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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)
Manninger Jenő (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Burány Sándor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Herman István (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Rogán Istvánnak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Sági István (Fidesz) Román Antalnak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Seszták Mikós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)



- 6 -

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
Dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kanyó Lóránt osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Pankucsi Zoltán főosztályvezető  (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Font Sándor (Fidesz) előterjesztő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Lassan hozzákezdenénk a napirendi pontok megtárgyalásához. Itt a
napirendi javaslaton szereplő pontok közül én mindegyiket fenntartanám, kiegészíteném egy
ponttal a mai, gazdasági bizottság által megtárgyalandó napirendet, különös tekintettel arra,
hogy a költségvetési bizottság végül is benyújtott a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló törvényhez egy módosító javaslatot, Nyikos László elnök úr jegyezte
papírra. Ez egy meglehetősen rövid, egy darab módosító javaslat van összesen, de mivel itt
előterjesztők vagyunk, állást kell foglalni, ezért a napirendet kiegészíteném a PSZÁF-törvény
módosítóiról történő előterjesztői döntéssel. Ez a T/3549-es számú.

Ezen kívül egy olyan van, ahol kérés érkezett hozzánk, hogy az egyes elektronikus
hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatait, ha lehet,
a bizottsági ülés végén tárgyaljuk. Ennek megfelelően akkor, ha megengedik nekem,
amennyiben napirendre veszi a bizottság a PSZÁF-törvénymódosítást, azt tenném a kettes
helyére, a kettest meg áttenném a végére. Először a módosításról szavaztatok. Aki egyetért
azzal, hogy a PSZÁF-törvénnyel kapcsolatos napirendi pontot a mai bizottsági ülésen
napirendre vegyük, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez
egyhangú. Köszönöm szépen.

És még egy kérdésem van, ki az, aki a napirend egészével, az általam elmondott
sorrenddel egyetért. (Szavazás.) A bizottság a napirendet is egyhangúlag támogatta.
Köszönöm szépen.

A közbeszerzésekről szóló T/3502. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Hozzálátnánk elsőként a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat módosító
javaslatainak megvitatásához. Tekintettel itt a nagyságrendre, tehát a leadott nagy mennyiségű

módosító indítványra, szeretnék arra javaslatot tenni, hogy a költségvetési törvény
módosítóihoz, illetve az adótörvények módosítóihoz hasonló formában próbáljuk meg ezt
megtárgyalni. Ez azt jelenti, hogy kigyűjtöttük a módosító indítványokat a következő
bontásokban, amihez azért én még tennék kiegészítéseket is. Egyrészt úgy, hogy az
előterjesztő mely ajánlási pontokkal ért egyet, mondjuk úgy, hogy van egy előre létező
támogatott sor. Akkor melyek azok, a kormánypárti képviselők által benyújtott módosító
indítványok, amelyekkel az előterjesztő nem ért egyet, és melyek az ellenzéki képviselők
által, természetesen képviselőcsoportonként bontva, benyújtott módosító indítványok,
amelyekkel egyébként a kormány nem ért egyet. Eszerint haladnánk végig a szavazáson.
Természetesen bármelyik ajánlási pontra külön lehet kérdezni véleményt, külön lehet kérni
róla szavazást értelemszerűen. Én először azt a kérdést szeretném feltenni a bizottság
tagjainak úgy általánosságban, hogy ezzel a tárgyalási móddal egyetért-e esetleg a bizottság.
Van-e ezzel kapcsolatban kifogás vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Szeretnék egy
szavazást is kérni róla. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele, hogy ilyen formában
tárgyaljuk meg az ajánlásban szereplő módosító indítványokat. (Szavazás.) Úgy látom, hogy
ezt a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Először kezdenénk az előterjesztő által támogatott ajánlási pontokkal. Ezek ott vannak
felsorolva, a kiosztott táblázat első felében. Most nem sorolnám végig. Közülük két darab
ellenzéki van, a 187-es és a 342-es ajánlási pontban szereplő módosító indítványok.
Kérdezném az államtitkár urat, tisztelettel üdvözlöm Fónagy János államtitkár urat, hogy jól
tudjuk-e, hogy az előterjesztő az említett ajánlási pontokat támogatja.
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen.
Köszönöm. Az ön által említett felsorolás szerinti 1-es blokkban az előterjesztő egyetért a
felsorolt ajánlási pontokkal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Kíván-e bármelyikről valaki külön szavaztatni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nem, akkor kérdezem, hogy ki az, aki az említett ajánlási pontokat támogatja. Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal
támogatja az említett ajánlási pontokat. Ki nem? (Szavazás.) 1. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A
bizottság az említett módosításokat támogatta.

A kettes sorban szereplő módosítók között van néhány olyan külön kérdés, amit
előzetesen egyeztettünk az államtitkár úrral, és jelezte, hogy a kormány ezeket most nem tudja
támogatni, de tartalmi értelemben, némi átfogalmazás után ezekkel akár egyet is tud érteni.
Ezek a következők: Aradszki András által jegyzettek közül a 128, 160. és 355. ajánlási
pontok, a Szólláth Tibor által jegyzettek közül a 65. ajánlási pont, illetve a 16. ajánlási pont.
Itt egyébként a 65. a 66-ossal megegyezik. Tehát én azt onnan kiemelném, a 66-ost, ebben a
formában, és tekintettel arra, hogy itt a kormány azt jelezte, hogy ezekkel csupán
megfogalmazási módjuk miatt nem ért egyet, de a tartalmukkal igen, én azt javaslom, hogyha
lehet, ezeket támogassuk, és legfeljebb a hozzá beadott kapcsolódók után, amiknek a
megszövegezésében a kormány is vállal némi szerepet, legfeljebb képviselőtársaim
eldönthetik, hogy visszavonják-e ezeket a módosító indítványokat vagy sem. Amennyiben
ezzel egyetértenek, ezeket így külön tenném fel, még egyszer felsorolva persze, szavazásra.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e ezekkel, tehát a 128, 160, 355, 65, 66. és 16-os ajánlási
pontokkal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Akkor jól tudom, hogy a
kormány most ezeket így ebben a formában nem támogatja, de…, és akkor itt át is adom a
szót az államtitkár úrnak.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. A kormány a kormánypárti képviselők által benyújtott ajánlási pontok közül az
Aradszki képviselő úr által benyújtott 128, 160. és 355-ös ajánlási pontokkal, a Szólláth
képviselő úr által benyújtott 65, illetve 16-os ajánlási pontok tartamával egyetért, és mi ezt
megfogalmazzuk, ha a képviselő uraknak megfelel, és benyújtjuk, vagy ha konzultálni
kívánnak a képviselő urak, akkor egy velünk egyeztetett szöveget tudunk támogatni.

Ugyanez vonatkozik a Szólláth képviselő úr által benyújtott 65. ajánlási pontszámmal
lényegében megegyező, a Jobbik által benyújtott 66-os ajánlási pontra is, jelzem, mondom, a
kettő fedi egymást. Tehát közösen átdolgozzuk, vagy ha a képviselő urak ránk bízzák, mi
átdolgozzuk, és akkor a következő körben benyújtjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én akkor itt, tekintettel arra, hogy tartalmilag ezek
egyeznek, legfeljebb stilisztikailag vagy jogtechnikailag kell őket javítani, a bizottságra bízom
a döntést, de ezekről külön szavaztatok, viszont akkor értelemszerűen majd a bizottsági
titkárságot is kérem, hogy ezzel kapcsolatban minden képviselőnek jelezze, hogy ha a
minisztériummal egyeztetnek, akkor kapcsolódóként a megfelelő szöveg benyújtható.
Kérdezném tehát, hogy van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.)
Ki az, aki az említett 128, 160, 355, 65, 66. és 16. ajánlási pontokat támogatja? (Szavazás.) A
bizottság ezeket a módosítókat 20 igennel és 4 tartózkodás mellett támogatta.

Akkor most a 2-es táblázati részlegben szereplő összes többi módosítóról fogunk
dönteni. Tisztelettel kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. A kormány a 2-es pont alatt felsorolt egyéb kormánypárti javaslatokat nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, ki
az, aki a bizottság tagjai közül az említett módosító indítványokat támogatja. (Szavazás.) Ez
10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4. Tartózkodás? (Szavazás.) 6. Nem támogatta a
bizottság, de egyharmadot kapott. Ez is volt a szándék, úgyhogy sikerült összehozni.
(Derültség.) Nem könnyű feladat.

A következő a 3-as tagozatban - hogy így fogalmazzak - szereplő ajánlási ponton
kívüli többi módosító indítvány. Itt egyvalamit jeleznem kell, az LMP képviselőcsoportja által
beadott módosító indítványok között véletlen elírtunk egyet, az nem a 441-es, hanem a 341-es
ajánlási pont, ami a 339-es után következik az első sorban. De az értelemszerű is ráadásul,
tekintettel arra, hogy 441-es nincs is. Tehát ez a 341-es ajánlási pont. Először a kormány
álláspontját kérném.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. A kormány a 3-as pontban felsorolt módosítókat nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés vagy észrevétel van-e ezekkel kapcsolatban? (Nincs
jelentkező.) Kíván-e bárki külön szavaztatni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérdezem,
hogy ki az, aki ezeket támogatja. Alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Szeretném kikérni az MSZP-s módosítókat.

ELNÖK: Egyenként? (Dr. Józsa István: Nem, azt a hármat így együtt.) Jó. Rendben
van.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Én meg a jobbikosokat szeretném kikérni.

ELNÖK: Jó, akkor gyakorlatilag bontsam három szavazásra. Jó, azt meg lehet oldani.
Kicsit aggódtam, hogy egyenkéntire fogunk áttérni, de ez így jó. Akkor viszont a három
képviselőcsoport által beadottakról külön-külön fogok szavaztatni. Először a Jobbik
indítványainál kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Kérdezem,
hogy ki az, aki támogatja az említett ajánláspontokat a 66-os kivételével, amelyről már
szavaztunk. (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal, 20 nem, 2 tartózkodással az említett
módosító indítványokat nem támogatta, és egyharmadot sem kaptak.

Az MSZP képviselőcsoportja által beadott ajánlási pontokat ki támogatja? (Szavazás.)
4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.

A következő az LMP képviselőcsoportja által beadott módosítók. Ki támogatja
ezeket? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincsen, a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem
kapott. Akkor ezzel a közbeszerzésekről szóló ajánlás végére is értünk. Köszönöm szépen az
államtitkár úrnak a jelenlétet.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló T/3549. számú törvényjavaslat
(Módosító javaslat megvitatása előterjesztőként)

PSZÁF-törvény ügyben kezdenénk. Itt tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő alatt
nyújtották be, nem tudom, a kormánynak van-e már az ügyben álláspontja. (Van.) Nagyon jó.
Akkor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényhez módosító javaslatot
nyújtott be a költségvetési bizottság. Ez mindössze egy pontból áll, gyakorlatilag egy szó
javítása. Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Miután technikai módosítóról van szó, a tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Azt javaslom, hogy mi is támogassuk, tekintettel arra, hogy ez tényleg nem nagy
lélegzetvételű, egy szóban történő javítás, nem látok a dologgal semmilyen problémát.
Úgyhogy szavazást rendelek el róla. Kérdezném, hogy ki az, aki előterjesztőként a
költségvetési bizottság által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényhez
benyújtott módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) A bizottság a szóban forgó módosító
indítványt egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló T/3504. számú
törvényjavaslat (Rogán Antal és Román István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Áttérünk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslatra, ahol
Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes képviseli a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumot. Egy kicsit bonyolultabb feladatunk is lesz, tisztelt bizottság, mert az ajánlási
pontok jelentős része a Házszabályon való túlterjeszkedésben szenved, úgyhogy tekintettel
arra, hogy mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, erről is döntenünk kell. Kezdjük
rögtön az 1-es ajánlási ponttal, Latorcai és Rubovszky képviselők módosító indítványa.

Itt természetesen először a kormány álláspontját kérdezném a szóban forgó ügyben.
Nem tudom, István, ellátod te az előterjesztő képviseletét, vagy átadjam Koszorús úrnak az
ülésvezetést addig? (Dr. Józsa István: Add át az ülés vezetését!) Jó, akkor alelnök úr, arra
kérlek, hogy te vezesd az ülést. (Koszorús László felé.)

Annyi lenne a kérésem, hogy mindenhol szavaztass a túlterjeszkedésről is ott, ahol
erre szükség van.

(Az elnöklést Koszorús László alelnök veszi át.)

ELNÖK: Rátérünk a napirendi pont megtárgyalására. Az 1. módosító javaslatot,
amelyet dr. Latorcai János és dr. Rubovszky György jegyez, a kormány támogatja-e vagy
sem.

DR. TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Közigazgatási államtitkári döntést tudok tolmácsolni: ebben a formájában nem támogatja. Egy
javító módosító javaslatot, amennyiben indokolt, kezdeményezni fogunk.

ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Én sem támogatnám, és itt
felhívnám külön a figyelmet a túlterjeszkedésre. Tehát azt gondolom, hogy erről dönteni kell.

ELNÖK: Akkor döntsünk először a túlterjeszkedésről, arról, hogy házszabályellenes-
e. Aki egyetért vele, hogy házszabályellenes, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen,
4 tartózkodással a bizottság támogatta. A módosító javaslat nem házszabályszerű.

A 2-es módosító javaslat dr. Latorcai János és Rubovszky György indítványa. Első
helyen kijelölt bizottsági döntést kell meghoznunk. Kormány álláspontja?
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DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
közigazgatási államtitkári értekezlet ebben a formában nem támogatta. Szükség esetén egy
javított módosító javaslatot tudunk előkészíteni.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Én sem támogatnám, és itt is
felhívnám külön a figyelmet a túlterjeszkedésre.

ELNÖK: Ugyanúgy, mint az előzőnél szavaznunk kell a Házszabállyal kapcsolatos
túlterjeszkedésről. Aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 22 igen, 4
tartózkodás. A bizottság támogatta, hogy házszabályellenes.

A 3-as pontnál dr. Latorcai János és dr. Rubovszky György. Kormány?

DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tárcaálláspont. Ebben a formában nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Én sem támogatnám, és itt
Házszabálytól való túlterjeszkedésben szenved a javaslat szerintem.

ELNÖK: Ezzel egyetértek. Ezért felteszem a kérdést, ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) 22
igen, 4 tartózkodás.

A 4. módosító javaslat szintén Latorcai János és Rubovszky György módosítója.
Kormány?

DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Én sem támogatnám, és itt
Házszabálytól való túlterjeszkedésben szenved a javaslat szerintem.

ELNÖK: Felteszem a kérdést, ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) 22 igen, 4 tartózkodás.
Az 5-ös módosító javaslat szintén fenti képviselők javaslata.

DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Én sem támogatnám, és
sajnos itt Házszabálytól való túlterjeszkedésben szenved a javaslat szerintem.

ELNÖK: Ezzel egyetértek. Ezért felteszem a kérdést, ki ért ezzel egyet. (Szavazás.) 22
igen, 4 tartózkodás.

A 6-os számú módosító javaslat dr. Gyimesi Endre képviselő úr módosító javaslata.
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DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
közigazgatási államtitkári értekezlet támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Tekintettel arra, hogy pontosító
megfogalmazás, én is támogatom.

ELNÖK: Felteszem a kérdést, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.)
Egyhangú.

A 8-as módosító javaslat Scheiring Gábor képviselő úr javaslata.

DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én sem támogatnám.

ELNÖK: Felteszem a kérdést, ki támogatja a módosító javaslatot. (Nincs jelentkező.)
Egyharmadot sem kapott.

A 9-es, Bödecs Barna képviselő úr módosító javaslata.

DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
közigazgatási államtitkári értekezlet is támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Mivel olyan élelmiszereket előállító
vállalkozásokkal egészíti ki, amelyek alapvető élelmiszerekre vonatkoznak, azt gondolom,
hogy ez támogatható, ennek megfelelően én is támogatnám.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú.
A 10-es, Bödecs Barna képviselő úr indítványa.

DR. TURCSÁN KATALIN  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Kicsit szubjektív ez az ominózus
módosító javaslat, tehát olyan elemekre vonatkozik, amelyek a szóban forgó
törvényjavaslattal nem függenek össze. Például díjazásokra gondolok, ennek megfelelően én
nem támogatom.

ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen,
egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás végére értünk. Visszaadom a szót az elnök úrnak.

(Az elnöklést Rogán Antal elnök veszi vissza.)
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A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslat
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérnénk a következő napirendi pontra. Tisztelettel
üdvözlöm helyettes államtitkár urat. Szabó Tamás képviselő úrnak van egy módosító
indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító
indítványt? (Nincs jelentkező.) Egyharmadot sem kapott, a bizottság nem támogatta.

Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények
módosításáról szóló T/3589. számú törvényjavaslat (Rogán Antal, Koszorús László,
Balla Mihály (Fidesz), Pálffy István (KDNP), Kara Ákos és Ágh Péter (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

A következő napirendi pont az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését
ösztönző egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, ahol ismét az alelnök úrnak
fogom átadni az elnöklést.

(Az elnöklést Koszorús László alelnök veszi át.)

ELNÖK: Az 1. módosító javaslat Kovács Péter indítványa, összefügg a 2, 3, 6, 8.
számú javaslatokkal. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én is támogatnám. Gyakorlatilag
technikai.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 22 igen, 4 nem mellett a módosító javaslatot
elfogadtuk.

A 4-es, dr. Nemény András képviselőtársunk módosító javaslata.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én sem támogatnám. A módosítás a
törvényjavaslat fontos részét érinti, pont az állami támogatásból való kizárást, ami lényegi
változás, ennek megfelelően nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság egyharmada sem támogatta.
Az 5-ös, dr. Nemény András módosító javaslata.
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DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Hasonló a helyzet, mint az előbbivel. Egy
jelentős részt vesz ki belőle a munkaügyi ellenőrzés tekintetében, én ezért nem támogatnám.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság egyharmada sem támogatta.
A 7-es, dr. Nemény András módosító javaslata.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én sem támogatnám.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel a bizottság egyharmada sem támogatta.
Ezt befejeztük, visszaadom a szót az elnök úrnak.

(Az elnöklést Rogán Antal veszi vissza.)

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/3414. számú törvényjavaslat
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk az egyes gazdasági tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódóinak a megvitatására. Volt még bizottsági
módosítókra irányuló igény, de tekintettel arra, hogy a héten még fogunk ülni, lesz módunk
ezeket megtárgyalni. Most ezeket inkább nem hoznám be. Haladjunk végig az ajánláson. Az
1-es pontban a költségvetési bizottság nyújtott be módosító javaslatot, amely összefügg a 2, 6,
8, 9. ponttal.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány még nem tárgyalta
a módosítókat, tárcaálláspontot tudok közölni. Felhívnám a tisztelt bizottság figyelmét, hogy
az 1-es ponthoz kapcsolódóan jelzi az ajánlás - mint összefüggő - a 8-ast, de ez nem függ
össze a többivel. Kérnék róla külön szavazást. Az 1-es és az azzal összefüggő 2, 6, 9. pontokat
nem támogatja a tárca, a 8-ast igen.

ELNÖK: A 8-asról külön fogok szavaztatni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha jól értem, a tárcának ez az álláspontja azt jelenti, hogy a
regisztrációs adóval kapcsolatos alapvető vitát – gondolom, az EU-eljárás miatt is – inkább
őszre tolná. Ezt el tudom fogadni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) A tárca nem támogatta. Aki támogatja az indítványt, az kérem, jelezze. (Nincs
jelentkező.) A bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

Áttérünk a következőre és majd a 8-asról később szavaztatok. A 3-asban Aradszki
András képviselő úr egy módosítást javasol.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk.
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ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság a szóban forgó módosító indítványt 18 igennel, 8 nem
mellett támogatta.

A 4-es pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza tettek módosításra javaslatot.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Hegedűs képviselő úr,
parancsolj!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tájékoztatásképpen
mondom, ez a módosító indítvány vissza lesz vonva. Nem tudom, hogy ilyenkor ezt
figyelembe vehetjük-e vagy pedig szavazunk róla.

ELNÖK: Az említett képviselők nincsenek jelen, tehát én elhiszem, hogy ez így van,
csak nem fogadhatom el ezt bejelentésként, tehát kénytelenek vagyunk szavazni róla. De ezt a
képviselő urak bármikor megtehetik, ha személyen vannak jelen, akkor tehetik meg bizottsági
ülésen.

Tehát a tárca nem támogatta. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) A bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

Az 5-ös pont, összefüggésben a 7-essel, a költségvetési bizottság módosító indítványa.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 19 igennel és 7 tartózkodással a módosító indítványt
támogatta.

Most jön a 8-as pont a regisztrációs adónál.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt 24 igennel, 1 tartózkodás mellett
támogatta.

A 10-es pontban Kiss Sándor és Gyenes Géza ismét.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4 igennel nem támogatta és egyharmadot sem kapott.
Köszönöm.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat
(Rogán Antal, Dr. Mengyi Roland és Manninger Jenő (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Ezzel az említett napirendnek a végére értünk. A következő napirendi pontunk a
szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényjavaslat. Itt ismét kénytelen
vagyok átadni az elnöklést az alelnök úrnak.
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(Az elnöklést Koszorús László alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 1. módosító javaslat dr. Veres János indítványa.
Kormány?

PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm önöket. A
kormány, illetve a közigazgatási államtitkári értekezlet nem tárgyalta még ezeket a módosító
indítványokat, úgyhogy tárcaálláspontot tudok képviselni. A tárca nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Azért nem
támogatnám, mert itt a REIT-nek nem véletlen az volt a célja, hogy az új, nagy tőkével
rendelkező szereplőket vonzza az ingatlanbefektetési piacra, és ehhez ad értelemszerűen
kedvezményeket. Ennek megfelelően én a tőkehatár leszállítását nem támogatom.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Alelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Az a kérdésem az előterjesztőhöz, hogy a szándéka
érthető, de a hárommilliárd forint miért nem számít soknak?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Azért lennék ezzel óvatos, alelnök úr,
mert a nemzetközi szabálynak nagyjából megfelel az említett tízmilliárd, és bizonyára ön is
tudja vagy ha nem, akkor értesülhet róla, hogy ez a REIT nevű intézmény az Európai Unió
nagy tagállamaiban működik, viszont többször volt Brüsszelben vita tárgya, és általában az
volt az egyetértés, hogy ezt egy bizonyos nagyságrend felett képzelik el, és ezt tükrözi ez az
ominózus tőkekorlát is. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a magyar szabályozás
igazodik ahhoz, ami egyébként az említett nagy, európai uniós tagállamokban van, mert akkor
nagy valószínűséggel nem fog Brüsszelben problémát okozni. A tőkekorlát leszállítása ezt a
kérdést felvetné, én ezért nem támogatom. Tehát ugyanúgy azt gondolom, hogy a
hárommilliárd is sok, nemcsak a tízmilliárd, de Brüsszelben lehet, hogy másként fogják
megítélni.

ELNÖK: Szavazzunk! Ki támogatja dr. Veres János módosító javaslatát? (Szavazás.) 4
igen mellett egyharmadot sem kapott. A 2-es számú módosító javaslat dr. Veres János
képviselő úr indítványa. Kormány?

PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az NGM álláspontja, hogy
nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Azért nem támogatnám, mert ezzel meg
az a helyzet, hogyha jól látom, ez az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozás… igen. Az
összeférhetetlenségnél gyakorlatilag mi ugyanazt az összeférhetetlenséget írtuk elő, mint ami
az ingatlanalapoknál megvan, és ehhez képest szűkíteni ezt a kört, tehát mondjuk úgy, hogy
nem nagyobb összeférhetetlenséget, hanem kevesebb összeférhetetlenségi szabályt
megállapítani, az nem lenne indokolt. Tehát az ingatlanalapoknál, amelyek egyébként kisebb
volumenű társaságok, ennyire szigorú az összeférhetetlenség, akkor nagyobb volumennél
szerintem legalább ennyire indokolt.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen mellett egyharmadot sem kapott.

A 3-as módosító javaslat dr. Veres Jánosé. Kormány?

PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Azért nem támogatom, mert azt
gondolom, hogy ez a bankok tulajdonszerzését segítené a SZIT-ekben, ami pedig nem cél. Ha
ezt megnézzük, a törvényjavaslat más pontjainál is korlátoztuk, tehát ott kifejezetten az
ingatlanhasznosításban tapasztalattal rendelkező befektetők becsábítása a cél, nem pedig az,
hogy a bankok különböző módon át tudják konvertálni a tulajdonukat egy kedvezményesebb
adózási formára, ezért nem támogatom.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Felteszem szavazásra: ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, egyharmadot sem kapott.

A napirendet befejeztük, visszaadom a szót az elnök úrnak.

(Az elnöklést Rogán Antal veszi vissza.)

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3505. számú
törvényjavaslat (Rogán Antal és Dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk az egyes elektronikus hírközlési tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra. Tisztelettel üdvözlöm Menyhárt Éva
helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait.

Az 1-es ajánlási ponttal indítunk. Én vagyok az előterjesztő! Alelnök Úr!

(Az elnöklést Koszorús László alelnök veszi át.)

ELNÖK: Az 1-es módosító javaslatról kérdezem a kormány álláspontját.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Hasonló.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 2-es módosító javaslat, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?
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ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én is támogatnám, felhívnám a figyelmet
az összefüggésekre.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel?

DR. BAJA FERENC (MSZP): Szeretném azt megkérdezni a kormánytól és az
előterjesztőtől, hogy a törvény koherenciáját szakmai értelemben, látom, hogy Román István
képviselőtársamnak egy komplett csomagja van, amelyik összességében bizonyos értelemben
visszarendez. Itt csak az a kérdésem – és jó lenne, ha mind az előterjesztő, mind a kormány
válaszolna arra -, hogy a törvény szakmai értelmű koherenciáját a módosító javaslatokkal
fenntartja-e vagy sem. Mert egyenként szavazunk ugyan, de ez bizonyos értelemben átrendezi
a helyzetet. Szakmailag vagyok arra kíváncsi, hogy a koherencia így megmarad vagy nem
marad. Ez alapján lehet ugyanis eldönteni a mi álláspontjainkat. Nem egyenként, hanem
összességében a csomaghoz kötődően, hiszen ezek csomagként vannak jelen. Ez megkönnyíti
az én számomra a döntéshozatal lehetőségét, hogyha erre választ kapok, bocsánat, hogy
kilépek az egyenkénti szavazásból.

ELNÖK: Semmi gond. Kérdezem az előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én azt gondolom, hogy ez így önmagában
nem jelent egy hatalmas problémát. Itt több összefüggés van. Én nem látok jelentős
visszalépést ebben az ügyben, azt gondolom, hogy ez támogatható így.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Abszolút teljes koherencia van, minden összefügg mindennel, és össze is
érnek.

ELNÖK: Akkor felteszem a 2-es számú törvénymódosító javaslatot, ami összefügg a
3-assal, illetve a 7-essel. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.

A 4-es következik.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Hasonló.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
Az 5-ös, Román István képviselő úr javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Hasonló.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 6-os, Román István módosító javaslata.
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VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Hasonló.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 8-as számú módosító javaslat, Román István képviselő úré.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én egyet tudok érteni ezzel, bár nem
tartom olyan nagyon jelentősnek, hogy őszinte legyek, de én tudom támogatni.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Aki
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.

A 9-es is Román István képviselő úré.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Hasonló.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 10-es dr. Baja Ferenc jegyzésében.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én sem támogatom, mert itt szerintem
bevezet egy halasztó hatályt a jogorvoslat esetében, ami nem volt szándékunkban a
törvényjavaslat megfogalmazásakor.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Baja Ferenc úr!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Összesen annyi az észrevétel, hogy ez egyetlen egy
dolgot érint, itt a régi törvényből kiveszünk bizonyos paragrafusokat, ez azt jelenti, hogy a
hatóságnak erőteljesebb jogosítványai vannak, de bizonyos adatvédelmi és egyéb aggályok
meg fognak jelenni a piaci oldalról. Ez volt a módosítás oka.
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ELNÖK: Aki támogatja a 10-es módosító javaslatot, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) 4 igen mellett egyharmadot sem kapott.

A 11-es módosító javaslat, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én nem támogatnám ezt a módosítót. Azt
gondolom, hogy nem probléma, ha a bizottság átengedi így, ebben a formában, de ezt így nem
támogatnám. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Aki
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen, 10 nem és 2 tartózkodás. A bizottság
nem támogatja, de egyharmadot kapott.

A 12-es módosító javaslat, Román István képviselő úr által jegyzett.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 13-as módosító javaslat, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 14-es, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 15-ös módosító javaslat szintén Román Istvántól.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.
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ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 16-os szintén dr. Gruber Attila által beadott módosító indítvány. Kormány?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Ezt elfogadhatónak tartom.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Aki
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.

A 17-es módosító indítvány, Román István javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Aki
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.

A 18-as módosító javaslat, Román István. Itt a bizottság a házszabályszerűségről is
dönt, de kérdezem a kormány álláspontját.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én is tudom támogatni, bár
házszabályszerűségből cinkes. Szerintem még éppen a határon belüli is lehet, ha úgy ítéli meg
a bizottság. Én inkább kérném, hogy a bizottság támogassa a házszabályszerűségét, de
valószínűleg még az alkotmányügyi bizottság is meg fogja vizsgálni.

ELNÖK: Első körben akkor a házszabályszerűségre teszem fel a kérdést. Aki
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 nem mellett a bizottság támogatta. És akkor
a módosító javaslatot is felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) 1 nem mellett a
bizottság támogatta.

A 19-es, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.
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ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 20-as, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
A 21-es, Karácsony Gergely képviselő úr.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én sem támogatom. Szerintem ezt nem a
hírközlési törvényben kell szabályozni.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Aki
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen mellett a bizottság egyharmadot sem
adott.

A 22. módosító javaslat, Román István.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én egyet tudok vele érteni, még
valószínűleg igényel vizsgálatot, meg valószínűleg egy kapcsolódó benyújtását is ebben a
témában. Azt kérném a bizottságtól, hogyha lehet, egyharmadot adjon ennek a módosító
indítványnak.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen, 12 tartózkodás
mellett a bizottság támogatta.

A 23-as, Novák Előd képviselő úr.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én sem támogatom.
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ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen mellett
egyharmadot sem kapott.

A 24-es, Novák Előd.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 25-ös módosító javaslat, dr. Baja Ferenc és Novák Előd.

 VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom, és szeretném felhívni a
figyelmet, hogy két ugyanilyen passzusban, a bizottság az egyikben biztosan, a parlament
meg egy másikban végszavazással támogatta az ÁSZ- és a PSZÁF-törvényben ezeket, amiket
itt most a módosító kivenni javasol. Egyébként ezekhez a pontokhoz még módosító sem
érkezett, egyetlen egy sem, és erre már a kulturális bizottság ülésén egyszer felhívtam a
figyelmet, hogy én szerencsétlen dolognak tartom, hogy van négy olyan szakma, ahol a
törvény ír elő elhelyezkedési tilalmat a megbízás megszűnése után. Ez a négy terület, a
Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Állami Számvevőszék
és a Médiatanács, és ha már kettőben egyszer egy mércével mértünk, akkor a harmadikban
csak azért, mert az a Médiatanács, nem lehet egy másik mércével mérni. Ha nem adtak be az
előzőhöz módosító indítványt, akkor azt kérném, hogy ezt itt se támogassák.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 26. számú módosító javaslat, Karácsony Gergely módosító javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom hasonló okokból, mint
az előzőt.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 27-es módosító javaslat.
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VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) Egyharmadot
sem kapott.

A 28-as módosító javaslat, ami a 33. ponttal tartalmilag összefügg.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 29-es Novák Előd módosító javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. A képviselő úr most
már többedik módosító indítványban a Médiatanács jogköreit a Közszolgálati
Közalapítványhoz próbálja telepíteni, szerintem ez a korábban elfogadott médiatörvény teljes
logikájának ellentmondó módosítás. Szerintem nem célszerű.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 30. pont, Novák Előd.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 31. módosító javaslat Karácsony Gergely indítványa.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 32. pontban Novák Előd módosító javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igennel egyharmadot
sem kapott.

A 34-es Karácsony Gergely módosító javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én ezzel egyet tudok érteni. Azt
javasolnám a bizottságnak, hogy támogassa.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 35. számú Román István képviselő úr módosító javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Számomra indifferens, ha gondolják,
csatlakozom a kormány álláspontjához.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
Az utolsó módosító javaslat Román István módosító javaslata.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom.

ELNÖK: Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen.
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Visszaadom az elnöklést.

(Az elnöklést Rogán Antal veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Először a költségvetést fogjuk lebonyolítani. Helyettes
államtitkár urat tisztelettel üdvözlöm. Helyettes államtitkár asszonynak és munkatársának
pedig köszönöm szépen a jelenlétet.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
módosításáról szóló T/3636. számú törvényjavaslat (Általános vita)

 Áttérünk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságára. Kérdezném
a helyettes államtitkár urat, hogy van-e esetleg szóbeli kiegészítése a törvényjavaslattal
kapcsolatosan.

Banai Péter szóbeli indoklása

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, egy általános észrevételt mondanék. Azt gondolom,
hogy a mindenkori kormányok feladata az, hogy a gazdaságban megjelenő, államháztartást
érintő kockázatokra aktívan reagáljanak.

A kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat ennek a célnak felel meg,
vagyis a költségvetési törvény jóváhagyása óta azon államháztartást érintő kockázatokra
reagál, amelyek veszélyeztetnék a költségvetési gazdálkodást. A jóváhagyott költségvetés 3
százalék alatti hiánycélt fogalmazott meg. Tudjuk, hogy az állami nyugdíjpillérbe visszatérők
vagyona miatt ma már nem deficitről, hanem szufficitről kell hogy beszéljünk, ezzel együtt a
kormány fontosnak tartja, hogy ezen egyszeri tételtől függetlenül is stabil legyen az
államháztartási gazdálkodás. Az eurózóna problémáit, az adósságválságokat – azt gondolom –
mindnyájan ismerik, ezek az adósságválságok hatással lehetnek a magyar költségvetés
bevételeire is, ezért képezte meg már február elején a kormány az úgynevezett stabilitási
alapot, és jelenleg ezért javasolja a stabilitási alapban szereplő zárolások, egyéb intézkedések
véglegesítését, és ennek szellemében, ennek megfelelően terjesztette a kormány az
Országgyűlés elég a törvény módosításának javaslatát. Mindezek alapján kéri, javasolja a
kormány a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a benyújtott módosító javaslatot támogassák.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel?
Tessék!

Képviselői kérdések

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Egy ország gazdaságának, de általában egy ország
működésének az egyik legbiztosabb és legszilárdabb alapja az, hogyha a jogszabályok nem
változnak havonta, hetente, évente. Különösen nem azok, amelyek alapvető kérdéseket
szabályoznak. Szóval én azt látom itt, az elmúlt egy évet ha figyelem, hogy túl gyakran fordul
elő az, hogy valamit benyújtunk, megszavazzuk, utána visszavonjuk, megszavazzuk a
másikat. Utána megszavazunk valamit, ami kőbe van vésve, ilyen és olyan és amolyan meg
emilyen. Hiába tárgyaljuk meg az általános vita során és mondjuk el az aggályainkat, kérem
szépen, szeretném arra inteni a tisztelt kormánypártot és a tisztelt kormányzatot is, hogy
próbáljanak meg olyan jogszabályokat alkotni, legalábbis alapvető kérdések tekintetében,
amelyek legalább egy egész évet kibírnak, és ez különösen vonatkozik a költségvetésre is.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Rozgonyi képviselő úron túl van-e esetleg kérdés vagy
hozzászólás? Burány képviselő úr, parancsoljon!

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatnám, ahol
képviselőtársam abbahagyta, hiszen egy hete módosítottuk a költségvetési törvényt, akkor a
MOL-lal összefüggő részvényvásárlások ügyében. Úgy gondolom, hogy a kormány
dolgozhatna tervszerűbben, ha már egyszer a költségvetési törvénnyel kapcsolatban
változtatásokat javasol, azt lehetne egy lépésben, nem pedig hetente történő
módosítgatásokkal megtenni.

A másik, amit szeretnék hozzáfűzni, hogy én alapvetően másképp ítélem meg ennek a
mintegy 180 milliárdos megszorításnak az okát. A 250 milliárdos zárolásból ez most
megvalósít mintegy 180 milliárd forintot. Azok a kockázatok, amelyre az előterjesztő utalt,
bár valósak, de ennek az előterjesztésnek a tényleges oka, hogy szemmel látható, hogy több
adónemből az előirányzott bevételek messze nem fognak teljesülni. Ebből pedig következik,
hogyha a bevételek a költségvetési törvényben tervezettől lényegesen elmaradnak, akkor csak
a kiadási oldal visszavágásával lehet a megcélzott pénzügyi egyensúlyt és az ennek megfelelő

államháztartási hiányt tartani. A tényleges ok tehát az, hogy a kormány elszámolta a
költségvetést, és lényegesen túlbecsülte az adóbevételeket. Szeretném jelezni, hogy egyébként
viszonylag kedvező gazdasági környezetről beszélhetünk, hiszen itt a parlamentben is több
kérdésre válaszolva, a kormány képviselője elmondta, hogy az export húzza a gazdaságot
jelen pillanatban. Szolid gazdasági növekedésről beszélhetünk, a magyar gazdaság kezd
kilábalni a válságból. Igaz, hogy ez elsősorban a német fellendülésnek és a hozzá kapcsolódó
exportteljesítménynek köszönhető. Ilyen értelemben teljesen világos, hogy nem a külső
kockázatok, hanem a rossz tervezés az oka, hogy több adónemben a bevételi számok nem
fognak teljesülni.

Megjegyzem, erre az ellenzéki pártok, ezen belül az MSZP is felhívta a figyelmet és
több elemzés figyelmeztetett a közelmúltban erre.

A harmadik észrevételem rövid lesz szintén. Ezzel ugyan közvetlenül nem függ össze,
de szeretném jelezni, hogyha a kormány nem terjesztette volna be tavaly, és az Országgyűlés
jelenlegi többsége nem fogadta volna el a személyi jövedelemadóval kapcsolatos
törvénymódosításokat, és ezzel nem vágta volna vissza a személyi jövedelemadó-bevételeket
mintegy 500 milliárd forinttal, ennyi bevételkiesést jelent ez a társadalmilag mélyen
igazságtalan személyi jövedelemadó-rendszer, akkor most az egyéb bevételek hiányát vagy
elmaradását a tervezettől ellensúlyozni tudná a személyi jövedelemadó-bevétel. És ilyen
értelemben erre a megszorításra nem lenne szükség. Ennyit szerettem volna hozzátenni a
javaslathoz.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdekes volt hallgatni a
bevezetőben, hogy a jelen beterjesztésben a kormány a kockázatokra kíván reagálni. Ezeket a
kockázatokat, ahogy az előttem szólók is említették, a kormány önmaga generálta. Tehát mi
felhívtuk a figyelmet már az eredeti költségvetés vitájában is ezekre a kockázatokra, akkor
nem vették komolyan, aztán összeomlott a költségvetés január végére, amikor elrendelték a
250 milliárdos zárolást. Hozzáteszem, hogy ezt technikailag hibásan tették. Tehát nem ott
zárolták, ahol kellett volna, nem az államkincstárnál, így aztán nem tudták tartani még azt a
tervet sem, amit a zárolással saját maguk számára kitűztek. Fontos lenne, hogy ne csak a saját
prognózisait vagy inkább hipotéziseit vegye komolyan a kormány, mert vannak megalapozott
gazdasági prognózisok. Általában itt nem lehet egyre esküdni, ezeknek az összevetéséből
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kellene egy felelős kormányzatnak egy kiszámítható prognózist alkotnia, és különösen fontos
ez a kiszámíthatóság a befektetésbiztonság oldaláról. Tehát, amikor a kormány egyik napról a
másikra visszamenőleges hatállyal változtat meg olyan szabályokat, ami a beruházásokra
döntő hatást gyakorol, akkor nehéz helyzetbe hozza saját magát a költségvetés
kiszámíthatóságát illetően is, mert nemcsak a gazdasági növekedés, hanem ennek az alapját
képező szerves fejlődés feltételeit, tehát nemcsak a növekedés, hanem a fenntartható fejlődés
lehetőségeit ássa alá.

Elhangzott, hogy ezt az szja-hiányt, amit most tapasztalnak is, saját maguk generálták
a leggazdagabbaknak, a 300 ezer forint felett keresőknek egyszerűen durván elengedték a
személyi jövedelemadójának a felét. Hát ez törvényszerű, hogy most hiányzik, és visszaüt. És
hogyha nevén akarnánk nevezni, a zárolás már eddig is durva megszorításként jelent meg.
Ilyen, önök számára valószínűleg nem komolynak tűnő példák, minthogy a vidéki
színházakban a színészek nem kapnak fizetést. És amikor kértük, hogy erről véleményt
mondanánk, akkor visszafogtak bennünket, hogy akkor még az állásunk is kockára kerül.
Tehát önök komoly területeket, ami az ország működése szempontjából érzékeny terület, mert
a kultúrával azért nagyon sokan találkoznak, ellehetetlenítettek ezzel a zárolással, és nem
tudom, hogy ennek a mínusz 180 milliárd forintnak a törvénybe iktatása fogja-e eredményezni
azt, hogy az egyébként lefedetlen területekre is gondolni fognak. Tehát én katasztrofálisnak
tartom a kormány költségvetési politikáját. Egyedül egy biztonsági pont van benne, hogy
államosították a magán-nyugdíjpénztári vagyont, és ezzel meg tudták támasztani ezt az évet.
Ezen túlmenően én sokkal felelősebb és átgondoltabb költségvetési magatartást tartok
szükségesnek az ország érdekében. Tehát nem a kormányról van szó, nem a Fideszről van
szó, az országról van szó, a mi országunkról, amit legyenek szívesek, ne tegyenek tönkre
ilyen kapkodó kormányzással. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor én is
szeretnék néhány szót mondani, mielőtt helyettes államtitkár úrnak válaszadásra átadom a
lehetőséget. Azért három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyik oldalról, hogy én
megértem MSZP-s képviselőtársaimat, hogy bírálniuk kell a mostani kormány költségvetési
politikáját, de azért ne feledkezzünk el arról, hogy mit tükrözött az a költségvetés, amit
átvettünk, bizonyos értelemben az a 2011-es év alapjait is jelentette. 2010-ben, ha minden
változatlan lett volna, a hiány több mint a kétszerese lett volna a tervezettnek, és
értelemszerűen azok a strukturális problémák, amelyek a 2010. évi költségvetést jellemezték,
részben túlhúzódtak a 2011-es évre is. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kezelése a kormány
feladata. A kormány erre elkészítette a maga elképzeléseit, gondolok itt például a Széll
Kálmán-tervre, amely, azt gondolom, hogy sokkal megalapozottabban kezeli a problémákat
önöknél. Elvégre önök például a MÁV problémáját úgy kezelték, hogy egész egyszerűen
levontak papíron egy összeget a MÁV állami támogatásából, de mivel semmilyen változás
nem történt a Magyar Államvasutaknál, ezért csodálkoztak azon, hogy év végére az állami
támogatás mértékének meg kellett nőnie, különben az lett volna a probléma, hogy a Magyar
Államvasutak nem tud vonatokat indítani. Tehát azt gondolom, hogy ennél sokkal súlyosabb
problémákat hagytak örökül, strukturális értelemben, amit ennek a kormánynak kell kezelnie.
Nem is szólva az államadósság problémájáról, az ahhoz kapcsolódó kamatterhekről, és még
sorolhatnám.

A másik dolog, amit szeretnék leszögezni, az az, hogy némi meglepetéssel látom, hogy
még egy adócsökkentésbe is folyamatos jelleggel bele tudnak kötni itt, a bizottság ülésén,
úgy, mint egy kárhoztatandó tényező. Azért amikor összegeket emlegetnek, két dolgot –
nagyon kérem, hogy – ne felejtsenek el: egyik oldalról törvénybe iktatott egy adócsökkentést
2011-re vonatkozóan, persze csak 2011-re, elvégre a szocialistáknak ez szokott lenni a
szokása, törvénybe iktatott egy adócsökkentést a Bajnai-kabinet is, még önök által 2009-ben.
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Ha annak megnézik a költségvetési következményeit, plusz még hozzátesszük azt, hogy
egyébként mi e téren – mondjuk – egy igazán komoly változást hajtunk végre, hogy ahhoz
képest mi legfeljebb átrendezzük az adótáblán belül a változásokat, de hogyha megnézik,
akkor azon kívül a gyerekek után járó adókedvezményt vezetjük be, és ha a kettőt
összetesszük, nagyon közel járunk ahhoz a számhoz, amit önök mondanak. Tehát
gyakorlatilag itt ezt az összeget emlegetik, az valójában, ha azt nézem meg, hogy a Bajnai-
kormány mennyit próbált meg adóváltozásokkal kivenni magából a költségvetésből, akkor
valójában a gyerekek után járó adókedvezményt támadja, elvégre az ebből a szempontból a
legnagyobb plusz tétel. Én meg azt mondom, hogy erre szükség van. Szükség van azért, hogy
fenntartható nyugdíjrendszerünk legyen, hogy fenntartható gazdasági növekedés legyen ebben
az országban, és egyébként egy fenntartható népesedési pálya legyen ebben az országban.

Vannak olyan, szerencsésebb országok, ahol ezt nemhogy vitatják, hanem
egyetértenek egymással bal és jobb oldalon egyaránt, hogy mondjuk az ilyen, gyerekek után
járó kedvezmények több mint egy évtizede részei legyenek az adórendszernek. Gondolok itt
például Franciaországra, ahol soha nem vitatta több mint tíz éve egyetlen egy kormány sem,
hogy ezt fenn kell tartani. Ennek eredményeként nézzék meg, hogy mondjuk egy átlag francia
család gyereklétszáma egy átlag belga családétól hogyan különbözik. Oka van ennek,
pontosan az adópolitikában keresendő.

Végül, amit harmadikként szeretnék elmondani, tisztelt képviselőtársaim, az talán az,
hogy ezekről a zárolásokról, amelyekről valójában most szól ez az ominózus költségvetési
törvénymódosítás, mert térjünk vissza a tárgyához, elvégre attól elég messze elkalandoztunk,
ezekről már tudomása volt, ez az önök szavaiból is kiderül, január óta a kormányzat
egészének. Ennek megfelelően gyakorlatilag a kormány ideiglenes intézkedéseket véglegesít,
amely ideiglenes intézkedések január óta ismertek, ennek megfelelően nem gondolom, hogy
meglepetésként érik az államháztartás egészét, nem gondolom, hogy meglepetésként érik a
költségvetési intézményeket, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem teremtenek
kiszámíthatatlan pályát, mert az új költségvetés alkalmazásával egyidejűleg ezeket a
kormányzat lényegében bevezette. Nem most vezeti be év közepén, hanem ezt már
lényegesen korábban megtette. Most csupán az történik, hogy ezek úgy kerülnek
véglegesítésre, hogy nem reménykedhet egyetlen egy költségvetési intézmény sem abban,
hogy év végén még eljöhet a „habzsi-dőzsi” időszaka, nem ez van, hanem egy takarékos és
felelős gazdálkodási pályára kell átállni mindenkinek.

Amennyiben nincsen további észrevétel, átadom a szót helyettes államtitkár úrnak.
Reagálhat az észrevételekre, ha óhajt. Parancsoljon!

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, az alapkérdés az, amire a választ
a tisztelt képviselő urak is keresik, hogy miért van szükség ennek a költségvetésnek a
módosítására. Ugye elhangzott, hogy nem voltak reálisak a számok, rossz volt a tervezés,
ezért nem bír ki egy évet a költségvetés.

Ezt a jelenlegi, rendelkezésemre álló információk alapján tételesen cáfolnom kell. Ha
megengedik, idéznék néhány kormánytól független szervet, vajon mit mondtak ezen szervek a
2011-es költségvetésről. „A Költségvetési Tanács 2010 novemberében publikált hivatalos
dokumentumában, ami itt van nálam, 2,4 százalékos hiánnyal számolt, az adóbevételeknél
nemhogy kevesebb adóbevételt, hanem több mint 100 milliárd forinttal több bevételt
prognosztizált. A Magyar Nemzeti Bank december 1-jén publikálta az úgynevezett inflációs
jelentését. Ebben a kormány 3 százalékos gazdasági növekedéséhez képest 3,1 százalékos
növekedéssel, tehát kedvezőbb makrogazdasági pályával és kisebb hiánnyal számolt. Az adó-
és járulékbevételeknél, amiről most szó volt, hogy túl lettek tervezve, nemhogy kevesebbet
prognosztizáltak, hanem fél százalékponttal, 130-140 milliárd forinttal többet vártak. Az
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Állami Számvevőszék a 2011-es költségvetési törvényjavaslat vitájában reálisnak,
végrehajthatónak ítélte a költségvetést.

Hadd mondjak a hazai szereplőkön kívül, akik tételesen átszámolták a 2011-es
költségvetést, hadd mondjak véleményt külföldről. Az Európai Bizottság és a nemzetközi
szervezetek mind reálisnak tekintették a 2011-es költségvetést. Ergo, a költségvetés
jóváhagyásakor mind a magyarországi, mind a nemzetközi szervezetek azt gondolták, hogy ez
a 2011-es költségvetés az év egészében megáll, nem lesz szükség annak módosítására. A
kérdés tehát az, hogy ha reális volt a költségvetés, akkor miért kell hozzányúlni. Ennek az
indoka az említett, előre nem látható körülmények. Mikor nap mint nap az eurózóna
válságáról van szó, és láthatjuk, hogy a frank hogyan erősödik mint menedékvaluta, és
hogyan gyengül az euró, és ennek következtében a több százezer devizahitelesnek a
törlesztőrészlete növekszik, akkor az nyilván a devizahitelesek fogyasztására is hatással van.
Tehát azok, akik többet fizetnek, kevesebbet tudnak fogyasztani, ergo az áfa-bevétel,
fogyasztási adóbevétel alacsonyabb lehet. Például pont erre a problémára reagált a kormány a
devizahitelesek helyzetének stabilizálásával, de a másik oldalról például az áfa-bevételekben
esetlegesen előforduló alulteljesülést próbálja kivédeni a stabilitási alappal a kormány. Itt meg
kell jegyeznem, hogy a sokat emlegetett személyi jövedelemadónál nincsen szükség
prognózisváltozásra. Tehát nem az a mostani törvénymódosításnak az oka, hogy az
adóváltozások miatt kevesebb adóbevétel várható. Itt a jóváhagyottal megegyező
adóbevétellel számol a kormány. A lényeg tehát, hogy a felmerült kockázatokra reagál a
kormány.

Annyit engedjenek még meg, hogy elmondjam, itt két változat között választhatott
volna a kormány. Az egyik, hogy ezen kockázatokra nem reagál, és nyitva hagyja annak a
lehetőségét, hogy adott esetben némely bevétel nem úgy teljesül, ahogy az eredetileg várva
volt, vagy pedig aktívan reagál ezen kockázatokra. A kormány ez utóbbit tette, aminek az első

lépése az elnök úr által már említett év eleji zárolás volt. Nyilván a kormányhatározat február
11-i határidejű, tehát minden tárca felkészülhetett arra, hogy adott esetben kisebb
előirányzattal gazdálkodjon.

Itt meg kell jegyeznem, hogy technikailag ismereteim szerint jól lett végrehajtva a
zárolás, az államháztartási törvényben és a vonatkozó kormányrendeletekben foglaltak szerint
került arra sor. Minden tárcánál meghatározásra kerültek az előirányzatok, és ezek
bejelentésre kerültek a Magyar Államkincstár részére. Itt megint egy konkrét példa: az
önkormányzatokat ez nem érintette. Az önkormányzati színházak önkormányzati
fenntartásúak. Ott nem került sor semmilyen forráskivonásra. A februári zárolást követően
most jött el az a pillanat, hogy az első hónapok tapasztalatai – és megint a törékeny
nemzetközi helyzet kapcsán – a kormány azt javasolja, hogy a stabilitási tartalék néven
szereplő kiadási összegek véglegesen törlésre kerüljenek.

Azt gondolom tehát, hogy az a jobb megoldás, hogyha a törvény elfogadása óta
felmerült kockázatokra a kormány reagál, és több, általunk példaként tekintett nyugat-európai
országhoz hasonlóan adott esetben több alkalommal is módosítja a költségvetési törvényt.
Ezért javasoljuk tehát a törvénymódosítás támogatását. Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István
szólásra jelentkezik.)

Határozathozatal

ELNÖK: Alelnök úr, az a helyzet, hogy elvileg lezártuk a vitát, azért adtam zárszóra
lehetőséget a helyettes államtitkár úrnak. Úgyhogy, ha megengedi, én a szavazásra szeretnék
sort keríteni. Szeretném kérdezni, hogy mivel az általános vitára való alkalmasságról döntünk,
ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságát. (Szavazás.) A bizottság a törvényjavaslatot 18 igen szavazattal, 8 nem szavazat
mellett általános vitára alkalmasnak ítélte. Köszönöm szépen.
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Áttérünk a következő két napirendi pontra. De itt van egy kis problémám: a
népegészségügyi termékadó és az egyes földügyi tárgyú törvények esetében kell döntéseket
hoznunk, az előterjesztő, Font képviselő úr még mindig a költségvetési bizottságban van,
ezért nincs jelen. Elsőként egyébként a Mezőgazdasági bizottság indítványával, tehát az egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kezdenénk. Ha jól tudom,
akkor a kormány képviselője itt jelen van, ugye? Az lenne a kérdésem a tisztelt bizottsághoz,
hogy legalább ennél a törvényjavaslatnál lehetővé teszi-e azt, hogy az előterjesztő nélkül, de a
kormány jelenlétében folytassuk le az általános vitára való alkalmassággal kapcsolatos vitát.
(Nincs ellenvetés.) Előzetesen nem rendelkezünk erről felhatalmazással. Akkor viszont
fordítsuk meg, legyen a népegészségügyi termékadó, én ott szívesen felvállalom az
előterjesztő képviseletét, a másikban nem tudom vállalni.

Tisztelettel felkérem Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat, én pedig átadom az
elnöklést az alelnök úrnak. Általános vitára való alkalmasságról kell dönteni.

(Az elnöklést Koszorús László alelnök veszi át.)

A népegészségügyi termékadóról szóló T/3652. számú törvényjavaslat (Dr. Kovács
József és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita)

ELNÖK: Felteszem a kérdést az előterjesztőnek, hogy általános vitára alkalmasnak
tartja-e.

Az előterjesztő indoklása

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Csak három mondatot mondanék az
előterjesztő Font képviselő úr képviseletében. Ennek a törvényjavaslatnak kifejezetten az a
célja, hogy az egészségtelennek számító termékekre, azoknak gyakorlatilag a magyarországi
forgalmazóira, illetve előállítóira egy különadót vessen ki. Ennek nyilvánvalóan az a célja,
hogy az ebből származó bevételek az egészségügyhöz kerüljenek vissza, és amennyire tudom,
ha az előterjesztés elfogadásra kerül, körülbelül 20 milliárdos bevétellel kalkulálhat a
költségvetés éves szinten ebből az adóformából.

ELNÖK: Köszönöm az előterjesztőnek a kiegészítést. A kormányt kérdezem.

DR. KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A benyújtott
törvényjavaslatban szereplő indokolás és a most elhangzott kiegészítés alapján a kormány
támogatja, és általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Józsa alelnök úr,
parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Egy burkolt áremelésről van szó itt
is, tehát a Fidesz-kormány, amelyik törölte a szótárából a megszorítást, ez már az ötödik
különadó, ami gyakorlatilag az árat fogja emelni, ugyanis ki dönti el azt, hogy egzakt módon
mi tartozik bele, másrészt, amit az elnök úr is mondott, ebből plusz 20 milliárdra számítanak,
valakinek ezt ki kell fizetni, azok pedig a fogyasztók itt a Magyar Köztársaság területén. Ma
még köztársaság, nem királyság, és ha pedig eléri a törvény a célját, tehát, hogy egészségesen
élnek, akkor meg nem lesz árbevétel. Tehát akkor meg forgalomcsökkenés lesz, tehát ez egy
nagyon kevéssé átgondolt törvényjavaslat. Odáig nem is akarok elmenni, hogy ha az
egészségmegőrzés érdekében fizettetnek be pénzt az emberekkel, akkor az már gyakorlatilag
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nagyon közel van a fizetős egészségügyhöz. Tehát elméleti összefüggéseiben ez az
előterjesztés nagyon nehezen védhető, nehezen állja meg a helyét. Így látszólag messziről,
hogy hamburgeradó, persze, ha jól tudom, pont a hamburger, amiről sokan úgy tartják, hogy
egészségtelen, az már kikerült belőle, nem tudni, hogy miért, tehát ez szintén egy populáris,
de igazából az árszínvonalat felhajtó adó. Abba kellene már hagyni ezt, hogy mindig valami,
ami tetszetős, azt behozzák, és aztán a fogyasztók meg megfizetik az árát. Nem vezet ez jóra,
úgyhogy mi nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e más kérdés vagy észrevétel? Volner János
alelnök úr!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, képviselőtársaim. Csak valamire fel
szeretném hívni a figyelmüket, valószínűleg a gazdasági bizottság tagjaiként önök is kaptak
különböző gyártóktól erre vonatkozó jelzéseket, hogy milyen hatásai lesznek ennek a most
bevezetendő adónak. Hogyha a magyar gyártókat terhelik meg egyoldalúan ezzel az
adónemmel, akkor ezek a magyar gyártók a fejüket a falba fogják verni, hogy nem
költöztették el a termelésüket külföldre, és jelentős versenyhátrányba fognak kerülni majd a
külföldi cégekkel szemben, illetve a túlélésük esélyei korlátozottak.

Én azt gondolom, hogy önmagában a törvényjavaslat céljával egyet lehetne érteni, de
mivel ennek az egész gazdasági vetületei jóval túlmutatnak a népegészségügyi problémákon,
ezért azt kérem, hogy a jelenlegi formájában, mivel a törvényalkotó meglehetősen túllőtt a
célon, ne támogassák ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Akkor megadom a lehetőséget a reagálásra az előterjesztőnek.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy
mindig relatív természetesen, hogy mi az, ami egészséges és mi az, ami egészségtelen.
Önmagában a hamburgerzsömlénél is sokan szokták ezt mondani, aztán nehéz eldönteni, hogy
ott a hamburgerzsömle vagy a hamburger egyéb alkotói részei azok-e, és ha igen, akkor
milyen hamburger. Nyilvánvaló, hogy egy törvény nem úgy tud megfogalmazni egészségre
ártalmas és egészségre nem ártalmas dolgokat, hogy konkrét termékeket nevesít, hanem azt
tudja megtenni, hogy bizonyos tartalmakat, aminél ez viszont egyértelmű, azokat nevesíti. Itt
a só és a cukor az, ami elsősorban ebből a szempontból nevesítésre kerül ebben a
törvényjavaslatban. A képviselő urak felvetéseire csak azt tudom mondani, hogy ennek a
törvényjavaslatnak az, hogy most ennyi bevételre lehet számítani belőle, nem ez az elsődleges
célja, hanem valóban azt, hogy egyfajta módon azt a régi igényt, ami nem egyszer
megfogalmazódott már az egészségügyi szakmában, ami arról szól, hogy ne minden ellátási
formát lehetőség szerint csak a mindenkori betegek, illetve az adófizetők fizessenek meg,
hanem ahol van valami köze, értelemszerűen valamilyen népegészségügyi problémához az
élelmiszerfogyasztási szokásoknak, ott akkor ez jelenjen meg. És gyakorlatilag ezt az elvet
próbáljuk meg itt érvényesíteni. Nyilvánvaló, hogy ezen élelmiszerek fogyasztása a
későbbiekben visszaköszön olyan kockázatokban és betegségekben, amelyeket egyébként
társadalombiztosítási ellátás alapján szoktak kezelni, általában nulla vagy nagyon minimális
térítéssel. Most ha ehhez a térítéshez hozzájárul az innen származó bevétel, akkor azt
gondolom, hogy ez egy helyes dolog. (Font Sándor érkezik az ülésterembe.) Társadalmilag is
helyes dolog, és azért ne mondjuk azt, hogy szeretnénk szorgalmazni ezeknek a terjedését.
Tehát az én meggyőződésem és megítélésem szerint ez az adókivetési forma ebben a
formában helyes, és egyáltalán nem baj, hogyha fogyasztás-visszaszorulással jár együtt. A
dohányzás tilalmánál sem azok voltak az elsődleges aggodalmaink, hogy kevesebb lesz a
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cigarettafogyasztás vagy nem, még az sem, hogy kevesebb lesz az adóbevétel vagy több lesz,
egészen más szempontok vezéreltek minket, ez így van ennél a törvényjavaslatnál is.
Amennyire pedig én tudom, itt azért ennél elsősorban a végső hazai fogyasztás megadóztatása
a cél, tehát ha itt ezzel kapcsolatban van lehetőség módosításra, akkor ne az általános vitára
való alkalmasság az, ami az alelnök urat is vezérelje, sokkal inkább akkor ezeket a
pontosításokat próbáljuk megtenni, és az általános vitában, részletes vitában az ezzel
kapcsolatos vitákat megvívni, ha lehet, jobbá tenni a törvényjavaslatot, az elől soha nem
zárkózunk el.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány kíván-e reagálni?

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Csak két mondat, mert nagyjából minden elhangzott. Az egyik, mi úgy gondoljuk, hogy itt
nincs különbség abban a tekintetben, hogy külföldi gyártás vagy hazai gyártás, mert ahogy
elhangzott, ez egy fogyasztási típusú adó, tehát az, aki itt fogyasztja, azt mindenképpen meg
kell fizetnie. A másik pedig, mi azt gondoljuk a kormány részéről, hogy a népegészségügyi
megtakarítás messze túl fogja kompenzálni az ebből kieső adóbevételt, így államháztartási
szinten ez nem jelent többletterhet.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk az általános vitára való alkalmasságról. Aki
egyetért a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságával, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen, 8 nem mellett a bizottság
általános vitára alkalmasnak tartotta.

(Az elnöklést Rogán Antal veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy közben Font képviselő úr
megérkezett, csak jelezném, hogy időközben átvettem a népegészségügyi termékadót, hogy
tudjunk haladni. Azon átestünk, ennek megfelelően a Mezőgazdasági bizottság indítványa
következik soron.

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3649. számú törvényjavaslat (A
Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa) (Általános vita)

Kérem az elnök urat, hogy foglaljon helyet. Az egyes földügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Tisztelettel
üdvözlöm a kormány képviselőit is, de akkor először az elnök úrnak szeretném megadni a
szót, amennyiben van szóbeli kiegészítése a törvényjavaslathoz. Parancsoljon!

FONT SÁNDOR (Fidesz) a Mezőgazdasági bizottság elnöke: Köszönöm szépen a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Folyamatban lévő ügyek miatt döntöttünk úgy, hogy az
egyes földügyi tárgyú törvényekben módosítást szeretnénk javasolni. Közismert, hogy
Nemzeti Földalap tavalyi parlamenti döntéssel visszakerült a Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz, közismert, hogy továbbra is létezik a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási
Részvénytársaság, és ezen közben a kormányzat deklarálta, hogy az állam tulajdonában lévő
földterülettel egy más logika szerinti gazdálkodást szeretne végrehajtani, és mindezért az
információk és az eddigi tapasztalatok azt jelezték, hogy törvényi változás is szükséges, hogy
a technikai jellegű együttműködés a Nemzeti Földalap és a Magyar Nemzeti
Vagyongazdálkodási Részvénytársaság között megvalósulhasson. Egyben kormányzati
szándék, amelyben szeretnénk például szociális és népesedéspolitikai ösztönzést is adni a
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termőföld esetleges használói felé, hogy az ilyen szándékot is meg tudja valósítani a kormány.
Gyakorlatilag az állami földdel való gazdálkodás döntő mértékben befolyásolta a
törvénytervezetünk javaslatát, így például az elő-haszonbérleti jog újragondolását, és egyes
olyan technikai kérdéseket, amikor a szakma által ismert osztatlan közös földterületeken az
ide bevásárolt tulajdonrészes előjogokat élvezett bármilyen további földszerzésnél, és tavalyi
módosításunk esetében viszont az államot elővásárlási jogosulttá, a legelső helyre tettük, és
azt gondoljuk, hogy például a résztulajdonos tulajdonostársak esetében is az államot illesse
meg az elővásárlási jog.

Csak néhány elemét ragadtam ki azoknak az indokoknak, amellyel szerettem volna
indokolni, hogy miért kerül sor a törvény ezen szakaszainak a megnyitására, és ezzel a
törvénytervezettel miért szeretnénk, hogy foglalkozzon a parlament és döntést is hozzon róla.
Köszönöm szépen. Ennyiben szerettem volna előterjesztéssel élni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És ha jól látom, a tárcát Feldman Zsolt helyettes
államtitkár képviseli. Kérdezem, hogy mi a tárca vagy a kormány álláspontja a szóban forgó
törvényjavaslat ügyében.

Dr. Feldman Zsolt indoklása

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Pénteken került benyújtásra, tárcaálláspontot tudok
képviselni. A tárca támogatja.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdésekre és észrevételekre van lehetőség a bizottság
tagjai részéről. Kérdezném, hogy ki az, aki esetleg szólni kíván. (Nincs jelentkező.) Akkor
viszont az általános vitára való alkalmasságról döntünk.

Aki a bizottság tagjai közül a törvényjavaslatot általános való alkalmasnak látja, az
kérem, igen szavazatával jelezze. (Szavazás.) A bizottság a törvényjavaslatot 18 igen
szavazattal, 3 nemmel, 4 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm
szépen az elnök úrnak és a helyettes államtitkár úrnak is a jelenlétet.

Egyebek

Ezzel egyébként a bizottsági ülés végére is értünk. Amennyiben egyebekben nincsen
más felvetés a bizottság tagjai részéről, én két dolgot jeleznék. Egyrészt, hogy holnap,
kedden, 10 órakor, másrészt pedig szerdán, valószínűleg reggel 9 órakor bizottsági ülést kell
tartanunk, tekintettel arra, hogy jó néhány olyan törvényjavaslat fut, ahol még döntéseket kell



- 35 -

hoznunk párhuzamosan, vagy módosító javaslatokat kell megvitatni vagy pedig kapcsolódó
módosító javaslatokat. Köszönöm szépen.

Amennyiben nincs más észrevétel, a bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc)

Koszorús László
a bizottság alelnöke

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


