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Napirendi javaslat

1. Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat (H/3427. szám)
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/3360. szám)  
(Lázár János és Koszorús László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3288. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi
előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat
(H/3345. szám, új/átdolgozott változat a H/1711. szám helyett)
(Dr. Nagy Andor (KDNP), dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) és Pálffy István (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

5. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat (T/3387. szám)
(Sebestyén László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

6. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3298. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása) 

7. a) A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-
2020 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a
leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára
létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés
(T/3344. szám)
(A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010
közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok
privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság
önálló indítványa)
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(Általános vita)

b) A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-
2010. közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a
leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára
létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

8. Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3414.
szám) 
(Általános vita)

9. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat (T/3498. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

10. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat (T/3359.
szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

11. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Herman István (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Baja Ferenc (MSZP)
Burány Sándor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Koszorús Lászlónak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Riz Gábornak (Fidesz)
Román István (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Sági István (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) távozása után Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP) megérkezéséig Rogán Antalnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) távozása után Burány Sándornak (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) megérkezéséig dr. Baja Ferencnek (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Szarvas Ferenc vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.)
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Kanyó Lóránt osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Sebestyén László képviselő (Fidesz), előterjesztőként

Megjelentek

Dr. Pócza András főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 15  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Megkezdjük a munkát. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirendi javaslatot a bizottság tagjai kézhez kapták. Én se a napirendi pontokon, se
a napirendi pontok sorrendjén nem szeretnék változtatni. Kinek van kérdése, észrevétele a
napirendi javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ki ért egyet a napirendi javaslattal?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről
szóló H/3427. számú határozati javaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló tudomásulvételéről szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megvitatása. Nyikos László elnök úr arról tájékozatott, hogy a költségvetési bizottság egyik
módosító javaslattal sem értett egyet.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Nyikos László képviselő úr módosító indítványa található.
Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 3. ajánlási ponttal – dr. Nyikos László
képviselő úr módosító indítványa található. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs
jelentkező.) Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4
igen szavazattal egyharmados támogatást sem kapott.

Nekem más módosító indítványról nincs tudomásom, és ha másnak sincs, akkor
lezárom a napirendi pont tárgyalását.

Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló T/3360. számú
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó
állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló
T/3360. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel
köszöntöm Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
részéről, az előterjesztőket pedig Koszorús László alelnök úr képviseli.

Az ajánlás 1. pontjában Schön Péter képviselő úr módosító indítványa szerepel.
Kérdezem Koszorús László alelnök urat, hogy az előterjesztők támogatják-e.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Schön Péter képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.
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KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Schiffer András képviselő úr módosító indítványa
található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 2 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Schiffer András képviselő úr módosító indítványa
található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 2 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlási pontok megtárgyalásának végére értünk. Van-e bárkinek tudomása más
ajánlási pontról? (Nincs jelentkező.)

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr és munkatársa jelenlétét.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról szóló T/3288.  számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

3. napirendi pontunk az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény módosításáról szóló T/3288. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok megvitatása. Tisztelettel üdvözlöm a kormány képviseletében megjelent Kovács
Pál helyettes államtitkár urat.
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Az ajánlás 1. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.)  A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Józsa István képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Józsa István alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Szeretném kérni az indoklás elutasítását. Tekintettel
arra, hogy a korábbi nagy nukleáris katasztrófák – például a fukushimai vagy a csernobili –
emberi mulasztásra vezethetők vissza, különösen fontos lenne a nukleáris biztonság
garantálása. Ez a javaslat úgy szól, hogy az Állami Számvevőszékkel hozza azonos mértékre
az Országos Atomenergia Hivatal kormánytisztviselőinek a javadalmazását. A módosító
javaslat megítélése kapcsán úgy is feltehetjük a kérdést: ér-e annyit a Magyar Köztársaságnak,
illetve a kormánynak a nukleáris biztonság, mint az állami számvevés. Az általános vitában is
elmondtam, én nagyon nyugodt vagyok, ha az Állami Számvevőszék meg tudja tartani a
dolgozóit és nincs fluktuáció, de még inkább nyugodt vagyok, ha a nukleáris területet
biztosító szakemberek kellő megbecsülést élveznek és ennek eredményeként úgy végzik a
munkájukat, hogy nem azt nézik minden második nap, hova mehetnének el Európa más
országába háromszor vagy négyszer ennyi pénzért dolgozni. Én jónak tartom az Állami
Számvevőszék esetére kidolgozott megoldást – ami a Ház előtt van és élvezi a Fidesz-frakció
támogatását –, de azt kérem, hogy a jelen lévő fideszes képviselők ahhoz hasonlóan a
nukleáris biztonságot érintő jelen előterjesztést az Országos Atomenergia Hivatal dolgozóinak
javadalmazásáról szintén támogassák. Tehát a képviselőkhöz szólok, mert az ő felelésségük,
hogy lesz-e garantálva a nukleáris biztonság. Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr kíván-e reagálni az elhangzottakra?

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Természetesen a kormány számára is fontos a nukleáris biztonság kezelése, minden időkben
elsődleges szempontként történő figyelemmel kísérése, de az atomenergia kérdésével az
atomenergia-törvény rendezését követően külön kormány-előterjesztésben kívánunk
foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a humánerőforrás-kérdések átfogó kezelése mellett az OAH
bérügyeinek a rendezésével, sőt az egész szakember-utánpótlás kérdésével együtt kívánunk
foglalkozni. A javaslatban szereplő céllal és a törekvéssel egyetértünk, de véleményünk
szerint ez egy átfogóbb kezelést igényel, amit a kormány a későbbiekben kíván rendezni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, dönteni fogunk a módosító
javaslatról, amit a kormány nem támogat. A bizottság tagjai közül ki támogatja Józsa István
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alelnök úr módosító indítványát? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Balczó Zoltán és Kepli Lajos képviselő urak módosító
indítványa található. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 6. pontjában dr. Schiffer András és Jávor Benedek képviselő urak módosító
indítványa található. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 5 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító indítványa található,
amely összefügg a 29. ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 8. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a
módosító indítványt.

Az ajánlás 10. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található,
amely összefügg a 11. ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 8 igen szavazattal, 18 nem ellenében
egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 12. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 1 szavazattal egyharmados támogatást
sem kapott.

Az ajánlás 13. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 14. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 15. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a módosító indítványt.

Az ajánlás 16. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító indítványa található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 17. pontjában – amely összefügg a 25. és 26. ajánlási pontokkal – Tóth
Ferenc képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 18. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontja.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 19. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 20. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 21. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 22. pontjában Józsa István képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ez ugyanaz a problémakör, amit
a legutóbbi bizottsági ülésen már taglaltam a radioaktív hulladék kezelésével, annak tömege
csökkentésére vonatkozó érdekeltség megteremtésével kapcsolatban. Jelenleg a Központi
Nukleáris Alapból működik a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Kft., amelynek a
költségvetését a költségvetési törvény határozza meg. Valamikor régen bizonyos számítások
alapján meghatározásra került az atomerőmű befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris
Alapba aszerint, hogy az élettartam során mennyi hulladék fog keletkezni és a bontás során
mennyi hulladékot kell majd elhelyezni. Ezeknek a számításoknak tizenöt évvel ezelőtt nem
voltak részei a csökkentésre vonatkozó tanulmányok, s jelenleg se fedezet, se érdekeltség
nincs arra vonatkozóan, hogy a radioaktív hulladékok mennyiségét bárki is csökkentse. Az
atomerőmű azért nem csökkenti, azért nem eszközöl ráfordítást, mert neki így is, úgy is
ugyanazt a húszegynéhány milliárdot kell befizetnie a Központi Nukleáris Alapba, az RHK
Kft.-nél meg nincs forrás, mert a törvény nem rendelkezik arról, amit én itt beleírtam, hogy a
csökkentésre irányuló kutatás-fejlesztési költségeit is fedezni lehessen a Központi Nukleáris
Alapból. Ez egy nagyon fontos szakmai kérdés. A javaslatom összhangban van a most
készülő európai radioaktív hulladékkezelési irányelvvel, amelynek kötelező fejezete lesz a
hulladék mennyiségének csökkentésére vonatkozó fejezet. Arra kérem a kormányoldal
képviselőit, hogy támogassák ezt a javaslatot, ugyanis a szakma ezt igényelné. Kormányzati
szinten van ellenkezés, amit szerintem a jogalkotó felelőssége áthidalni. Köszönöm.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr!

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Azért nem
értek egyet az alelnök úr által elmondottakkal, mert a Paksi Atomerőmű mint üzemeltető
befizetései összefüggésben vannak az engedélyes által termelt radioaktív hulladékokkal. Így
van ez a folyékony és a szilárd radioaktív hulladékok esetében is. A hulladékcsökkentés tehát
azért érdeke az erőmnek, mert ezen keresztül jelenik meg befizetéseinek az összege.
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Azzal egyetértek, hogy eddig semmiféle ráhatása nem volt az üzemeltetőnek, illetve az
ő tulajdonosának arra vonatkozóan, hogy az alap megállapítása milyen háttérdokumentumok
alapján történjen. Az imént elfogadott 20. számú módosító javaslat megteremti azt a
lehetőséget, hogy mind az atomerőmű, mind a tulajdonos képviselője részt vehet majd a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felügyelőbizottságában, ahol direkt ráhatása lehet az
összeg felhasználására, valamint a szükséges háttérdokumentumok és a követendő stratégia
kidolgozására. Úgy gondoljuk, ezáltal megvalósulhat az a részvétel és ellenőrző tevékenység
mind a tulajdonos, mind az engedélyes részéről, amely biztosíthatja a radioaktív hulladékok
csökkenetésére irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatását.

Emellett az atomtörvény jelentős előrelépést fog hozni a tekintetben, hogy megteremti
a negyedik generációs reaktorok kutatás-fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek
támogatását, s ez alapján sor kerülhet a nagy aktivitású radioaktív hulladékok, tehát a kiégett
üzemanyagok mennyiségének és újrafelhasználási lehetőségének a vizsgálatára. Ez jelentős
áttörést hozhat mind az alapképzés, mind pedig a hulladékcsökkentés terén. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, a döntés
következik. A kormány nem támogatja a módosító indítványt. A bizottság tagjai közül ki
támogatja? Megállapítom, hogy a javaslat 6 igen szavazattal egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 23. pontjában Balczó Zoltán és Kepli Lajos képviselő urak módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 3 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 24. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 27. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 21 igen
szavazattal támogatja.

Az ajánlás 28. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 30. pontjában Jávor Benedek képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 31. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 32. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 33. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

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

Az ajánlás 34. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt egyhangúlag
támogatja.

Az ajánlási pontok végére kértünk. Köszönöm helyettes államtitkár úr segítségét.

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a
kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/3345. szám, új/átdolgozott
változat a H/1711. szám helyett) (Módosító javaslatok megvitatása)

4. napirendi pontunk a privatizációs szerződések környezetvédelmi és
természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslathoz
benyújtott módosító javaslatok megvitatása és egy bizottsági módosító javaslat benyújtása.
Tisztelettel köszöntöm Rácz András helyettes államtitkár urat. Az előterjesztőket Papcsák
Ferenc képviselő úr képviseli.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Szili Katalin képviselő asszony módosító javaslata
található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a kormány álláspontját a rövid időre és a hosszú
hétvégére tekintettel nem sikerült beszereznünk, de megküldtük nekik az előterjesztést és
várhatóan az lesz a kormányálláspont, amit én itt előadok. A kormány várhatóan nem fogja
támogatni ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Ezek szerint most csak tárcaálláspontot tud mondani.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen.
Nem támogatja, mert olyan széles dimenziókat nyit meg, ami az ellenőrzési folyamatot
ellehetetlenítené.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 2 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca
támogatja, hiszen a november 30-ai határidő nem tartható, tekintettel arra, hogy már régóta fut
ez a javaslat. Ezért indokolt a határidő kitolása, hogy el lehessen végezni a vizsgálatot.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt egyhangúlag
támogatja.
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Az ajánlás 3. pontjában Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem
támogatjuk, mert nem szerencsés, ha prejudikálunk valamit. Várjuk meg a vizsgálat
eredményeit és annak tükrében döntsünk a jogszabály-módosításokról.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Van még egy bizottsági módosító indítványra irányuló javaslat. Kérdezem erről az
előterjesztő álláspontját.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Erről
nem tudok nyilatkozni, mert ezt az indítványt még nem láttam.

ELNÖK: Az előterjesztő álláspontjának ismeretében fogunk dönteni róla. Az
előterjesztő támogatja. Ki ért egyet a bizottsági módosító javaslat benyújtásával? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság a bizottsági módosító javaslat benyújtását egyhangúlag
támogatja.

A napirendi pont tárgyalásának végére értünk. Köszönöm szépen a tárca
képviselőjének a jelenlétet.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló T/3387.  számú törvényjavaslat (Módosító
javaslatok megvitatása)

5. napirendi pontunk a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslathoz
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztőt, Sebestyén
László képviselő urat, valamint a kormány részéről Rácz András helyettes államtitkár urat.

Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 14., 61. és 75. ajánlási pontokkal – Szili
Katalin képviselő asszony módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.
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Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 3. és 69. ajánlási pontokkal – Szilágyi
László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 3 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Font Sándor módosító javaslata található. Kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 5. pontjában – amely összefügg a 8., 17., 24., 26., 34. és 58. ajánlási
pontokkal – Herman István képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ez a kormány vagy a tárca álláspontja?

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elküldtük
a KIM-be a tárca által kidolgozott álláspontot, választ még nem kaptunk, de várhatóan a
kormány álláspontja is ekként fog alakulni.

ELNÖK: Csak azért tettem fel ezt a kérdést, mert az NGM jelezte, hogy
elképzelhetőnek tartja ennek a módosítónak a támogatását. Ezért volt számomra kardinális,
hogy a kormány vagy a tárca álláspontját képviseli-e a minisztérium. Ennek megfelelően
valószínűleg javaslatot fogok tenni arra, hogy a bizottság támogassa ezt a módosító javaslatot.
Herman István képviselő úr!
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HERMAN ISTVÁN (Fidesz): Szakmai indoklást szeretnék kérni, hogy miért nem
támogatják ezt az előterjesztést.

ELNÖK: Sebestyén László képviselő úr!

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: A módosító javaslat által
megteremteni kívánt termékdíj-szabályozás alapvetően támogatható lenne, azonban ez oly
mértékű változást eredményezne, amihez részletes hatástanulmány készítése lenne szükséges,
valamint egy teljes rendszerszintű átdolgozást követelne a szabályozásban. Minderre
tekintettel a javaslat – összefüggésben a benyújtott törvényjavaslattal – nem támogatható.

ELNÖK: Ahogy jeleztem, az NGM-től kaptam egy ilyen természetű észrevételt. Arra
kérem a bizottság tagjait, fontolják meg, hogy támogatják-e a javaslatot. Én mindenesetre
támogatom ezt a módosítót. Józsa István alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy itt
igazából egy dupla negációról van szó. A hazai kkv-kat az eredeti előterjesztés védi, amikor
benne marad az, ami itt vastagítva van, hogy „kivéve a bérgyártó által biztosított csomagoló
anyagokkal végzett csomagolás”. Az eredeti javaslat tehát védi a hazai kkv-kat, az viszont,
amit Herman úr véletlenül beadott és amivel kiveszi ezt a védelmet, sújtaná őket. Erre
vonatkozik az előterjesztőnek az a hozzászólása, hogy hatásvizsgálatot kellene végezni. Én
azt javaslom, hogy ezt a módosító javaslatot a hazai kkv-k védelmében ne fogadjuk el, mert
ez pusztán a bevételeket növeli, valamint kis- és középvállalkozásokat hoz rendkívül nehéz
helyzetbe.

ELNÖK: Herman István képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN (Fidesz): Én ebben a szektorban dolgoztam harminc éven
keresztül, így tudom, az előterjesztés azon túl, hogy védi őket, tiszta helyzetet fog teremteni.
A kormánynak pedig pont az a célja, hogy minden körülmények között tiszta helyzetet
teremtsen.

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérdezem, hogy ki támogatja
Herman István képviselő úr módosító indítványát, amit az előterjesztő nem támogatott.
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal támogatja a módosító
indítványt.

Az ajánlás 6. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt egyhangúlag
támogatja.
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Az ajánlás 7. pontjában – amely összefügg a 41. ajánlási ponttal – Szilágyi László
képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 10. pontban Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 12. pontjában Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 21., 37. és 40. ajánlási pontokkal –
Kepli Lajos képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 8 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 15. pontjában Gőgös Zoltán és dr. Józsa István képviselő urak módosító
javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 16. pontjában – amely összefügg a 29., 35. és 36. ajánlási pontokkal –
Herman István képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő
álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ebben az esetben is
kaptam jelzést az NGM-től, s ennek megfelelően javasolnám a bizottságnak legalábbis a
javaslat ideiglenes támogatását, aztán majd a frakciószavazások során értelemszerűen eldől a
végleges álláspont ebben a kérdésben. Helyettes államtitkár úr!

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezek az
összefüggő módosító javaslatok alapvetően érintik a teljes koncepciót, ezért nem támogatjuk
őket. Jó ötletek vannak bennük, amik a későbbiekben megfontolandók, de a törvényjavaslat
teljes koncepcionális átformálását most nem tudjuk támogatni. Ezért mondtunk nemet.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a
módosító indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 18
igen szavazattal támogatja.

Az ajánlás 18. pontjában – amely összefügg a 20., 30.,  31., 39., 43. és 65. ajánlási
pontokkal – dr. Kupcsok Lajos képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az
előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 19. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 22. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 23. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 22 igen
szavazattal támogatja.

Az ajánlás 25. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 27. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 28. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.
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ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 32. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 33. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 38. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 42. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 44. pontjában – amely összefügg a 48. és 51. ajánlási pontokkal – Font
Sándor képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 45. pontjában – amely összefügg a 79. ajánlási ponttal – Szilágyi László
képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 46. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.
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Az ajánlás 47. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 49. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 50. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 52. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 53. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 54. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 55. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 56. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 57. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 59. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 60. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 62. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.
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ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele?  (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 22 igen
szavazattal, 4 ellenszavazat mellett támogatja.

Az ajánlás 63. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 64. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 66. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 67. pontjában Font Sándor és Szilágyi László képviselő urak módosító
javaslata található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

Az ajánlás 68. pontjában – amely összefügg a 74. és 77. ajánlási pontokkal – Horváth
András, dr. Varga László és Pál Béla képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 70. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, ezért egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlás 71. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 22 igen
szavazattal, 4 ellenszavazat mellett támogatja.
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Az ajánlás 72. pontjában Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 73. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 2 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 76. pontjában Font Sándor képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a módosító indítványt 22 igen
szavazattal, 4 nem ellenében támogatja.

Az ajánlás 78. pontjában Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) A javaslatot senki nem támogatja, így egyharmados támogatást sem
kapott.

Az ajánlási pontok tárgyalásának végére értünk. Köszönöm szépen a kormány
képviselőjének és Sebestyén László képviselő úrnak a segítséget.

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3298. számú
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

6. napirendi pontunk az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel üdvözlöm dr.
Völner Pál államtitkár urat.

Az ajánlás 1. pontjában Bödecs Barna és Korondi Miklós képviselő urak módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Bödecs Barna és Korondi Miklós képviselő urak módosító
javaslata található. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat 4 igen szavazattal egyharmados
támogatást sem kapott.

Az ajánlási pontok tárgyalásának végére értünk, a napirendi pont tárgyalását lezárom.

A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti –
kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára
vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának
eredményéről szóló J/3344. számú jelentés (Általános vita)

A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti –
kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára
vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának
eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat (Döntés
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

7. napirendi pontunk a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez
vezető, 2002-2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok
privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának
eredményéről szóló jelentés. Egyrészt az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk,
másrészt egy határozati javaslatot is be kell nyújtanunk. Az előterjesztő mind a két esetben
Manninger Jenő képviselő úr, a vizsgálóbizottság elnöke. Arra kérem Manninger Jenő urat,
hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.



- 34 -

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Se a jelentéshez, se a bizottsági
önálló indítványhoz nincs kiegészítésem. Viszont jelen van a vizsgált cég vezérigazgatója, aki
a bizottság jelentését röviden véleményezni kívánja, ha azzal a bizottság is egyetért.

ELNÖK: Tisztelettel üdvözlöm Szarvas Ferenc vezérigazgató urat és megadom neki
a szót, hogy tegye meg az észrevételeit.

Szarvas Ferenc vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.) észrevételei

SZARVAS FERENC vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Tisztelt Bizottság!
A bizottsági ajánláshoz szeretnék a MÁV országos vezetése nevében néhány gondolatot
megfogalmazni. Az írásos verziónkat délután eljuttatjuk a gazdasági bizottság tagjaihoz.

A parlamenti vizsgálóbizottság megállapításai döntő részben ajánlásokat fogalmaznak
meg a MÁV vezetése számára. Ezeket köszönettel vesszük és néhány pontban reflektálnék is
rájuk. Szeretném előrebocsátani, hogy a legtöbb pontban támogatjuk a megállapításokat.

A bizottság 17 pontban fogalmazza meg azt, amit részben a kormánynak, részben a
minisztériumnak, részben pedig a MÁV vezetésének szán. Ezek közül néhány olyanra,
amelyekre a MÁV vezetésének is kompetenciája van, pár szóban hadd reflektáljak.

Az első, amihez rövid kommentárt fűznék, a 3. ajánlási pont, amely a MÁV-csoport
működésére, szervezeti struktúrájára vonatkozik. Nagy tisztelettel szeretném jelezni, hogy a
MÁV új vezetése június 30-ig leteszi azt a javaslatát az igazgatóság, illetve a tulajdonos
asztalára, amelyben szerinte a szerkezeti változtatásokat meg kell tenni. A késedelemnek,
illetve az említett időzítésnek az az oka, hogy a MÁV is várja a közösségi közlekedési
koncepció kormányzat által történő elfogadását, hiszen az új szervezetnek azzal összhangban
kellene alakulnia.

A 4. ajánlási pont ahhoz a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy további kiszervezés és
privatizáció nem lehet cél. A MÁV új vezetése ezzel teljes mértékben egyetért. Miközben az
eddigi kiszervezések egy része a jogharmonizációval összefüggő úgynevezett unbundling
folyamathoz kapcsolódott, más részében tetten érhető, hogy formális létszámintézkedésekhez
kapcsolódó kiszervezések erőltetése nem vezetett kifejezetten pozitív eredményre. Mindezek
alapján a jövőben ezeket a lépéseket csak nagyon indokolt esetben tartjuk elképzelhetőnek.

Az 5. ajánlásban javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy nézzük végig, melyek
azok a tevékenységek, amelyek visszaszervezhetők. A korábbi meghallgatáson is volt módom
elmondani, hogy ezeknek a szakmailag az alaptevékenységhez kötődő tevékenységeknek a
kiszervezését a MÁV új vezetése nem tartja szerencsésnek. Megpróbáljuk ezeket a kérdéseket
szakmailag előkészített módon másképp kezelni, és ahol arra épeszű lehetőség van, ott a
visszaszervezés irányába elmozdulásokat tenni. Néhány héten belül döntés várható a
felsővezeték-karbantartás kérdésében. Ennél azonban összetettebb probléma a takarítások
ügye. Itt egy sokkal hosszabb és átfogóbb rendezés igényeltetik, jórészt azért, mert a saját
munkaerővel végzett átfogó takarítás a sajátságos magyar helyzet és szabályok miatt
lényegesen többe kerül.

Ugyanebben a pontban megállapítja a bizottság az igazgatási költségek jelentős
növekedését. Részletes elemzést fogunk végezni az igazgatási költségek elmúlt nyolc évi
alakulásáról. Előzetesen az látszik, hogy két szakaszra kell bontani a dolgot. Egyrészt a 2001-
2005 közötti időszakra, amikor, legalábbis papíron, jelentősen nőttek az igazgatási költségek,
ennek azonban részben technikai okai voltak, hiszen korábban az ilyen látens költségeket
explicitté tette a rendszer, másrészt a 2006-2009 időszakra. A 2010-es számokkal kiegészítve
az elemzés megpróbál rávilágítani arra, hogy a költségek ebben az időszakban mennyivel
növekedtek. Előzetes becsléseink szerint az irányítási költségek ekkor – részben a jelentős
létszámleépítések miatt is – nem, de reálértékben szinte biztosan nem növekedtek.
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A 6. ajánlással kapcsolatban – amely a közbeszerzési törvény megváltoztatására
vonatkozik – szeretném jelezni, hogy a kormány tudomásom szerint beterjesztett egy
törvényjavaslatot, s ehhez kapcsolódóan máris tett ajánlásokat. Jelen pillanatban a kollégáim
vizsgálják, hogy a javaslataink közül mit tudtak elfogadni. Reméljük, hogy az ez irányú
konzultációk eredményre fognak vezetni.

A 7. javaslat a beszerzésekre vonatkozik. A MÁV vezetése – és személyesen én
magam is – elkötelezett abban, hogy a beszerzések központi kontrollját biztosítani kell.
Igyekszünk egy olyan Center Led modellt kialakítani, amely biztosítja, hogy a MÁV
beszerzési folyamatai áttekinthetők és kontroll alatt tarthatók legyenek, s emellett a
csoportérdek is érvényre juthasson. A beszerzési folyamatok teljes visszaadása a részegységek
számára részben közbeszerzési, részben pedig – még egyszer mondom – kontroll korlátba
ütközik.

Megkezdtük a szintén ebben a pontban jelzett informatikai projektek felülvizsgálatát.
Rendkívül sok leányvállalatba szervezett struktúra jött létre. A MÁV új vezetése negatív
mellékhatásként értékeli azt, hogy a leányvállalatok önálló informatikai fejlesztési
projektekbe kezdtek, ami olyan időszakos monopóliumokhoz vezetett, aminek az
újrastrukturálása, újragondolása feltétlenül szükséges és hosszabb időt vesz igénybe.

A 8. ajánlás a szakszervezeti költségekkel kapcsolatos. Jelentem a bizottságnak, hogy
az alapvetően a munka törvénykönyvében meghatározott minimumhoz képest a MÁV-ban
2010-ig egy lényegesen magasabb munkaidőkedvezmény-alap megállapodási rendszer volt
érvényben a reprezentatív szakszervezetekkel. Ez azt jelenti, hogy három tagonként két óra
minimum ajánlással szemben 3,8 óra/hó munkaidőkedvezmény-alapot juttatott a MÁV a
szakszervezeteknek. Az új vezetés erről egyeztetéseket kezdeményezett, és a 3,8 órát 2011-től
3 órára sikerült lecsökkenteni, s ezzel párhuzamosan 15-17 százalékkal csökkentettük a
szakszervezeti vezetők – csakúgy, mint a MÁV-vezetők – díjazását. Természetesen további
kérdés lehet ezeknek a költségeknek a csökkentése, ehhez azonban a másik fél kontribúciója
is szükségeltetik.

Megfontoljuk a 9. ajánlásban megfogalmazott ingatlangazdálkodás teljes
átszervezését. Egyébként egyetértünk az átszervezési javaslattal. Szeretném jelezni, hogy a
vezetés részéről történő érdemi javaslattételre azok után lesz érdemes visszatérni, amikor a
MÁV-ingatlanok sorsával kapcsolatos kormányzati döntések megszületnek, de teljesen
egyetértünk azzal, hogy a párhuzamosságokat meg kell szüntetni, a racionalizálásokat pedig
meg kell tenni. Erre vonatkozó elképzelésekkel már rendelkezünk.

A bérleti szerződések felülvizsgálatát is javasolja a bizottság. Itt meg kell említeni,
hogy több ezer szerződésről van szó, és ezek tételes felülvizsgálata saját erőforrásból
rendkívül hosszú ideig tartana, ezért később döntés szükségeltetik arról, hogy milyen
mélységig és milyen külső erőforrás biztosításával láthatunk hozzá ehhez a feladathoz.

Ha megengedik, kompetencia híján a 10. ajánlásban szereplő MÁV Cargóhoz nem
szólnék hozzá. Annyit azonban jeleznék, hogy a MÁV nem rendelkezik olyan erőforrással,
amely a cargo tevékenység visszaszervezését, visszaintegrálását vagy újrakezdését lehetővé
tenné.

A 11. ajánlással, amely a karbantartások és felújítások kérdéskörével kapcsolatban
fogalmazódott meg, maximálisan egyetértünk. Azt azonban látni kell, hogy a karbantartási
szint növelése és legalább a műszaki színvonal megtartása éves szinten a jelenlegi
költségvetési pályához képest meggyőződésünk szerint 50-60 milliárd forinttal több
ráfordítást indukálna a pályavasút vonatkozásában, és ezen felül jöhetne még olyan beruházás,
amely a több évtized alatt elmaradt karbantartások visszapótlását célozná. Erre a következő

javaslati pontnál még kitérnék. A karbantartási szint növelése önmagában természetesen nem
old meg minden problémát. Vannak olyan területek – különösen a távközlés, az erősáram és a
biztosító berendezések terén –, ahol csak fejlesztő beruházásokkal emelhető a színvonal.
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A 12. javaslat arra próbál meg ajánlásokat megfogalmazni, hogy a nagy sebességű

vasúthálózat építése helyett a MÁV az építéskori színvonalra történő visszaállásra
koncentráljon, azaz az építéskori pályasebességet célozzuk meg, mint stratégiai célt. Ezzel
egyetértünk. A vállalatvezetés által elkészített stratégia tervezetében egy tízéves lassú
felszámolási programra teszünk javaslatot. Mivel ennek a becsült költsége 4-500 milliárd
forint, évi további 40-50 milliárd forintnyi költségvetési tehervállalás mellett van ennek
lehetősége.

A másik, amit szeretnék itt megjegyezni: az EU által finanszírozott vasútfejlesztő
projektek döntően a TEN-T hálózatra, illetve a két fő korridor vasúthálózati elemeire
vonatkoznak. Látni kell, hogy itt eleve 160 kilométer/óra sebesség, valamint 22,5 tonna
tengelyterhelés az a minimum, amire az EU pályázati lehetőséget és szerencsés esetben 85
százalékos támogatást biztosít. Ha úgy tetszik, itt azt lehet eldönteni, hogy kérünk-e ilyen EU-
támogatást vagy nem. Ha kérünk – a MÁV vezetése szerint ez feltétlenül szükséges lenne –,
akkor a pályasebességet ezeken a vonalakon muszáj 160 kilométer/órára növelni.

A 14. ajánlásban a szerződések felülvizsgálatára és a hátrányos szerződések
újrakötésére tesz javaslatot a bizottság. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ezeket a
szerződéseket igyekszünk folyamatosan felülvizsgálni. Megpróbáltunk olyan beszerzési
programot indítani, amely különösen a kis- és középvállalkozások számára lehetővé teszi azt,
hogy a MÁV bizonyos beszerzési tenderein el tudjanak indulni. Ugyanakkor látni kell, a
valódi monopolhelyzetű beszállítók esetében a MÁV vezetése nincs abban a helyzetben, hogy
a kialakult helyzetet önállóan kezelje, hiszen a valódi monopólium azt jelenti, hogy a MÁV
egy monopolszolgáltatóval áll szemben, s azt tudja eldönteni, hogy igénybe veszi-e a
szolgáltatást vagy sem. Az igazi áttörést az jelentené, ha új befektetők jelentkeznének az adott
szakterületen, illetve a határon átnyúló külföldi szolgáltatók jelennének meg az egyébként
nyilvános európai tendereken. További probléma, hogy a Kbt. szabályai alapján kötött ilyen
jellegű szerződéseknél a szerződések felülvizsgálata és módosítása roppant nehézkes, szinte
megoldhatatlan.

A 15. ajánlás a kulturális támogatási szerződés felülvizsgálatát ajánlja a MÁV
vezetésének. Egyetértünk az ajánlással és hozzá is kezdtünk a Vasutasok Országos
Közművelődési és Szabadidő Egyesületével egy újfajta együttműködés kialakítására. Az erre
vonatkozó MÁV-elképzelések kialakultak. A következő hetekben javaslatot teszünk a VOKE-
rendszer tagjainak arra, hogy egy újfajta támogatási politikával legyenek partnerei a MÁV
vezetésének. Ha nem tudunk velük megállapodni, akkor a MÁV vezetése kész az egész
rendszert újragondolni.

A 16. ajánlásban szintén a MÁV számára hátrányos szerződések felülvizsgálatát
javasolják. A megállapításokkal egyetértünk. Szerintünk is mind a négy említett szerződés
felülvizsgálatra szorulna, részben technológiai, részben jogi szempontból. A Papírtekercs Kft.
ügyében például erőteljes technológiai kiszolgáltatottság érvényesül, és nem egyszerűen arról
szól a történet, hogy egy meglévő szerződést újra kell tárgyalni, hanem adott esetben az egész
technológiai láncot lehet újragondolni. A Resti Zrt. esetében megint csak olyan, a kilencvenes
években kötött hosszú távú szerződésről van szó, amelynek a partner nélküli egyoldalú
módosítására a MÁV vezetésének nincs módja. A tulajdonos közreműködésével keressük a
rendezés elfogadható megoldásait. Az erre vonatkozó javaslataink a következő hetekben
véglegesítődnek, és a kormányzati segítség függvényében tudunk erre kitérni. A többi említett
szerződés felülvizsgálata folyamatban van, és remény van arra, hogy a szerződések néhány
héten, hónapon belül újragondolhatók lesznek.

A 17. ajánlásban konkrét projektek vizsgálatára tesz javaslatot a bizottság. A magunk
részéről ezzel is egyetértünk. Budai Gyula kormánybiztos úrral, illetve a KEHI-vel – amely
párhuzamosan vizsgálatot folytat a MÁV-nál – azt a megoldást tartanánk elfogadhatónak, és
erre vonatkozó kezdeményezést tettünk is, hogy a KEHI minden konkrét ügyet illesszen bele



- 37 -

a vizsgálatába, és legyen egy szervezet, amely minden eddig felmerült konkrét problémás
ügyet átfogóan, a vállalat gazdálkodásával együtt ki tud vizsgálni. Erre minden lehetőség
adott. Reményeim szerint a KEHI ezt a feladatot erőforrásokkal bírni fogja és a következő
hónapokban a külön kivizsgálandó projektekre is vizsgálati jelentést fog letenni nekünk,
illetve a tisztelt bizottság asztalára is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm vezérigazgató úr észrevételeit. Remélem, hogy
ezeket volt mód a vizsgálóbizottság ülésén is megvitatni, mert ennek mégiscsak az a fóruma.
Függetlenül az elhangzottaktól, nagyobbrészt elfogadó volt a vélemény, és ez az eredeti
szövegjavaslat fenntartását jelenti. Jól értettem ezt? (Manninger Jenő: Igen.)

Van-e további kérdés, észrevétel a napirend kapcsán? Elsőként államtitkár asszonynak
adom meg a szót.

Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
észrevételei

HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről a kiemelt állami
szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkárság a vizsgálóbizottság munkáját segítve,
a vizsgálóbizottság kérései alapján szerzett be dokumentumokat, illetve anyagokat, és a
vizsgálat során felmerült kérdések megválaszolásában igyekezett segítséget adni.

Nem akarom megismételni az előttem szóló Szarvas úr szavait, hiszen korábban is
ismertük már a MÁV álláspontját, csupán néhány gondolatra szeretném felhívni a figyelmet,
azzal együtt, hogy előre leszögezem: a kormány elfogadja a vizsgálat megállapításait és a
vizsgálati jelentést. Nagyon sok kérdésre kellett volna választ adnia a vizsgálóbizottságnak,
ami nehezítette a munkáját, hiszen ehhez tonnányi anyagot kellett volna átvizsgálnia. Ezért
volt az, hogy folyamatosan segítséget kaptak a MÁV belső ellenőrzése és annak vezetői
részéről.

Amire a bizottság jutott, az valószínűleg nem teljes körű, de általános és súlyos
megállapításokat is tesz. Az elmúlt nyolc év vizsgálata kapcsán a nemzeti fejlesztési
miniszternek is az az álláspontja, hogy a MÁV helyzetéhez bizonyos korábbi hibás
kormánydöntések is hozzájárultak. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy a folyamatos
szerkezetátalakítás miatt jelentősen csökkent a MÁV vagyona, és a privatizáció révén jelentős
nyereséges ágazatok kerültek kiszervezésre a MÁV részéről. Az a probléma, hogy nem előzte
meg egy hosszú távú közlekedési stratégia a tulajdonosi döntéseket. A tulajdonosi pozíciókat
a vizsgálati anyag szerint 2002 és 2007 között hosszabb-rövidebb ideig 32 személy töltötte be,
ami azt jelenti, hogy a döntéseket folyamatosan változtatta a kormány és az iránymutató
minisztérium. A kulcspozícióban pedig átlagosan 2,5 évet töltött egy-egy meghatározó
személy, így gyakorlatilag se a vezetésben, se a kormány közlekedési stratégiájában nem volt
egy olyan folyamatosság, amely mentén a MÁV átalakítása megtörténhetett volna, és a
racionális gazdálkodás felé vehette volna az irányt a MÁV gazdálkodása.

Az is egyértelműen kiderült a vizsgálati jelentésből, hogy a szervezetlenség és a nem
egyértelmű iránymutatás mellett a MÁV nem megfelelően gazdálkodott az állami vagyonnal.
Ez önmagában is felveti az előző kormányzati erők, illetve a gazdálkodásban részvevők
felelősségét, és ahogy vezérigazgató úr is mondta, a KEHI vizsgálatának még nagyon sok
felelősségre kell választ adnia, és a KEHI-vizsgálat tudja majd megmutatni az igazi személyi
felelősséget is a hibás döntésekben.

Az elszámoltatás és a felelősség kérdésének megállapítása mellett számunkra nagyon
fontos a jövő is. Ez a nyolc év nagyon komoly tanulságokkal szolgál a kormány számára,
hogy hogyan nem kell és nem lehet a MÁV gazdálkodását irányítani és szervezeti átalakítási
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döntéseket hozni. Az egyik legfontosabb stratégiai elv, hogy a további privatizációnak és a
kiszervezésnek véget kell vetni, magyarán a kormány egyetlenegy területen sem fogja a
kiszervezést javasolni a MÁV-csoporton belül, illetve a privatizáció a teljes MÁV-csoporttal
és az állami vagyonnal kapcsolatban is megszűnik. Ezzel együtt nagyon fontosnak tartjuk az
ingatlangazdálkodást is. A jelentésből egyértelműen kiderül, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő mellett a MÁV rendelkezik a legnagyobb állami vagyon fölött, mégpedig sok
esetben a MÁV által ismeretlen vagyonelemekkel, ezért az országleltárral egy időben a MÁV
vagyona teljes körű számbavételének és átvilágításának is meg kell történnie.

Az állami vagyonról szóló törvény módosítását is javasoljuk azért, hogy a gazdasági
társaságok részesedése mellett a társaságok mérlegében szereplő vagyonelemek is fellelhetők,
és minden esetben a kormány, valamint az állampolgárok számára megismerhetők legyenek
és az állami vagyon részét képezzék.

A jelentés jövőbeni intézkedésekre tett javaslatai mellett nagyon fontos az, hogy ezek
a megállapítások a közösségi közlekedés átalakítása kapcsán az egységes és hosszú távú
közlekedési stratégia mentén történjenek meg. Ezért javasoljuk, hogy az átalakítás során
vegyük figyelembe a bizottság megállapításait, a jövőbeni stratégia kialakítása kapcsán pedig
vegyük figyelembe és hajtsuk végre a bizottság által tett javaslatokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár asszony alapos tájékoztatását. Gondolom,
hogy ezek a szempontok még vissza fognak térni az általános és a részletes vita során is.
Összességében a kormány álláspontja is támogató a bizottsági jelentéssel kapcsolatban.

Van-e még kérdés, észrevétel? Józsa István alelnök úr!

Kérdések, válaszok

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár asszony az
utolsó mondataiban említette ismeretlen vagyonelemek előkerülését. Kérdezem, az elmúlt egy
évben sikerült-e a végére érniük a vagyonkataszter pontosításának, ami a megalapozott
munkának szerintünk is egy szükséges eleme.

ELNÖK: Köszönöm. Manninger Jenő képviselő úr!

MANNINGER JENŐ (Fidesz): A jelentés fent van a parlamenti honlapon, de
szerintem szükség volt a MÁV vezetése álláspontjának az ismertetésére is. A MÁV
álláspontja először ilyen formában jelent meg, de ők a bizottság ülésein is rendszeresen részt
vettek, sőt a korábbi vezetőktől is igyekeztünk információkat beszerezni.

Lényegében vezérigazgató úr is és államtitkár asszony is egyetértett a határozati
javaslat, illetve a megfogalmazott válaszok lényegével. Egyetlenegy kérdésben van vita
köztünk, amit a hátralévő időben nyilván még lehet tisztázni: a bizottság által felkért
szakértők az igazgatási költségek növekedését mutatták ki 2006 és 2010 között, míg a MÁV
szakértői ezt vitatják. A határozati javaslatokra vonatkozó válaszokban viszont lényegében
egyetértünk, és ezúton is köszönöm a MÁV vezetésének, személyesen Szarvas Ferenc
vezérigazgató úrnak is a segítségét, amely alapján nagyon sok javaslatot tudtunk letenni,
amelyek végrehajtása természetesen a kormányzatra és a MÁV vezetésére vár. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Alelnök úr kérdésére vezérigazgató úr kíván válaszolni.

SZARVAS FERENC vezérigazgató (Magyar Államvasutak Zrt.): Tavaly szeptember
óta próbáljuk a MÁV mintegy 123 ezer ingatlanát – amely mintegy 17-19 ezer helyrajzi
számon van bejegyezve – felülvizsgálni azért, hogy a vagyonkataszter, tehát az ingatlan-
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nyilvántartás és a MÁV könyvei közötti összhangot meg lehessen teremteni. Egyelőre arról
tudok számot adni, hogy kollégáinknak a Nemzeti Vagyonkezelővel közösen folytatott
munkája eredményeként nagyjából tudjuk, hol vannak az eltérések a MÁV
vagyonnyilvántartása és a közhiteles ingatlan-nyilvántartás között. Személyes
meggyőződésem, hogy ezt hagyományos szerződéses viszonyrendszerekkel nem lehet
kezelni. A MÁV Rt. ’93-as alapítására visszavezethető hibák teljes körű utólagos orvoslására
ma nem látok módot, ezért valamilyen jogszabályi felhatalmazás keretében lehet majd egy
olyan állapotot elérni, ahol a Nemzeti Vagyonkezelő és a MÁV le tudja rendezni az ingatlan-
nyilvántartások kérdését.

Másrészt szeretném jelezni, hogy a MÁV-ban folyik egy jelentős szakmai munka, ami
térinformatikai projekt névre hallgat Ennek az lenne a feladata, hogy ténylegesen a MÁV
kezelésében és/vagy tulajdonában lévő ingatlanok műszaki paramétereit a valóságnak
megfelelően feltárjuk. Ez a projekt elvileg három elkülönült ütemben zajlik. A második ütem
lezárása közelében vagyunk, ami alapján az a reményünk, hogy meg tudjuk mutatni a
földfelszín fölötti ingatlanvagyon természetes karakterisztikáját. A harmadik ütem a földalatti
vagyonelemekre is kitérne, ami további komoly erőfeszítéseket és anyagi ráfordításokat
igényelne, ez azonban erőforrás hiánya miatt egyelőre valószínűleg leállításra kerül. Még
egyszer mondom, reményeink szerint az év végéig valamilyen jogszabályi rendezéssel
támogatva biztosítható lesz, hogy egy elfogadható, vagy legalábbis utólag a kavarodást nem
növelő, hanem egyszerűsítő ingatlan-vagyonleltár álljon mind a MÁV, mind a Vagyonkezelő
rendelkezésére.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor a döntés
következik. Két döntést kell meghoznunk, egyrészt azt, hogy a jelentés általános vitára
alkalmas-e, másrészt azt, hogy benyújtsuk-e a bizottsági önálló indítványt.

Szavazás

Ki ért egyet a jelentés általános vitára való alkalmasságával? (22) Ki nem ért vele
egyet? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a jelentést 22 igen szavazattal,
3 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartja.

A következő döntésünk bizottsági önálló indítvány benyújtásáról szól. Ki ért egyet az
önálló bizottsági indítvány benyújtásával? (18) Ki nem ért vele egyet? (7) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, 7 nem ellenében támogatja az önálló
bizottsági indítvány benyújtását.

A napirendi pont tárgyalásának végére értünk.

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/3414. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

8. napirendi pontunk az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel üdvözlöm
a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében megjelent Kardkovács Kolos helyettes
államtitkár urat és kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Kanyó Lóránt kollégám fogja ismertetni a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Parancsoljon!
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Kanyó Lóránt osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Nem kívánnék visszaélni a tisztelt bizottság idejével, ezért csak nagyon röviden a
törvényjavaslat fontosabb pontjait említem meg.

Az önök és a tisztelt Ház asztalán nyugvó törvényjavaslat összességében hét törvény
módosítását irányozza elő, és mindegyik törvény változtatása kis terjedelmű. A javaslat eltérő
célok mentén fogalmazza meg a módosításokat. Közös bennük, hogy mindegyik esetében
érdek fűződik ahhoz, hogy az Országgyűlés még ebben az ülésszakban elfogadja őket.

Milyen célrendszer köré szerveződik a törvénymódosítás? A legfontosabb cél az, hogy
a hiánycél tartható legyen. E körbe tartozik a jövedékiadó-törvény módosítása. A második cél,
hogy az adminisztrációs terhek lehetőség szerint csökkenjenek, a harmadik cél pedig az, hogy
például a hitelintézeti, illetve a befektetési vállalkozási törvény módosításával egyértelműbb
jogalkalmazás, jogértelmezés jöjjön létre.

Kiemelten szeretném megemlíteni még a számviteli törvény változását, amelyben a
kötelező könyvvizsgálati értékhatár 2012-től 200 millió forintra emelkedik, 2014-től pedig
300 millió forintra. Ez összességében több tízezer kis- és középvállalkozás számára jelent
egyszerűsítést.

Fontos változtatás a jövedékiadó-törvényben az, hogy a javaslat indítványozza az E85-
ös üzemanyag bioetanol tartalma adómentességének korlátozását akként, hogy a bioetanol
részre egy 12 forint/liter összegű adót irányoz elő.

A dohánytermékek kapcsán szintén az adómértékek emelését indítványozza a javaslat.
E körben a cigaretta jövedéki adója előre meghirdetett módon három lépcsőben 2,4-2,4
százalékkal emelkedik, emellett a vágott dohány vagy fogyasztási dohány minimumadója is
emelkedik, ennek üteme egy kicsit erőteljesebb, 6, 9, illetve 11 százalékos. Ennek az az oka,
hogy a dohánytermékek piacán az utóbbi időszakban olyan negatív tendenciákat lehetett
tapasztalni, amelyek eredményeként a fogyasztás az alacsonyabb adótartalmú termékek
irányába tolódott el. A módosítás motivációja ezeknek a negatív tendenciáknak a lehetőségek
szerinti visszaszorítása, lelassítása, megakadályozása.

Köszönöm, ennyit kívántam elmondani, és a kérdésekre szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa István alelnök úré a szó.

Kérdések, észrevételek, reflexiók

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Megint egy nagyon
vegyes saláta van előttünk, amelynek van egy pontja, amelyik részünkről is támogatható, az
illetéktörvény költség- és adminisztrációcsökkentést tartalmazó rendelkezései, ez ugyanis
mindenkinek az érdekét szolgálja. Viszont az előterjesztés egésze messzemenő

következményekkel jár és kockáztatja az uniós zöldenergia-vállalásainkat. Arról nem is
beszélve, hogy tovább erősíti Magyarországgal szemben azt a képet, hogy a beruházások itt
nincsenek biztonságban. Az E85-ös vagy bioetanol-beruházásokat egy adott gazdasági
környezettel, adott jövedékiadó-kedvezménnyel kalkulálták, ezért ezt megváltoztatni és az
eddigi jövedékiadó-kedvezményt felemelni 10 százalékra azt eredményezi, hogy évekig nem
lesz ilyen beruházás Magyarországon, de még az is kérdés, hogy a meglévők befejeződnek-e,
tehát munkahelyek ezreit fogja veszélyeztetni.

Hasonlóan nehezen fogadható el a dohánytermékek jövedékiadó-emelése. Ennek az
indoklása csak a költségvetési bevétel, ráadásul a fogyasztási dohány és a vágott dohány
jövedéki felfuttatását mutatja, ami a szegények dohánya, ezt ugyanis a legszegényebb
emberek használják. Ebben is megnyilvánul a Lázár-féle kijelentés, hogy akinek nincs
semmije, az annyit is ér? Én ezt különösen sérelmesnek tartom.
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Ezenkívül megszünteti a vendéglátóipart érintő havi standolási kötelezettséget.
Amikor a költségvetésnek bevételi igényei vannak és ezért kockára tesz uniós vállalásokat,
befektetői bizalmat az E85-össel meg a többivel, akkor megszünteti a vendéglátóipar havi
standolási kötelezettségét. Ez struccpolitika! Ezzel bevételek fognak kiesni! Az előterjesztő
sem gondolhatja azt, hogy ez csak adminisztrációt jelent. Ez a visszaélések lehetőségét fogja
növelni. Tessék megnézni a számokat, hogy eddig mennyi bevétel jött be erről az ágról és
ezután mennyi fog bejönni. Ez tehát semmiképpen nem támogatható.

A másfél pozitívum, valamint a három és fél negatívum alapján mi ezt nem tudjuk
támogatni, és kérjük az előterjesztőt, hogy különösen az E85-re vonatkozó előterjesztést
nagyon gondolja meg, sőt én azt javasolnám, hogy vonja vissza, mert ennek messzemenő
negatív következményei lesznek. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Én is
szeretnék két dolgot jelezni.

Az egyik: ellentétben az alelnök úr által elmondottakkal, a Fidesz képviselőcsoportja a
havi standolási kötelezettség megszüntetésével kapcsolatos jogszabály-módosítást üdvözli. Ez
egy kifejezetten pozitív lépés, ami az eddigi bürokratikus terhek csökkentését jelenti a kis- és
középvállalkozói szektorban. Inkább arra hívnám fel alelnök úr figyelmét, hogy nézze meg
azokat az adóügyi statisztikákat, hogy amikor bevezették, akkor nőtt-e ezzel kapcsolatban a
jövedékiadó-bevétel, és arra fog rájönni, hogy érdemi változás nem következett be. Éppen
ezért az a módosítás, amit az előző kormányok vezettek be, nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, ellenben rendkívül jelentős bürokratikus többletterhekhez vezetett.

Ami a vágott dohánnyal kapcsolatos törvénymódosítási szándékot illeti, ezt ugyan
megértem a kormány részéről, de elképzelhető, hogy ebben az esetben a Fidesz-frakció is fog
módosító indítvánnyal élni, de e tekintetben még szükségesek további egyeztetések.

Szeretném előrebocsátani, hogy van itt egy apróbb módosítás a használt
személygépkocsik regisztrációs adójával kapcsolatban. Mindannyian tisztában vagyunk azzal,
hogy ez az uniós eljárással összefüggő kisléptékű módosítás. Megmondom őszintén, hogy én
nem örülök ennek, mert minden olyan módosítás, amely a használt személygépjárműveknél a
regisztrációs adó csökkentése irányába mutat, annak a veszélyét vetíti előre, hogy lerakodó
tereppé válhatunk a Nyugat-Európából ideérkező használt autók tekintetében, de ez a
módosítás ezt a veszélyt természetesen nem hordozza magában. Csak nehogy a végén
eljussunk a teljes törlésig.

Volt egy olyan csomag, amit megvitatott a bizottság egyik albizottsága a
magyarországi gépjárműimportőrökkel, használtautó-kereskedőkkel, amely vonatkozott a
regisztrációs adó későbbi szabályozására és egyéb adóváltozásokra. Még tárgyalásban
vagyunk az NGM-mel, de elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban a vita egy későbbi
szakaszában még be fogunk nyújtani egy bizottsági módosítót, de ezt természetesen
egyeztetni fogjuk a kormány képviselőjével. S azt is jelezném a tisztelt bizottságnak, hogy a
külföldi rendszámokra vonatkozó közlekedési tárgyú törvények módosítását célzó javaslat a
bizottság holnapi ülésén feltehetőleg tárgyalásra és benyújtásra is kerül, csak a közlekedési
tárgyú törvények kapcsán.

Ennyit kívántam elmondani ezzel kapcsolatban. Kérdezem, hogy a kormány kíván-e
az elhangzottakra reagálni.

KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szeretném
megjegezni, hogy a közlekedési célú bioüzemanyag felhasználása kapcsán nemcsak az E85-ös
üzemanyagnak van jelentősége, hanem összességében a bioüzemanyagok felhasználásának is.
Miközben a bioüzemanyagok körében jelenleg mintegy 225 millió liter üzemanyagot
használunk fel, addig az E85-ös üzemanyag tekintetében 30 millió literről van szó, tehát
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körülbelül 14-15 százalékát jelenti az E85-ös üzemanyagban lévő bioetanol az összes
bioüzemanyag-felhasználásnak. Ezt csak azért mondom, mert ez talán meggyőzi Józsa
alelnök urat arról, hogy a vállalásainkat, amit az Unióval szemben tettünk, nem veszélyezteti
az, hogy az E85-ös üzemanyagnak kismértékben emelkedik az adótartalma, a bioetanol
részére vonatkozó jelenlegi 0 forint adó 12 forint/liter adóra.

Ami pedig a standolást illeti: csak megerősíteni tudom elnök úr szavait, hogy a havi
standolásnak ellenőrzési szempontból nincs különösebb értelme, jelentősége. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Ha nincs több kérdés, észrevétel, az általános vitára való alkalmasságról
fogunk dönteni.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságát? (22) Ki nem támogatja? (4) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében
általános vitára alkalmasnak tartja.

Köszönöm szépen államtitkár úr és munkatársa jelenlétét.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló T/3498. számú törvényjavaslat (Általános vita)

9. napirendi pontunk a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a
lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat. Első helyen kijelölt
bizottságként az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel üdvözlöm
Nátrán Roland helyettes államtitkár urat. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Gondolom, ez a törvényjavaslat az otthonvédelmi akció öt plusz egy pontjának a rövidítését
foglalja magában. Parancsoljon, helyettes államtitkár úr!

Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatban a Bankszövetség és a
kormány közötti megállapodás jogszabályba foglalásáról van szó. Ebben a törvényjavaslatban
két és fél elem szerepel. Az árfolyam-rögzítéses konstrukció az egyik egész, a moratórium
feloldása a másik egész, a fél elem pedig a devizahitelezés korlátozott keretek között történő
újraindítására vonatkozó törvény módosítást igénylő része. A megállapodástervezet többi
pontjáról szóló javaslatok azért nincsenek benne ebben a törvényjavaslatban, mert azok vagy
kormányrendeleti szintű szabályozást igényelnek – mint például a kamattámogatásos
konstrukció –, vagy még kormányrendeleti konstrukciót, kormányrendeleti szabályozást sem
feltétlenül, mint például az eszközkezelő felállítása. Tehát az eszközkezelő felállítása egy
társasági jogi aktus. Nyilvánvalóan a működési feltételeinek a meghatározása
kormányrendeleti vagy törvényi szabályozást igényel, de ebben az esetben értelemszerűen a
parlamenthez kell majd fordulni, ez azonban a benyújtott konstrukciót már nem érinti. Ez így,
ahogy be lett nyújtva, egy egész és tárgyalható. Köszönöm szépen.
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Kérdések, észrevételek, reflexiók

ELNÖK: A mai sajtóban – ezt már együtt is volt alkalmunk megnézni a Fidesz
frakcióülésén a délelőtt folyamán – megjelent egy-két félrevezető észrevétel. Gondolok
például arra, hogy a szabad felhasználású hitelek egy részére nem vonatkozik. Az én legjobb
tudomásom szerint az árfolyam-rögzítéses konstrukció minden jelzáloggal fedezett
devizaalapú hitelnél igénybe vehető. Kérem helyettes államtitkár urat, hogy erősítse meg, ha
ez így van. Az otthonvédelmi akcióterv többi pontja nem igényel törvényi szintű megerősítést,
ettől függetlenül ez még egy komplexen együtt kezelt program. Értelemszerűen úgy van
értelme ennek a törvényjavaslatnak, hogy a többi pont is kapcsolódik hozzá, az eszközkezelő

felállításától kezdve több kormányrendelet-módosításig bezárólag.
Józsa István alelnök úr jelezte hozzászólási szándékát. Parancsoljon, alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon fontos
előterjesztésről van szó. Jó lett volna, ha jóval hamarabb egy sokkal tartalmasabb
előterjesztéssel tud előrukkolni a kormány, ugyanis az elmúlt egy évben – ígéreteikkel
ellentétben – nem tudtak javítani a devizahitelesek helyzetén, rontani viszont annál többet. A
görög válsággal való analógiák tavaly nyáron és egyéb olyan bejelentések, amelyek
megingatták a forint árfolyamát, azt eredményezték, hogy 2010-ben a devizahitelesek 974
milliárd forint árfolyamveszteséget szenvedtek el, amely adósságállományuknak közel 19
százaléka. Ennyivel kell többet fizetnie valamennyi devizahitelesnek, és nemcsak a bajba
jutottaknak.

A bajba jutottaknak az a segítség, hogy időlegesen 180 forintban korlátozhatják az
árfolyamot, azt jelenti, hogy aki ezt vállalja, annak a jelenleg ismert árfolyamok szerint 2015-
től 271 forintos svájci frank árfolyamnak megfelelő árfolyamon kellene törlesztenie,
figyelembe véve az addig felmerülő különbözeti kamatokat is. Ez tehát nem tekinthető

annyira jó megoldásnak.
Elnök úr említette, hogy a törvényjavaslat nem szól a Nemzeti Eszközkezelő Társaság

felállításáról, ami azért probléma, mert sokak észrevétele szerint teljesen eszköztelen az
eszközkezelő. Becslések szerint ha 100-120 ezer bedőlt devizahitelről van szó, akkor ennek a
kezelése nem kormányzati, hanem banki eszközökkel mintegy 500 milliárd forint
megmozgatását tenné szükségessé, de még a körvonala sem látszik annak, hogy miből
gondolja megoldani a kormány ezt a fedezetet, illetve hogyan próbál jótékonyan hatni erre a
rendezési folyamatra. Hasonlóképpen nem helyes otthonteremtési programról beszélni, sokkal
helyesebb lenne bérlakásprogramot említeni. Csak Budapesten 20-22 ezer üresen álló
lakóingatlan van, amelyeket hasznosítani lehetne egy nemzeti bérlakásprogram keretében.

A hitelezők számára csak egyetlenegy dolog biztos ebből a megállapodásból, az, hogy
a kormány július 2-ától feloldja az árverezési moratóriumot, tehát beindulnak a kilakoltatások.
S ha csak az ez évi 2 százalékos korlátot nézzük, az is 2 ezer végrehajtást, rossz esetben
kilakoltatást eredményezhet, ami meglátásunk szerint viselhetetlen. Ez a megoldás tehát csak
arra jó, hogy a bankok számára egy áresés elleni biztosítékot jelentsen, hogy a veszteségeiket
minimalizálni tudják, míg az érintettek számára különösebb kedvezményt nem jelent. Mi úgy
gondoljuk, hogy a MOL részvénypakettjének 500 milliárdos felvásárlása helyett legalább
ennyit ért volna a nemzeti lakásvagyon részét képező 100-120 ezer lakásingatlan megmentése
és banki eszközökkel ennek a tényleges támogatása. Ez csak a nevében otthonteremtés, de
gyakorlatilag a bankok számára egy vigaszágat jelentő megoldás, ami a hitelesek gondjait
csak növeli. Mindezek alapján nem tudjuk támogatni a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Nem kívántam részletesen hozzászólni, de alelnök úr hozzászólása után
kénytelen vagyok. Alelnök úr arról beszél, hogy az elmúlt egy esztendőben nem született
érdemi megoldás. Én itt arra világítanék rá, hogy arra a problémára nem, amit az előző
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kormányok állítottak elő. A jegyzőkönyv kedvéért ezt azért szögezzük le. (Dr. Józsa István: A
piac állította elő!) Nem a piac állította elő, önök szüntették meg a támogatott forinthiteleket,
és anélkül, hogy bármilyen korlátot állítottak volna, belekergették, sőt ösztönözték az
embereket és a bankokat arra, hogy ezeket a devizaalapú hiteleket nyújtsák, pedig a
kormánynak tisztában kellett lenni ennek a kockázatával. Talán nem véletlen, hogy
Csehországban ez nem harapózott el ilyen mértékben, pontosan azért, mert a Csehországban
hivatalban lévő kormányok az ottani jegybankkal és a helyi PSZÁF-fal együtt megtették
azokat az óvintézkedéseket, amelyek ahhoz vezettek, hogy a devizahitelek – pláne a svájci
frank alapú hitelek – ilyen mértékű elharapózására nem került sor. Pedig lett volna lehetősége
a kormánynak ha máskor nem, akkor, amikor észlelte, hogy Magyarországra kerül a világ
összes svájci frank alapú hitelének a 10 százaléka, hogy még időben ellenintézkedéseket
tegyen. Ehhez képest nem örököltünk olyan csomagot az előző kormánytól, amely a
megoldásra irányult volna.

Itt térnék ki a kilakoltatási moratórium feloldására. Arra azért emlékeztetném alelnök
urat és a szocialista frakciót: az előző kormánytól úgy örököltük a kilakoltatási moratóriumot,
hogy az április 15-én lejárt. Ha ezt értelmezzük, oda jutunk, hogy önök mind a százezer adós
feje fölött meglengették a kilakoltatási lehetőséget, ugyanis ez volt az örökölt jogi helyzet. A
mostani kormánynak kellett megtennie a lépéseket a kilakoltatási moratórium
meghosszabbítására, de akkor is jeleztük, hogy ez csak ideiglenes intézkedés lehet, hiszen
értelemszerűen magának a jelzáloghitelnek a lényegét fenyegeti, ha ez nem ideiglenes
intézkedésként kerül meghosszabbításra. A mostani törvényjavaslatban egy nagyon is felelős
megoldás az, hogy egy árverezési kvóta kerül bevezetésre. Mielőtt valaki félreértené,
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ketté van választva a két út, az egyik oldalon a 30 millió
forint feletti értékű lakásoknál és a 20 millió forint feletti hiteleknél – tehát a kifejezetten
nagyobbnak számító hiteleknél és értékesebb lakásoknál – történik meg a moratórium teljes
körű feloldása, a többi esetben viszont egy árverezési kvóta kerül kialakításra, ami ebben az
évben maximum 2 ezer lakást jelenthet. Csendben jelezném, hogy amikor teljes értékű volt a
kilakoltatás, akkor sem került sor ennyi kényszerértékesítésre, ennek megfelelően arra
számítunk, hogy az idén ezt a kvótát nem fogják kimeríteni a bankok. De a kvóta pont azért
van, hogy a nemzeti eszközkezelő a maga korlátozott lehetőségeivel ebbe bele tudjon
avatkozni, és értelemszerűen tudjon lakáslehetőséget biztosítani azoknak, akik kis értékű

lakásban laknak, és az elhelyezésükről szociális alapon gondoskodni tudjon.
Szeretném leszögezni, hogy azok számára is van lehetőség, akik az értékesebb

lakásoknál néznek szembe az esetleges árverezés veszélyével. Ezért vezeti be a kormány azt a
támogatott kamatú forinthitelt, amely megnyitja a kisebb lakásba való költözés lehetőségét, és
ezáltal teszi lehetővé a hitel rendezését az értékesebb lakásban hitellel rendelkezők számára.
Tehát a megoldás ebből a szempontból is komplex. Azt gondolom, hogy ez a megoldás
nemcsak piackonform, hanem valójában is a hiteleseket segíti, és nem a bankokat.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azt, amit alelnök úr felvetett, hogy költsünk
el 4-500 milliárd forintot az összes nehéz helyzetben lévő vagy éppen fizetni nem tudó hiteles
kvázi megmentésére, bankkonszolidációnak hívják. Ilyen típusú lépések egyébként történtek
más nyugat-európai országokban is, nézze meg például Írország példáját, de azt is nézze meg,
hogy ez mivel járt együtt, és hol vannak ma az írek ahhoz képest, ahonnan indultak azért, mert
egy ilyen, bizonyos értelemben átgondolatlan bankkonszolidációt hajtottak végre.

A bankok érdekét igazán az a javaslat szolgálná, amiről az előbb alelnök úr beszélt. Az
a javaslat viszont, amit mi letettünk az asztalra, abból a szempontból jó, hogy megosztja a
terheket a hitelt felvevők, a kormányzat és a bankok között, hiszen a bankok az
árfolyamrögzítés és a fizetendő garanciadíj révén, meg azzal, hogy van az árverezési kvóta,
további jelentős terheket viselnek, és ez szerintem így is van rendjén. Egy ilyen közös
megoldás kialakítása véleményem szerint piac- és EU-konformnak tekinthető megoldás, mert
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nem növeli az államadósságot és megfelel azoknak a piaci eszközöknek, amelyek lehetővé
teszik a problémás hitelek több lépésben, de folyamatosan történő kezelését.

Én nem akarok többet hozzászólni. Van-e még kérdés, észrevétel? Alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném megerősíteni azt,
amivel egyetértek. Elnök úr azon kevés Fidesz-politikusok közé tartozik, akik értenek a
gazdasághoz, a többi magas szintű vezető jogi végzettségű, ezért nem feltétlenül kell elvárni
tőlük, hogy elnök úrhoz hasonlóan átlássák az összefüggéseket, illetve komplex gondolkodást
tanúsítsanak. Ez tehát tényleg komplex és tényleg piaci megoldás, valóban 500 milliárd banki
konszolidációt és adóskonszolidációt jelentenek.

Arról viszont ügyesen nem szólt elnök úr, hogy a forintárfolyam bedöntésével
tényleges károkat okoztak, és arról sem, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökét 2005-ig Járai
Zsigmondnak hívták, amikor ez a probléma meglódult, ezért felesleges visszafelé mutogatni.
Mert azt elnök úr is tudja, hogy az a korábbi lakástámogatási rendszer, amikor önök
háborúban álltak az államadóssággal – ami évente több mint 200 milliárdos terhet jelentett a
költségvetésnek –, és amit lakástámogatás címén elindítottak, az fenntarthatatlan volt. Ezekkel
a kiegészítésekkel tudom elutasítani azt, amit mondott.

ELNÖK: További vitát nem kívánok nyitni. Ezt majd megvitatjuk a parlamenti
vitában. Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, helyettes államtitkár úrnak adom meg
a szót.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! A szabad felhasználású hitelek esetében valóban választható az árfolyam-
rögzítéses konstrukció abban az esetben, ha jelzálogfedezet van a szabad felhasználású hitel
mögött. Tehát amire az árfolyam-rögzítéses konstrukció fókuszálni szeretne, az az, hogy a
lakhatásukban veszélyeztetett adósok helyzetét stabilizálja, illetve kiszámíthatóvá tegye.

Az alelnök úr által elmondottakkal kapcsolatban elnök úr több olyan kontextusra is
felhívta a figyelmet, ami abszolút egyezik a kormányzati állásponttal. Nem meglepő, habár
előre nem egyeztetett módon én is arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az
eszközkezelő mint gazdaságpolitikai eszköz a világon több országban bankmentő vagy
pénzügyi stabilitást megőrző konstrukcióként szokott felmerülni, és ebben az esetben valóban
mint egy banki konszolidációs eszköz akár több száz milliárd forintos forrást kellene, hogy
igénybe vegyen. A javasolt konstrukcióban egyértelműen nem erről van szó, mert az
eszközkezelő ebben a konstrukcióban hangsúlyozottan egy szociálpolitikai intézmény, vagy
ha úgy tetszik, a jelenleg is meglévő szociálpolitikai intézményrendszernek egy új eszközét
teremti meg, aminek az a célja, hogy azoknak az adósoknak az esetében, akik bajba kerültek a
devizahiteleik törlesztése kapcsán és önerejükből nem képesek a lakhatásukról gondoskodni –
ez fontos kritérium, hogy önerejükből nem képesek a lakhatásukról gondoskodni –, legyen
egy olyan állami intézményrendszer, amely képes megoldást kínálni a bajba jutott családok
számára.

A 2010-ben bekövetkezett árfolyammozgásokkal, illetve a probléma elodázásával
kapcsolatban felmerült kételyek, aggályok vagy kérdések tekintetében fontos felhívni a
figyelmet arra, hogy az árfolyamváltozással kapcsolatos közgazdasági problémák
megítélésekor az egyik leggyakoribb hiba az, ha statikusan szemléljük ezt a problémakört,
ezek ugyanis percről percre dinamikusan változó körülmények. Magyarán a 2010-ben az
alelnök úr által említett és elszenvedett veszteség csak akkor lett volna veszteség, ha akkor az
összes adós egy összegben vissza szerette volna fizetni a hitelét. Ez persze értelemszerűen
nem történt meg, magyarán ez a potenciális vagy lehetséges veszteség mára nullára
redukálódott azzal, hogy az elmúlt hónapokban a forint árfolyama az euróval szemben 260 és
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270 forint/euró között mozgott, rendkívüli stabilitást mutatva. Viszont a svájci frank alapú
hitelek esetében nem az a probléma, hogy a forint rosszul teljesít az euróval szemben, tehát
nem hazai gazdaságpolitikai eszközökkel befolyásolható folyamatról van szó, sokkal inkább
arról, hogy a svájci frank és az euró keresztárfolyam viszonylatában történtek olyan irányú
változások, amelyek kedvezőtlenül érintették a hazai devizaadósokat.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, amit nyilván mindannyian tudnak, hogy a magyar
kormánynak erre nincs közvetlen ráhatása. Tehát egy olyan problémával szembesülünk az
euró és a svájci frank keresztárfolyammal, aminek a befolyásolására gyakorlatilag semmilyen
eszközünk nincs. Ezért volt fontos és szükséges egy olyan konstrukciónak a kialakítása,
amely képes ezt a kockázatot elsimítani, kisimítani, ha úgy tetszik kezelni. A forint-euró
árfolyamra vonatkozó problémakör menedzselését egészen más eszközökkel képes
kontrollálni egy állam, nyilván fiskális politikai eszközrendszerével a parlament és a kormány
közösen, a monetáris politika eszközrendszerével pedig a parlament és a jegybank együttesen.

Visszatérve az árfolyam-rögzítéses konstrukcióra: abban az esetben, ha a mostani
árfolyamokat statikusan szemléljük és a következő három hétre kivetítjük, akkor valóban
azzal szembesülünk, hogy egy gyűjtőszámlán egy jelentős összegű forinttartozás tudna
felhalmozódni, sőt adott esetben ha trendszerű kedvezőtlen irányú változás állna be az
árfolyamokban, akkor még ezt is meghaladó mértékű tartozás halmozódna fel a
gyűjtőszámlán. A konstrukció lényege éppen az, hogy ezzel az árfolyammozgással viszonylag
alacsony valószínűség mellett számolhatunk. Minden közgazdasági elemzés azt mutatja, hogy
az árfolyamok a tőlük elvárható módon valószínűleg ingadozni fognak, tehát hol csökkenő,
hol növekvő, hol erősödő, hol gyengülő trendű változások lesznek megfigyelhetők.

A konstrukciónak éppen az a lényege, hogy az eltérő irányú változásokat kisimítsa, s
egy meghatározott időhorizontot kivetítve egymással szembe tudja állítani. Az tehát a lényeg,
hogy az átmeneti kedvezőtlen irányú változásokat, amelyek például egy görög szuverén
adósság leminősítéséből fakadó kedvezőtlen irányú elmozdulásokból fakadnak, vagy bármely
más, általunk nem kontrollálható eseményhez kapcsolódnak, képes legyen kisimítani, és az
időben eltérő irányú változásokat egymással szembeállítani.

A másik fontos szempont a konstrukció kialakításánál az volt, hogy a háztartások havi
törlesztő részlete kiszámítható mértékű legyen. Ez a stabilitás a háztartások cash-flow-jának a
tervezésénél legalább olyan fontos, mint a havi törlesztő részlet összegszerű csökkentése.

Ez volt tehát a két legfontosabb szempont, és értelemszerűen e szempontok, valamint a
pénzügyi stabilitási szempontok figyelembevételével fontos eszköz volt az is, hogy a lehető

legnagyobb mértékben csökkentsük a havi törlesztőrészletek összegét addig a mértékig, amíg
az még közgazdaságilag érvelhető, illetve közgazdaságilag belefér abba a mozgásba, ami a
következő időszakban előttünk áll.

A moratórium feloldásával kapcsolatban elnök úr elmondta mindazt, amire én is fel
akartam hívni a figyelmet. Az idén valóban egy maximum 2 százalékos plafon áll a bankok
rendelkezésére lehetőségként. Ez azt jelenti, hogy a 2011-es év utolsó negyedévében
maximum 2 ezer adós esetében kerülhet sor kényszerértékesítésre, és ezeknek az adósoknak
egy része akár önerőből is képes lehet a lakhatásáról gondoskodni. Aki erre nem képes – ez
minden bizonnyal kisebb/egyenlő, mint 2 ezer adós –, azok esetében kell az eszközkezelőnek
megoldást kínálnia, és ennek a problémakörnek a kezelésére 100 milliárd forintos
nagyságrendű összeggel képes lesz az eszközkezelő rendelkezésre állni. 2012-ben
értelemszerűen negyedévenként hasonló nagyságrendű kvóták fognak élni, és az ehhez
szükséges költségvetési kereteket a parlament a 2012-es költségvetési törvény tárgyalásakor
fogja rendelkezésre bocsátani, figyelembe véve a szociálpolitikai eszközrendszerben
rendelkezésre álló több száz milliárd forintos nagyságrendet. Ennek az eszközrendszernek az
arányait kell majd a parlamentnek felelős módon beállítani a 2012-es költségvetési törvénybe
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annak érdekében, hogy az adósságcsökkentő stratégia és a hiánypályák ne sérüljenek.
Köszönöm szépen.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (22) Ki nem tartja
általános vitára alkalmasnak? (4) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a
törvényjavaslatot 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára
alkalmasnak tartja.

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr és munkatársa jelenlétét.
Többségi előadónak Koszorús László alelnök urat jelölöm ki, a kisebbségi véleményt

pedig Józsa István alelnök úr ismerteti a parlament plenáris ülésén.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

Van még egy napirendi pontunk, s noha sürget minket az idő, mert rövidesen szavaz a
Ház, de megkíséreljük a megtárgyalását. Ez a napirendi pont a Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell
döntenünk. Tisztelettel üdvözlöm Kardkovács Kolos államtitkár urat. Kérdezem, hogy van-e
szóbeli kiegészítése.

Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem visszaélve a türelmükkel négy-öt mondatot mondanék. Az előterjesztő álláspontja
szerint a társadalmi párbeszédre szükség van, de a jelenleginél sokkal hatékonyabb keretek
között kell azt működtetni. Ennek megfelelően a központi fórumokat is meg kell újítani. Ezért
a javaslat arra irányul, hogy az eddigi széttagolt, jelenleg párhuzamosan működő koordinációs
egyeztetési fórumok helyett a társadalom egészét érintő általános gazdaság- és
társadalompolitikai kérdéseket megvitató konzultatív jogkörű tanácsadó testület jöjjön létre.
Az új keretek lehetőséget teremtenek arra, hogy a gazdaságot és a társadalmat érintő
nemzetpolitikai irányokról és azok aspektusairól egy, a jelenleginél jóval szélesebb,
sokoldalúbb konzultációs mechanizmus jöjjön létre. Ennek megfelelően az egyeztetések fő
szereplői a testület tagjait delegáló szervezetek lesznek, annak munkájában az állam, illetve a
kormányzat képviselői csak állandó meghívottként, a társadalmi partnerség elve mentén
vesznek részt. A kormány úgy tartja, hogy a társadalmi párbeszéd megújuló rendszere
alkalmat adhat arra, hogy a tanácsban részt vevő szervezetek képviselői kezdeményező
készségükkel bebizonyítsák a társadalmi konzultáció hasznosságát, és a kormány vagy az
Országgyűlés részére nemzetstratégiai kérdésekben széles körű társadalmi konszenzuson
alapuló közös javaslatok megfogalmazását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Ez gyakorlatilag az eddigi
háromoldalú helyett egy kétoldalú érdekegyeztetési folyamatot jelent. Erre van nemzetközi
példa, ezért ez önmagában nem meglepő. Nyilvánvaló, hogy a két fél, tehát a munkaadók és a
munkavállalók oldalán ebből a szempontból nagyobb felelősség van.

Józsa István alelnök úrnak adom meg a szót.
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Kérdések, észrevételek, reflexiók

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Alapvetően azért szólok hozzá, hogy elmondjam az
elutasító véleményünket. Ki is mondta az előterjesztő, hogy a kormány kivonul ebből az
egyeztetésből, állandó meghívottként lesz csak ott, és létrehoz egy olyan összetételű és
sokoldalú egyeztető testületet, amelytől képtelenség elvárni, hogy konkrét kérdésekben a
kormány számára bármiféle súlyt jelentő véleményt alakítson ki. Az a véleményünk, hogy a
kormányzat a mostani drasztikus lépésével sajnálatos módon megszünteti a társadalmi és
politikai intézményrendszereknek ezt a részét, és egy olyat állít a helyébe, amelynek a
működőképessége borítékolhatóan korlátozott lesz az eddigiekhez képest, ráadásul ebben még
csak részt sem akar venni. Ez egy újabb merénylet a magyar demokratikus
intézményrendszerekkel szemben. Ugyanabba a sorba illik bele, mint ahogy az alkotmányt
megszüntették, s az alaptörvénnyel kilencven évvel visszalőtték Magyarországot a
jogállamiság tekintetében. Mindent elkövetnek azért, hogy itt egy vadkapitalista, a kormány
számára diktatórikus lehetőségeket biztosító jogrend jöjjön létre. Most ugyan nevetnek ezen,
de ezt majd számon fogja kérni önökön a nép, s akkor majd tessék emlékezni a szavaimra.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Remélem nem 1919-re gondol a kilencven év
felemlegetésével. Aradszki András képviselő úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Józsa
képviselőtársam szavaira reagálva mondom, hogy a kormány az új tanács keretein belül
történő egyeztetésből vonul ki, de nem vonul ki az egyéb törvényekben, például a munka
törvénykönyvében előírt és a továbbra is megmaradó egyeztetési feladatok alól. Azok a nagy
szavak, amiket Józsa képviselő úr mondott, ahogy mondani szokták, annyira nem igazak,
hogy még az ellenkezője sem az.

ELNÖK: Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úré a szó.

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a
törvényjavaslat nem érinti sem az ágazati érdekegyeztetési fórumokat, sem a közszféra
érdekegyeztetési fórumait, azok továbbra is megmaradnak.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a törvényjavaslat szerint a kormány állandó
meghívottként részese a tanácsnak, azaz a társadalmi párbeszéd részese marad. Ez a javaslat
csak a jelenlegi helyzetet szünteti meg, azt, hogy a két másik oldal ahelyett, hogy egymással
szemben érvényesítene érdekeket, a kormánytól várja problémáinak a megoldását. Ezzel a
törvényjavaslattal arra teremtünk lehetőséget, hogy a munkaadói és a munkavállalói oldal
konszenzusos javaslatokkal és egyeztetéssel állhasson elő.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés és észrevétel, az általános
vitára való alkalmasságról döntünk, első helyen kijelölt bizottságként.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki ért egyet az általános vitára való alkalmassággal? (18) Ki nem ért vele egyet? (4)
Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, 4 nem ellenében
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Többségi előadónak Aradszki András képviselő urat jelölöm ki, a kisebbségi előadók
pedig megosztva Józsa István és Volner János alelnök urak lesznek.
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Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Holnap délelőtt 10 órakor tartjuk a következő
ülésünket. A meghívót az ülésterembe fogjuk küldeni a kiegészítő anyagokkal együtt. A többi
kérdésre az egyebek tekintetében a holnapi napon térek ki.

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 26  perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


