnek felelt meg, és 13,4 
milliárd forint többletkiadást jelentett 2018-ban. Csak a pedagógusminősítés! Az 
egészségügy területén is 2012-től minden évben érdemi bérintézkedés valósult meg. 
Tehát azt gondolom, hogy a közszféra különböző területein - a gazdasági 
növekedésnek köszönhetően - eltérő mértékű béremelések valósultak meg. Annak 
pedig örüljünk, hogy hál’ istennek, a versenyszférában is olyan béremelkedés van, 
amely bizony sokszor csábító erőt képez a közszférában dolgozók számára. Azon 
vagyunk, azon dolgozunk, hogy a gazdasági növekedés tükrében a közszférában is 
lépésről lépésre béremelések valósulhassanak meg.  

Hohn Krisztina képviselő asszony a vidékfejlesztéssel kapcsolatos állításaira 
hadd mondjam, hogy bízom benne, hogy a „Magyar falu” programot képviselő 
asszony tudja támogatni.  

Bősz Anett képviselő asszony észrevételeire részben reagáltam. Még a 
demográfiai intézkedéseknél hadd mondjam el azt, hogy a bölcsődeépítésnél 
mindenféle módokat támogat a kormányzat, nemcsak az önkormányzati bölcsőde 
építését, hanem az állami és önkormányzati szerveken kívüli 
bölcsődekonstrukciókat is. És az építőipar szűk keresztmetszetén is igyekszünk 



26 

oldani. Az építőipar most már hosszú évek óta nagyon jelentős arányban járul hozzá 
a gazdasági bővüléshez. Valóban, az építőipar növekedésének az egyik korlátja a 
kapacitásszűke, ezért tartom fontosnak, hogy az idei évben is és a jövő évben is az 
építőipar hatékonyságának növelésére pluszforrásokat biztosítunk. El tudom 
mondani, hogy az idei eredetileg tervezett költségvetéshez képest a kormány plusz 3 
milliárd forintot biztosított arra, hogy az építőipari cégek új technológiák 
alkalmazásával hatékonyságukat, a termelékenységet tudják bővíteni, tehát 
ugyanazon munkaerővel nagyobb kibocsátást tudjanak elérni.  

A nyugdíjaknál megerősítem, hogy a nyugdíjak reálértéke 2018-ban 
növekedett. A kormány 2010-ben tett vállalását teljesítette, és hál’ istennek, ezen túl 
nyílt még lehetőség további források biztosítására.  

Önkormányzatok finanszírozása. A zárszámadás keretében bemutatjuk, hogy 
az önkormányzati rendszer egésze stabil volt 2018-ban, sőt érdemi pénzforgalmi 
többleteket tudtunk realizálni.  

Képviselő asszony azon megjegyzésével én csak egyetérteni tudok, ami arra 
vonatkozott, hogy a közpénzek tisztaságát minden szinten garantálni kell. Hogy ha a 
képviselő asszony helyi önkormányzatoknál közbeszerzési anomáliákat lát, akkor 
szerintem akár a Közbeszerzési Hatósághoz, akár más illetékes szervekhez 
bejelentést kell tenni. Engedje meg, hogy ne minősítsem a dolgokat. Én magam is a 
kampány előtt olvastam a kispesti ügyekről, megdöbbenéssel, ha úgy tetszik, 
magánszemélyként is megdöbbenéssel hallottam azokat a híreket, amikor egy 
önkormányzati képviselő arról beszél, hogy mekkora forrásokat lehet az 
önkormányzatok… Megdöbbenéssel hallottam. Természetesen minden közszereplő, 
azt gondolom, ebben a kérdésben csak egyet tud érteni. Az ilyen eseteket a 
legradikálisabb módon kellene visszaszorítani.  

Elnök úr, igyekeztem minden észrevételre reagálni. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Nem tudom, hogy második 

körben van-e még hozzászólásra igény, szükség… (Nem érkezik jelzés.), 
mindamellett, hogy államtitkár úr gondolatai azért, mondjuk úgy, egy-egy 
mondatnyi reakciót tőlem igényelnek, ami leginkább a nyugdíjakra vonatkozik. Ön 
hivatkozik a reálérték-megőrzésre, de én éppen azt vitatom, a rendelkezésre álló 
források lehetőséget adtak volna a vegyes indexálás bevezetésére, ami érdemben 
lehetőséget adott volna a nyugdíjasoknak arra, hogy ne csak azt érezzék - a 
duplájára növekedett zöldségáraktól kezdve sok mindent felhozhatunk -, hogy ők 
egyébként ebből a növekedésből kimaradtak.  

Az EU-források kisebb mértékű felhasználására: ugye, mindannyian 
emlékszünk arra, hogy az elmúlt évet éppen a vitatott kérdések miatt - én úgy 
gondolom, azért nem sikerült felhasználni, mert az utolsó pillanatban, decemberben 
ömlött be minden, és az önök szándékaitól eltérően gyakorlatilag a magyar 
államnak mindent előre kellett finanszírozni, annak összes kockázatával együtt. 

Népesedéspolitikai kérdésekről nem szeretnék szólni, mert a parlamentben, 
bocsásson meg, államtitkár úr, a teljes ellenkezőjéről zajlott le a vita. Semmilyen 
hatása, érdemi hatása nincs azoknak a lépéseknek, amikor csak pénzzel próbálnak 
ebben előre menni. Ennél sokkal többre van szükség, biztonságra, jogbiztonságra. 
És azért nem szeretném most ezt részletesebben kifejteni, mert ott nagyon sok 
képviselőtársam volt, aki erre felhívta az önök figyelmét.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két dolgot kell tennem. Az egyik 
az, hogy bejelentem, hogy a továbbiakban Potocskáné Kőrösi Anitát Bősz Anett 
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képviselő asszony helyettesíti, és hogy Tilki Attilának megadjam a szót. Alelnök úr, 
parancsoljon! 

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

lehetőséget. Elnök úr, ezt már kifogásoltuk a korábbi alkalommal is, hogy se eleje, se 
vége egy bizottsági ülés vezetésének. Amikor elhangzanak a kérdések, vélemények, 
akkor megadja a szót a jelen lévő államtitkár úrnak, ő befejezte, és utána következik 
a szavazás. Összevissza nyitogatja a kapukat. Itt valahogy azért szabályozni kellene, 
ez így a későbbiekben nem lesz jó, tényleg le kell ülni. Van egy szabályzat, amihez 
önnek is tartania kell magát. Én ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Én most udvarias leszek önnel és nem 

tekintem az ülésvezetés bírálatának, amit mondott, mert akkor azonnal meg kellett 
volna vonnom öntől a szót és befejeztetni, amit elmondott. De éppen azért, hogy a 
napirendet le tudjuk zárni, ezt a vitát most, ha megengedi, nem nyitom ki.  

Amennyiben több kérdés, hozzászólás… (Senki sem jelzi szólási szándékát.) 
nincs, akkor a részletes vita első szakaszát ezennel lezárhatjuk. 

A részletes vita második szakasza 

Döntés képviselői módosító javaslatokról 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Ebben a szakaszban a 
házszabály 44. § (3) bekezdése alapján benyújtott képviselői módosító javaslat 
megvitatására és a bizottság további módosításra irányuló szándékának 
megfogalmazására kerül sor. Mint említettem, összesen egy darab képviselői 
módosító javaslatot tárgyal a bizottság a mai ülésen.  

A tegnap e-mailben megküldött és most kiosztott háttéranyagban szerepel a 
T/7556/16. számú képviselői módosító javaslat, a házszabálynak megfelelően 
pontokra bontva, a pontok között az összefüggések jelölve vannak. Most tehát a 
képviselői módosító javaslat megtárgyalására és az arról való döntésre kerül sor.  

Megadom a szót a képviselői módosító javaslat előterjesztőinek. És örülök 
annak, hogy megérkezett Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, akinek van erre 
javaslata. Tessék, parancsoljon, képviselő asszony! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Örülök, hogy államtitkár úr itt van. És igaz, hogy a zárszámadás vitájában Tóth 
Bertalan elnök úr felhívta egy nagyon fontos problémára a figyelmet, és erre 
adatunk be módosító javaslatot.  

A törvényjavaslat számai nem tükrözik a valóságot, nem tartalmaznak pontos 
számokat Magyarország államadósságát illetően. Hamis számokat tartalmaz a 
javaslat akkor, amikor az államadósság GDP-hez viszonyított mértékét 2017 végén 
71,9 százalékban határozzák meg, holott 72,9 százalékos volt az Államadósság 
Kezelő Központ adati szerint. És hamis számokat tartalmaz akkor is, amikor 2018. 
év végi államadósságot 69 százalékban adják meg, annak ellenére, hogy a központ 
adatai szerint az államadósság mértéke 2018 végén 70,2 százalék volt. Itt leírjuk 
részletesen a számokat, hogy hány száz milliárd forint különbséget állapítottunk 
meg az Államadósság Kezelő Központ adatai alapján. 

Még egy momentumra hívnám fel a figyelmet: nem ez az egyetlen trükk, ami 
a zárszámadásban szerepel, kiderült ugyanis, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványait és azok cégeit, mint ahogyan arra az MSZP az elmúlt években több 
alkalommal is felhívta a figyelmet, az államháztartás részeként kell nyilvántartani, 
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és ezek alapján módosítani kell az államadósságra és az államháztartás hiányára 
vonatkozó mutatókat. Módosító javaslatunk ezt a hiányosságot pótolja, és 
szeretnénk, hogy a fideszes többségű bizottság ezt fogadja el, mert nagyon fontos 
problémára hívtuk fel a figyelmet.  

Elnök úr, ha megengedi, egy mondatot reagálnék államtitkár úrra. Bősz Anett 
felszólalásában elmondta, mennyire fontos, hogy az önkormányzati közbeszerzések 
átláthatóan és minden jogi követelménynek megfelelően történjenek meg, 
államtitkár úr meg azt mondta, hogy ő ezt támogatja, és az újpesti példával 
példálózott. Akkor én meg hadd mondjak egy mondatot! Itt ül körünkben… 
(Jelzésre:) Vagy kispesti, bocsánat! Itt ül körünkben Boldog István képviselő úr, és 
remélem, azokat a híreket is olvasta, államtitkár úr, hogy mondjuk, Boldog István 
körzetében hogyan zajlanak az önkormányzati közbeszerzések, és hogyan történnek 
ma egy fideszes képviselő által jelzett településen az önkormányzati beruházások és 
az uniós források felhasználása. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a napirendhez való hozzászólást is. Szeretném 

megkérdezni a kormány álláspontját a módosító javaslatról. Tessék, parancsoljon, 
államtitkár úr! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ha megengedi, én a vita jelenlegi szakaszában kizárólag arra 
reagálok, amire reagálhatok, ez pedig a módosító indítvány. Ott viszont hadd 
mondjam el, hogy véleményem szerint képviselő asszony most is, illetőleg a beadott 
anyagban írásban is rendkívül erősen fogalmazott, úgy fogalmazott, hogy hamis 
számokat tartalmaz a javaslat. Engedjék meg, hogy ezt kategorikusan 
visszautasítsam. Elnézést a szigorú megfogalmazásért, de azért vagyok kénytelen ezt 
mondani, mert természetesen a kormányzat és magam is úgy gondoljuk, hogy önök 
elé csak a valóságot mutattuk be. Van egy illetékes szerv, aki ellenőrizte a 
dokumentumot, ez az illetékes szerv az Állami Számvevőszék volt, és ezen túl 
természetesen az államadósság-folyamatokról a Költségvetési Tanács és nemzetközi 
színtéren az Eurostat is véleményt formál.  

Mi okozza akkor a félreértést? Tóth Bertalan képviselő úr, elnök úr 
hozzászólására én az általános vitában reagáltam, és már akkor elmondtam, hogy a 
stabilitási törvény szerinti adósságmutató és a maastrichti uniós módszertan 
szerinti adósságmutató egymástól eltér. A zárszámadásitörvény-javaslat 
normaszövege is a 3. §-ban egyértelműen azt mondja, hogy a stabilitási törvény 
szerinti adósságmutatót kell bemutatni. Az indokolásokban természetesen ezen túl a 
maastrichti mutató alakulását is bemutatjuk, de a két államadósság-definíció 
egymástól eltér. Most nem akarom húzni az időt, hogy mik a tényezők, de egy dolgot 
hadd említsek meg: a maastrichti adósságmutatónál a devizában fennálló adósságot 
aktuális árfolyamon kell figyelembe venni, a stabilitási törvény szerint pedig két év 
összehasonlításakor azonos árfolyamot kell alkalmazni. Tehát semmilyen trükközés 
nincsen, mint amire a képviselő asszony utalt. És azt is hadd jegyezzem meg, hogy e 
szerint a módszertan szerint járunk el a stabilitási törvény megalkotása, tehát 2011 
óta, vagyis a 2012. év óta, és most először érkezett egy ilyen javaslat. Számomra 
kérdéses, hogy az előző években ez miért nem merülhetett fel. 

Utolsó gondolatként - természetesen ezt a javaslatot a kormányzat nem 
támogatja - azzal egyetértek, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján érdemes 
megnézni azt, hogy a két definíció közelítése lehetséges-e vagy sem, várhatóan erre 
a kormány a közeljövőben javaslatot fog tenni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító javaslathoz kapcsolódóan bárkinek 

kérdése, javaslata van-e? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazásra kerül sor.  

Kérem, hogy a módosító javaslatról most szavazzunk! A szavazatok leadását 
gombnyomással tudjuk megtenni. (Szavazás. - Barcza Attila: Szavaztam volna, de 
véget ért! - V. Németh Zsolt: Én se tudtam szavazni!) Akkor azt még hozzáadjuk a 
jegyzőkönyvnek megfelelően. Ha jól értem, akkor ez plusz kettő nem szavazat. 
Ennek megfelelően a Költségvetési bizottság a módosító indítványt nem támogatta. 
Köszönöm szépen az előterjesztőknek a munkát.  

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság kormánypárti tagjaitól további 
módosítási szándék megfogalmazására érkezett kezdeményezés, ezt a bizottság 
tagjai előzetesen megismerhették. Megkérem Szűcs Lajos alelnök urat, hogy ezt 
ismertesse. Tessék! 

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

Jogtechnikai pontosításról van szó. Az egyházak hitéleti és közéleti 
tevékenységeinek feltételeiről szóló törvény alapján közfeladat-ellátáshoz minden 
évben ilyenkor számolja el a kormány a tényleges felhasználást. Ez az a módosítás, 
amit a kormánypártok támogatni kívánnak, és ezt kérjük önöktől is. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében államtitkár urat 

kérdezem, hogy támogatja-e. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító javaslathoz kapcsolódóan van-e 

bármilyen kérdés, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor szavazásra teszem fel. Kérem, most szavazzunk az előterjesztésről! 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság akkor támogatta ezt 
a módosító indítványt. (Dr. Szűcs Lajos: 12 igen és 1 tartózkodás mellett.) 
Köszönöm szépen alelnök úr segítségét. Tehát 12 igen és 1 tartózkodás mellett a 
bizottság ezt elfogadta. A részletes vita második szakaszát ezzel lezárom. 

Most a házszabály 45. §-a szerinti további szükséges döntések következnek. 
Dönteni kell a saját módosító szándékot tartalmazó, részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslat elfogadásáról, benyújtásáról. Kérem, hogy akkor ennek 
megfelelően szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen és 
3 nem szavazattal ezt támogatta, a vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot ezzel 
elfogadta. 

Dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az eredmény 13 igen szavazat, ennek 
megfelelően a részletes vitát lezártuk. 

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról 
azzal, hogy a döntés egyben a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről való döntés is. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a bizottság 
10 igen és 3 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló 
jelentést elfogadta. 

Tájékoztatásul jelzem, hogy a bizottság többségi véleményét a jelentés fogja 
tartalmazni, a kisebbségben maradt véleményeket pedig függelékként csatoljuk a 
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jelentéshez. Azokat aláírva mihamarabb, még a mai nap folyamán szíveskedjenek a 
bizottsági titkárságra eljuttatni. Fontos, hogy a HHSZ 117. § (3) bekezdése alapján 
az írásbeli vélemények csak azt tartalmazhatják, ami itt a bizottsági ülésen már 
elhangzott. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy várhatóan jövő héten szerdán, november 6-
án délelőtt a Költségvetési bizottság a Törvényalkotási bizottság szerepkörében jár 
el, megvitatja majd a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat, 
megfogalmazza az esetleges további saját módosítási szándékot. 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 szükséges, amit kérelmezni 
fogok. A meghívót a szokásos módon küldjük el a hét második felében.  

Köszönöm tisztelt államtitkár úr és kollégái részvételét. Ezzel a 2. napirendi 
pontot lezárom. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása 
érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények 
módosításáról szóló T/7575. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Rátérhetünk ezzel a 3. napirendi pontra. A helyi önkormányzatok pénzügyi 
függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló 
törvények módosításáról szóló T/7575. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell dönteni a bizottságnak. A törvényjavaslatot Tóth Bertalan, MSZP, és 
képviselőtársai nyújtották be.  

A napirendi pont tárgyalását ezennel megnyitom. Felkérem az előterjesztőt, 
Bangóné képviselő asszonyt, hogy javaslatukat ismertesse. Tessék, parancsoljon! 

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) előterjesztése  

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Képviselőtársak! A törvényjavaslat nagyobb pénzügyi függetlenséget és 
mozgásteret kíván biztosítani az önkormányzatoknak. Az önkormányzatok 
autonómiájának az az alapja, hogy a helyi közösségnek jogában áll eldönteni, hogy a 
helyben megtermelt javakat legalább részben mire kívánják fordítani. 
Elengedhetetlennek tartjuk az önkormányzatok pénzügyi mozgásterének bővítését 
úgy, hogy a kormány által a településen élőktől központilag elvont adókból a 
jelenleginél nagyobb hányad maradjon az önkormányzatoknál a helyi szükségletek 
kielégítésére. 

Az orbáni hatalom helyi önkormányzati rendszert érintő intézkedései 
rontották az önkormányzati munka hatékonyságát, ezáltal egyértelműen hátrányos 
helyzetet teremtettek a helyi közösségek számára. Ennek ellenére az Orbán-
kormány célja továbbra is a helyi önkormányzatok önállóságának felszámolása. Az 
elmúlt kilenc évben hatáskörök elvonása sújtotta az egész önkormányzati rendszert. 
Láthatjuk, ami történt az oktatás, az egészségügy és hulladékgazdálkodás területén.  

Három pontban tettünk javaslatot, hogy mit szeretnénk visszaadni az 
önkormányzatoknak, ami a 2010 előtti időszakban működött, és az elmúlt kilenc 
évben vették el az önkormányzatoktól: a helyben lakó adófizetők által befizetett 
személyi jövedelemadó 10 százalékát, a gépjárműadó és az ahhoz kapcsolódó 
közterhek 100 százalékát és az illetékbevételek 50 százalékát.  

Nagyon fontos lenne, hogy visszaadjuk azokat a döntéshozatalokat az 
önkormányzatoknak, hogy a helyi közösségek érezhessék azt, hogy igenis, bele 
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tudnak szólni a helyi döntéshozatalba, és nem csak felülről irányítottan tudják 
azokat a problémákat megoldani, vagy pontosan azáltal, amit az elmúlt kilenc évben 
okozott az Orbán-kormány, nem tudják megoldani. Kitérnék itt mondjuk, a 
hulladékgazdálkodásra, hogy mekkora problémát okoz most már a településeken és 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki településeken is, hogy megfosztották ettől a 
jogkörtől az önkormányzatokat.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a tárgysorozatba vételt támogassák, és 
vitatkozzunk a parlament plenáris ülésén, hogy szükség van erre és milyen módon 
van szükség. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Köszönjük a javaslatot.  
A vitát megnyitom. A kormány képviselője nincs jelen, az ő véleményüket 

most így nem ismerhetjük meg, de bízzunk abban, hogy majd a plenáris ülésen erre 
sor kerülhet. Ki az, aki szólni kíván? (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő asszony. 
Tessék, parancsoljon! 

 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egészen röviden 

szeretném biztosítani képviselő asszonyt és képviselőcsoportját arról, hogy 
támogatom a javaslat tárgysorozatba vételét, már csak azért is, mert illeszkedik az 
Európai Unió szubszidiaritás elvének érvényesülésébe, ami fontos volna, hogy 
hazánkban is érvényesülhessen, hiszen a helyi közösségek autonómiájának 
növekedése, a közbizalom legalább helyi helyreállítása nagyon fontos volna a 
jövőben annak érdekében, hogy az egyes települések megfelelően tudjanak fejlődni. 
Köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egyelőre a várakozólistán mást nem látok. 
Ezért megkérdezem az előterjesztőt, képviselő asszonyt, kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Bangóné Borbély Ildikó nemet int.) Köszönöm szépen.  

Amennyiben több hozzászólási szándék nincs… (Nem érkezik jelzés.), akkor a 
vitát lezárom. Most a törvényjavaslat tárgysorozatba vételére vonatkozó döntés 
következik. Kérem a tisztelt bizottságot, aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba 
vegyük, most ezt jelezze szavazatával! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A szavazás 
eredménye: 3 igen, 9 nem és 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatta ennek a 
javaslatnak a tárgysorozatba vételét. 

Köszönjük szépen, képviselő asszony. (Bangóné Borbély Ildikó távozik az 
ülésről.)  

Döntés ellenőrző albizottsági tagságról  

A 4. napirendi pontot ezennel megnyitom. A Költségvetési bizottság 
feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, 
valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottságba Böröcz 
László képviselő úr megüresedett helyére - a frakcióval egyeztetve - Kara Ákos 
képviselő urat javaslom tagnak. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az szavazatával ezt 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag 
elfogadtuk. Ezzel a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom önöket, hogy az Európai 
Parlament gazdasági és monetáris bizottsága Brüsszelben, 2019. szeptember 24-én 
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parlamentközi bizottsági ülést tartott. Az eseményen az Országgyűlést Tilki Attila, a 
Költségvetési bizottság alelnöke és Mellár Tamás, a Gazdasági bizottság alelnöke 
képviselte.  

Tájékoztatom továbbá önöket, hogy 2019. szeptember 30. és október 1. között 
Helsinkiben került megrendezésre az Európai Unió gazdasági és pénzügyi 
kormányzásáról szóló parlamentközi konferencia. Az eseményen Potocskáné Kőrösi 
Anita képviselő asszony képviselte az Országgyűlést.  

Bizonyára értesültek róla, de ehelyütt is tájékoztatom önöket, hogy 
bizottságunk tagját, Mesterházy Attila urat egyhangú szavazással a NATO 
parlamenti közgyűlésének alelnökévé választották. Gratulálunk képviselő úrnak 
még távollétében is.  

Megkérdezem az érintettek közül alelnök urat, hogy kíván-e az eseményről 
tájékoztatást adni. (Dr. Tilki Attila nemet int.) Alelnök úr nem él ezzel a 
lehetőséggel. 

Megkérdezem, hogy bárkinek van-e valamilyen bejelentenivalója, közérdekű 
bejelentése. (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor a napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülés ezzel pedig berekesztem. Köszönöm szépen a részvételt, a munkát. 
Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó  
 
 
 


