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Napirendi javaslat
1. A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)

2. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/582. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke (Fidesz)

 Dr. Józsa István, a bizottság alelnöke (MSZP)
 Pősze Lajos, a bizottság alelnöke (Jobbik)
 B. Nagy László (Fidesz)

  Dióssi Csaba (Fidesz)
 Dr. György István (Fidesz)
 Koszorús László (Fidesz)
 Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
 László Tamás (Fidesz)
 Manninger Jenő (Fidesz)
 Márton Attila (Fidesz)
 Riz Gábor (Fidesz)
 Riz Levente (Fidesz)
 Román István (Fidesz)
 Vantara Gyula (Fidesz)
 Wintermantel Zsolt (Fidesz)
 Hegedűs Tamás (Jobbik)
 Volner János (Jobbik)
 Dr. Bagdy Gábor (KDNP)
 Dr. Seszták Miklós (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Koszorús László (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig Wintermantel Zsoltnak (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. György Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Riz Gábornak (Fidesz) 
Rogán Antal (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)
Román István (Fidesz) megérkezéséig dr. Seszták Miklósnak (KDNP)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak ((MSZP)
Schön Péter (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Nyikos Györgyi helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)

Elnöki megnyitó

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és megjelent vendégeinket. Megkérem
képviselőtársaimat, hogy jelezzék a helyettesítéseket. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Eszerint négy napirendi pontja
van a mai ülésnek: a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat, az egyes gazdasági és
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat, a
közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint az egyebek.
Az egyebek napirend keretében alelnöktársaimmal együtt javaslatot teszünk az albizottságok
felállítására.

Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám) (A bizottság feladatkörébe
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Andréka Tamás
főosztályvezető-helyettes urat a Vidékfejlesztési Minisztériumból. A bizottság hatáskörébe
tartozó kapcsolódó módosító indítványok megvitatása a feladatunk. A T/578/52. számú
ajánlásból két  pont tartozik a bizottság hatáskörébe, a 9. és a 12. pont.

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában Ficsor Ádám módosító javaslata található. Kérdezem
a minisztérium álláspontját.

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában a költségvetési bizottság módosító javaslata
található. Kérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Tudomásom szerint a kiegészítő ajánlásban nincs más olyan javaslat, amelyik a
gazdasági bizottság hatáskörébe tartozna.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,
illetve módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok
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megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat a
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.

A módosító javaslatok nagy része a költségvetési bizottság módosító javaslatának a
szétdarabolása. Ezekről egyben nyilatkoztatnám az előterjesztőt.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
ezeket az előterjesztéseket támogatja.

ELNÖK: Ennek tükrében megyünk végig a T/581/183. számú ajánlás pontjain.
Kinek van kérdése, észrevétele az 1. pontban található módosító javaslattal

kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Kinek van kérdése, észrevétele a 2. pontban található módosító javaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Kinek van kérdése, észrevétele a 3. pontban található módosító javaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Kinek van kérdése, észrevétele a 4. pontban található módosító javaslattal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában a gazdasági bizottság módosító javaslata található és
erről nem kell külön szavaznunk. Józsa István alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): A kormány már nyilatkozott arról, hogy a
költségvetési bizottság javaslatait támogatja, és ha a bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a
módosító javaslatokról egyben szavazzunk, akkor az egészet egy szavazással elintézhetnénk.

ELNÖK: Azért gondoltam, hogy külön tárgyaljuk a módosító javaslatokat, mert akkor
mindegyikhez hozzá lehet szólni, de ha ezt így generálisan tudjuk kezelni és ellenzéki
képviselőtársaim támogatják, akkor a 6. ajánlási ponttól a 26. ajánlási pontig – a 24. ajánlási
pont kivételével – egyben tudunk szavazni. A felsorolt módosító javaslatok bármelyikéhez
van-e kérdés, észrevétel?

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Először arról kell szavazni, hozzájárul-e a bizottság
ahhoz, hogy csomagban szavazzunk a módosító javaslatokról.

ELNÖK: Ki támogatja azt, hogy a költségvetési bizottság javaslatait csomagban
szavazzuk meg? (Szavazás.) A bizottság támogatja az ügyrendi indítványt.

A 6. ajánlási ponttól a 26. ajánlási pontig – a 24. ajánlási pont kivételével – kinek van
kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)

Ki támogatja a fent említett módosító javaslatokat? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság támogatja a fent említett módosító javaslatokat.

A kiegészítő ajánlás 24. pontjában Ertsey Katalin módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a módosító indítvány egyharmados támogatást
sem kapott.

Van-e tudomása bárkinek más módosító indítványról? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Nagyon szépen köszönjük helyettes államtitkár úr segítségét.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/582. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Nyikos Györgyi helyettes államtitkár asszonyt a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részéről. A T/582/102. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Latorcai János képviselő úr kapcsolódó módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. NYIKOS GYÖRGYI helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Latorcai János képviselő úr kapcsolódó módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. NYIKOS GYÖRGYI helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 3. és 4. pontjairól nem tudunk szavazni, mert azok nem
házszabályszerűek.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában a költségvetési bizottság kapcsolódó módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. NYIKOS GYÖRGYI helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában Szatmáry Kristóf képviselő úr kapcsolódó módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. NYIKOS GYÖRGYI helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Van-e tudomása bárkinek más módosító javaslatról is? (Nincs jelentkező.) Nagyon
szépen köszönjük helyettes államtitkár asszony segítségét.
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Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Régi adóssága a gazdasági bizottság
vezetésének, hogy az albizottságok megalakulására, illetve az albizottságok tagjaira javaslatot
tegyen. Rogán Antal elnök úrral, valamint Józsa István és Pősze Lajos alelnök urakkal
egyeztetve tettünk javaslatot nyolc bizottság felállítására, figyelembe véve a mostani
kormányzati struktúrában a gazdasági bizottsághoz került hatásköröket. Ezek alapján – mint a
kiosztott mellékletből kitűnik – közbeszerzési és vállalkozásszabályozási,
vállalkozásfejlesztési és uniós forrásokat felügyelő, energetikai, informatikai és távközlési,
közlekedési és infrastrukturális, lakáspolitikai és építésügyi, az elmúlt nyolc év kormányzati
intézkedéseit vizsgáló, valamint a törvényességi felügyeletet biztosító ellenőrzési albizottság
felállítására teszünk javaslatot azzal, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően az „ellenőrző
albizottság” kivételével mindenhol kormánypárti elnök és ellenzéki alelnök lenne.
Valamennyi bizottságba megpróbáltunk minden frakcióból tagokat delegálni.

Scheiring Gábor LMP-s képviselőtársunk most sincs jelen és a tárgyalásokon sem volt
jelen, ennek ellenére beosztottuk őt is. Nem tudom, hogy ha nincs jelen, be tudjuk-e osztani
albizottságba, mindenesetre megpróbáljuk, és ha tiltakozik ellene, akkor módosítani fogunk.

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Én már korábban is dolgoztam az informatikai és
távközlési albizottságban, azért szeretném, ha egy fővel bővítenénk ennek az albizottságnak a
létszámát.

ELNÖK: Ez azt vonja maga után, hogy az ellenzéki képviselők közül is kell még egy
tagot választanunk.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Ebben az esetben én is az informatikai és távközlési
albizottság munkájában szeretnék részt venni.

DR. BAGDY GÁBOR (KDNP): Tekintettel arra, hogy ez most került kiosztásra és az
egyeztetés még nem százszázalékos körben zajlott le, azt javaslom, hogy most csak első

olvasatban tárgyaljuk, hiszen jelen pillanatban is hangzanak el felvetések, nevek, módosítási
igények. Tehát az lenne az elegáns megoldás, ha ezt most első olvasatban tárgyalnánk, majd
összegyűjtjük a módosítási igényeket, azokat szépen elrendezzük és ennek tükrében a
következő alkalommal véglegesítjük a beosztásokat.

ELNÖK: Az volt a terv, hogy a főbizottság az albizottságok megalakulását még a
nyári rendkívüli ülésszak alatt mondja ki. Ha most nem döntünk erről – azzal a fenntartással
is, hogy bármikor bármilyen cserét végrehajthatunk –, kifuthatunk a határidőből. A
kormánypárti képviselők között volt egy előzetes igényfelmérés, hogy ki melyik bizottságban
szeretne részt venni, és az alapján végeztük el a beosztást. Azt javaslom, hogy most döntsünk,
és utána bármilyen cserét végre tudunk hajtani, mert semmi sincs kőbe vésve.

DR. BAGDY GÁBOR (KDNP): Elvi kifogásom nincs ellene, de nem tudom hova
tenni azt a felvetést, hogy a szünet előtt már nem lesz ülésünk.

ELNÖK: Szerencsés esetben nem lesz.

DR. BAGDY GÁBOR (KDNP): Az én előérzetem ezt most nem támasztja alá, de nem
bánnám, ha elnök úrnak lenne igaza.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Cserélni majd csak a frakción belül lehet?
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ELNÖK: Elsősorban igen, de más csere is elképzelhető. Most egyetlenegy módosítást
tennénk, azt, hogy az informatikai és távközlési albizottság két taggal bővüljön. Seszták
Miklós és Hegedűs Tamás képviselő urak kerülnének be ebbe az albizottságba és így a belső
arányok nem változnának.

B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Ha már itt a kérések órája van, akkor jelzem, örülnék,
ha – eddigi tevékenységem alapján – az elmúlt nyolc év kormányzati vizsgáló bizottsága
helyett bekerülhetnék a vállalkozásfejlesztési és uniós forrásokat felügyelő albizottságba.

ELNÖK: Vannak olyan albizottságok, ahol kijelöléssel történt a tagok beosztása, és
természetesen lehetőség van a módosításra.

B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a megértést.

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Én is tudnék cserére javaslatokat tenni, de vegyük
figyelembe, hogy ez semmilyen plusz jövedelemmel nem jár, mindössze feladattal. Egyébként
pedig egy albizottság ülésén a bizottság tagjai bármikor részt vehetnek, a munkához tehát
bármikor lehet csatlakozni, ezért a tagságból nem érdemes kardinális kérdést csinálni.

B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Visszavonom az előbbi indítványom.

DIÓSSI CSABA (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy körülbelül hogyan
képzelitek az albizottságok működését. Az a főbizottsági tag, aki nincs benne az
albizottságban, kap-e meghívót az albizottsági ülésekre, és ha az érdeklődősét lefedi, akkor
részt tud-e venni a munkában? Én a közlekedési és infrastrukturális albizottsághoz állnék
közelebb, de látom, hogy ott nagyon nagy a tolongás, ezért elfogadom, hogy az energetikai
albizottságba vagyok beosztva, de örülnék, ha a közlekedési albizottság üléseire is kaphatnék
meghívót. Egyáltalán hogy működik ez az albizottsági rendszer, mekkora fontosságú ennek a
tevékenysége?

ELNÖK: Azt tudni kell, hogy az albizottsági tevékenység elég fakultatív jellegű. Az
albizottság két módon vesz napirendre témákat, egyrészt úgy, hogy a főbizottság némely
ügyek megtárgyalása előtt kéri az albizottságot, hogy végezzen egy szűkebb körű egyeztetést
a szakmai szervezetek meghívásával és beszélje meg a törvényt. A mostani erőltetett
parlamenti menetben erre se lehetőség, se szükség nem volt, de ősztől valószínűleg több idő
lesz egy-egy törvényre. Az albizottsági ülésre szokták meghívni azokat a szakmai
szervezeteket, amelyek egy-egy törvényjavaslat kapcsán konkrétan elmondják az
észrevételeiket, és ezeket az albizottság tolmácsolja a főbizottság felé. Tehát a főbizottság
bizonyos ügyek tárgyalását ledelegálja az albizottságnak, illetve – erre is teljes nyitottság van
– ha bármely képviselő kéri, hogy egy-egy témát szeretne az albizottságban megtárgyalni,
akkor az albizottság erre nyitott szokott lenni. Ezért mondtam azt, hogy viszonylag fakultatív
a dolog. S ahogy Manninger képviselő úr mondta, plusz juttatással nem jár az albizottsági
tagság, mindössze munkával jár. Az meg technikailag minden képviselő számára megoldható,
hogy értesüljön olyan albizottságok üléseiről is, amelyekbe tagként nincs delegálva.

Fenntartjuk azt, hogy ha a jövőben konkrét cserére vagy bővítésre lesznek igények, azt
maximálisan kezelni tudjuk.

Kérdezem, hogy azzal a kiegészítéssel, amit az informatikai és távközlési albizottság
tekintetében tettem, ki ért egyet a kiosztott melléklet szerinti albizottsági struktúrával és
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delegáltak listájával? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a
nyolc albizottság megalakulásával és a delegáltak listájával.

A nyári rendkívüli ülésszak alatt az albizottságok nyilván nem fognak már ülést
tartani, de jó lenne, ha az ősz folyamán valamennyi albizottság formálisan is megtartaná az
első ülését.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor már nem lesz több bizottsági ülésünk. Elnök
úr nevében is szeretném mindenkinek megköszönni a rendkívüli ülésszak alatt végzett
munkáját. Akivel már nem találkozom, annak rövid, de tartalmas nyarat kívánok. Az ülést
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc)

Szatmáry Kristóf
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


