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4. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 
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(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Koszorús László (Fidesz) távozása után Rogán Antalnak (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz) 
Herman István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) megérkezéséig Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) megérkezéséig Kovács Tibornak (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) megérkezéséig Burány Sándornak (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) távolléte idejére Volner Jánosnak (Jobbik) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kézdi Árpád referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Bártfai Beatrix ügyvéd, külső szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirendi javaslat ismertetése és elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, most már a helyettesítésekkel egészen 
biztos a határozatképesség, úgyhogy hozzá is látnánk a munkához.  

A kiküldött napirendi javaslatot majdnem eredeti formájában fönntartom. Ez alatt azt 
kell érteni, hogy a legutolsó helyre javasolt 8. pontot, tehát Szili Katalin képviselő asszony 
önálló indítványát áttennénk a holnapi napra, előzetes egyeztetés alapján, viszont az 1-7. 
napirendi pontok megtárgyalására értelemszerűen a mai napon kerülne sor. 

Van-e kérdés vagy észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatban? (Jelzésre:) Kovács 
Tibor alelnök úr, parancsolj! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Mi nem tudjuk 

támogatni ezt a napirendi javaslatot amiatt, mert a víziközmű-szolgáltatásról szóló csomag 
rendkívül nagy terjedelmű, ezen kívül hatásaiban föl sem mérhető következményeit így 
kutyafuttában, félnapos határidővel esetleg áttekinteni és alapos szakmai véleményt mondani 
róla lehetetlen, elképzelhetetlen, nem is látjuk az indokait, hogy ezt miért kell ilyen módon 
tárgyalnia a parlamentnek.  

Nem értünk egyet azzal, hogy ezt ma a bizottság tárgyalja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Az érveket nyilvánvalóan majd később meg 

tudjuk vitatni a konkrét napirendi pontnál. Jelzem, hogy ez ma elvileg napirendre kerül a Ház 
előtt fekvő javaslatok szerint, azért is javasoltam a megtárgyalását, mert szakbizottságként 
gyakorlatilag a házelnök úr kérésére állást kell foglalnunk benne. A másik fontos dolog pedig, 
hogy azt látnunk kell - én sem szeretem, ha ilyen nagylélegzetű törvényjavaslat nem kap egy 
kis időt, a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslatnál is sikerült némi időt szerezni -, azt 
tudni kell, hogy gyakorlatilag aminek a tárgyalását a Ház ma nem kezdi el, annak az ez évi 
elfogadása már erősen kétséges, vagyis inkább nem működik. 

Ennél fogva én fönntartanám az eredeti napirendi javaslatot. Tudomásul veszem 
természetesen az MSZP-frakció kezdeményezését vagy álláspontját. 

Kérdezném, hogy van-e még esetleg más a napirenddel kapcsolatban. (Senki sem 
jelentkezik.) Szavaztassunk a levételéről vagy az egész napirendről szavaztathatok, alelnök úr, 
ezt kérdezem. (Kovács Tibor: Lehet egyben szavazni, elnök úr.) Jó. 

Akkor kérdezném, hogy ki az, aki az 1-7. napirendi pontokban foglaltakat, tehát a 
napirendi javaslatot az egyebekkel együtt támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.)  

Úgy látom, a bizottság a napirendi javaslatot 22 igen szavazattal támogatta, 4 
ellenszavazat mellett, amit az alelnök úr az előbbiekben jelzett. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Akkor áttérnénk az 1. napirendi pont tárgyalására, ami a Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása. 
Tisztelettel üdvözlöm Engyel Gyula főosztályvezető-helyettes urat. Itt nyilvánvalóan az 
ajánlás szerint fogunk haladni. Most természetesen itt még a költségvetési törvényjavaslat 
jelen állapotát tükröző módosítókról fogjuk meghozni a döntésünket. Ez Házszabály szerint 
kötelességünk, tehát ezért haladunk végig az ajánlásban foglaltakon.  

Kértem Katalint, hogy ugyanúgy készítse el a módosító javaslatok összefoglalását, 
ahogy ez a korábbiakban szokásunk volt, tehát ennek megfelelően elkészítettünk egy olyan 
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táblázatot, hogy melyek azok az ajánlási pontok, amelyekkel az előterjesztő egyetért, melyek 
azok, amelyekkel esetleg az előterjesztő nem ért egyet, de van olyasmi, amit még a 
kormánypárti frakciók tudomásom szerint támogatnának, és egyébként melyek a többi 
képviselőcsoport által benyújtott és az előterjesztő által nem támogatott indítványok; tehát 
ezek képviselőcsoportokra szétbontva. Így elkészült ez a javaslat.  

Az első kérdésem az lenne, hogy a tisztelt bizottsági tagok beleegyeznek-e abba, hogy 
az eddigiekhez hasonlóan ezt az ajánlást így, ebben a formában tárgyaljuk meg. 
Természetesen kikérni bármelyiket lehet belőle. Amennyiben igen, ezt azért kérném, hogy 
mindenki egy rövid szavazással erősítse meg! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ezt a bizottság 
elfogadja, akkor ennek megfelelően fogjuk tárgyalni a módosító indítványokat.  

Akkor először kérném a főosztályvezető-helyettes urat, hogy erősítse meg nekem, 
hogy azok a pontok, amelyek úgy szerepelnek, hogy „az előterjesztő egyetért az alábbi 
ajánlási pontokkal”, az valóban így van-e. 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslat 1. pontjában felsorolt ajánlási pontokkal az 
előterjesztő egyetért. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, főosztályvezető-helyettes úr. Akkor ezekről itt 

tudunk tárgyalni. Van-e esetleg ezek közül valamelyikkel kapcsolatban kérdés, vagy külön 
szeretne-e szavaztatni bárki? (Jelzésre:) Úgy látom, hogy Hegedűs Tamás képviselő úrnak 
van észrevétele. Parancsoljon! 

 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem van. A 28/1-es 

szerepel ebben a felsorolásban, mint amivel egyetért az előterjesztő, ebben a kiegészítő 
ajánlásban viszont az található, hogy nem ért vele egyet. (Palkó Katalin, a bizottság 
tanácsadója: Ez a támogatott sor alapján készült, az pedig egy előzetes.) Jó. Akkor ez a 
végleges. (Palkó Katalin, a bizottság tanácsadója: Igen, ez a végleges.)  

 
ELNÖK: Tehát a 28/1-est, a Jobbik képviselőcsoportjának javaslatát, ha itt most 

megszavazzuk, akkor nyilvánvalóan ott már nem szavazunk róla. Ezt szeretném világosan 
jelezni. Ha jól emlékszem, ez a… 

 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Kárpát-medencei ifjúsági… 
 
ELNÖK: Igen, a jogsegélyszolgálattal kapcsolatos. Az ajánlásban szerepel, ezért 

értelemszerűen a kormány által támogatott indítványok között ott van.  
 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Jó. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Akkor, ha nincsen más kérdés, tudunk ezekről összevontan dönteni.  
Kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki a kormány által támogatott 

módosító indítványokat támogatja. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal támogatta. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Négy 
nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a módosító indítványokat 
támogatta. 

A 2. pontban szerepel négy bizottsági módosító, ezek közül szeretném jelezni, hogy a 
14/7-est, a 16-ost és a 118-ast az én legjobb tudomásom szerint a kormánypárti frakciók sem 
támogatják, legalábbis a Fidesz biztosan nem támogatja.  
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A 15-ös a sportbizottságé, egyelőre támogató álláspontunk van, aztán majd holnapra 
alakítjuk ki a véglegest, értelemszerűen, a parlamenti szavazásra, további egyeztetésig. Ezért 
arról majd külön szeretnék szavaztatni, értelemszerűen, ez a Hungaroringgel kapcsolatos 
adósságelengedés, nem túl jelentős tételben, ha jól emlékszem.  

Akkor én először erről fogok voksoltatni. Tehát a 15-ös ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése vagy észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül ezt támogatja. A kormány nem támogatta. 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Világos. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki a 

Hungaroringgel kapcsolatos adósságelengedésre vonatkozó ajánlási pontot támogatja. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a módosító 
indítványt 18 igen szavazattal támogatta. 

Akkor áttérnék azokra az ajánlási pontokra; ezt a 4-est nem egészen értem… (Palkó 
Katalin: Ketten nyújtották be, egy KDNP-s és egy jobbikos.) Értem, van ilyen érdekes 
módosító indítvány is, ez elkerülte a figyelmemet. Tehát a 4-es ajánlási pontot egy KDNP-s 
képviselőtársunk és a Jobbik képviselőcsoportjának egyik tagja együtt jegyzi, azért 
szerepeltetjük itt is, ott is. Tehát a 4-es ajánlási pont, a 14/7-es és értelemszerűen a 16-os és a 
118-as is ebbe a körbe tartozik, valamint az összes többi, ott felsorolt. Ezekről most 
szavaztatnék. Ha jól tudom, az előterjesztő ezeket sem támogatja. 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezeket a módosító indítványokat 
támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 4 igen szavazattal a szóban forgó módosító 
indítványokat nem támogatta, és egyharmadot sem kaptak. 

Akkor áttérünk a 3. pontban az egyes képviselőcsoportok azon indítványaira, 
amelyeket tudomásom szerint az előterjesztő nem támogat. Az MSZP képviselőcsoportja által 
benyújtottak: 32/3., 51/1., 51/2., 106/2., 175/2., azért sorolom fel, mert még ez a legkevesebb. 
Kérdezném, hogy valóban jól tudom-e, hogy ezeket az előterjesztő nem támogatja.  

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, ki az, aki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) Úgy látom, a 
bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

A Jobbik képviselőcsoportjától ott van a felsorolás, kivéve belőle a 28/1-est, mert arról 
értelemszerűen az előbbiekben a támogatott sorban döntöttünk. Tehát azt kivéve az összes 
többi ajánlási pontról kérdezem az előterjesztőt, hogy jól tudom-e, hogy azokat nem 
támogatja. 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel bármelyikkel kapcsolatban 
ezen pontok közül? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki 
az, aki ezeket a módosító indítványokat támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 
igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő ajánlási pontokban az LMP módosítói találhatók, legalábbis azok, 
amelyeket nem támogat az előterjesztő. Jól tudom-e, hogy ezeket nem támogatja? 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel bármelyikkel 

kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen 
sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta a módosító indítványokat, és egyik sem 
kapott egyharmadot sem. 

A függetlenek három olyan módosítót jegyeznek - a 68-as, 145-es, 148-as ajánlási 
pontokban -, amelyeket úgy tudom, hogy az előterjesztő szintén nem támogat. Kérdezem az 
előterjesztőt! 

 
ENGYEL GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezen módosító indítványokat támogatja. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, 
ennek megfelelően a bizottság nem támogatta őket, és egyharmadot sem kaptak.  

Köszönöm szépen. Akkor ezzel a napirendi pont végére értünk.  
(Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, parancsolj! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szeretném kérdezni, tud-e az elnök úr tájékoztatást adni, hogyha itt a költségvetéssel 
kapcsolatban tárgyal a bizottság, mi a kormánypártok szándéka azt követően, amit a 
miniszterelnök a hétvégén bejelentett, hogy egy teljesen új vagy teljesen átalakított 
költségvetést kíván a kormány benyújtani. Megtudhatunk-e erről valamit, hogy ezt mikor, 
milyen módon, hogyan kívánja a kormány, illetve a Fidesz-frakció tárgyalni és lebonyolítani, 
mert nyilvánvalóan valamilyen módon készülnünk kell erre az eseményre esetleg. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! A kérdés feltevése jogos, ha jól tudom, akkor 

miniszterelnök úr ma napirend előtt kívánja tájékoztatni a Házat, tehát értelemszerűen akkor 
lényegesen több információt hallani fognak. A másik oldalról talán még a szerdai 
kormányülés - ha szerdán van, bár nem én vagyok ebben a legkompetensebb személy, de úgy 
emlékszem - fog egy ezzel kapcsolatos végleges javaslatot talán elfogadni és letenni az 
asztalra.  

Azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy természetesen a kormánypártok a 
Házszabály abszolút betartásával kívánják tárgyalni az ezzel kapcsolatos esetleges 
indítványokat, annak minden konzekvenciájával együtt, de ez tartalmilag is függ attól, hogy a 
kormány hogyan kívánja kezelni, tehát hogy mennyiben érinti például a főszámokat az 
említett, miniszterelnök úr által és már a sajtóban említett javaslat. Amennyiben érinti, annak 
vannak természetesen a Házszabályt illető konzekvenciái, de ezzel az alelnök úr is tisztában 
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van, úgyhogy a részleteket szerintem ma délután a parlamentben lesz módja minden 
képviselőcsoportnak megismerni.  

Amennyiben nincsen más a napirenddel kapcsolatban, akkor ezt most már tényleg 
lezárnám.  

Az államháztartásról szóló T/5069. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Áttérünk a következőre, ez az államháztartásról szóló törvényjavaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása. Ha jól tudom, itt Kézdi Árpád képviseli a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot.  

Van pár ajánlási pont, de szerencsére viszonylag sok összefüggéssel, úgyhogy akkor 
kezdjük. 

Az 1-es ajánlási pontban Nyikos László képviselő módosító indítványáról kérdezném; 
tárca- vagy kormányálláspont van? 

 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspont, egyelőre. 
 
ELNÖK: Akkor a tárca álláspontját kérem! 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca egyelőre nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő Vágó Gábor módosító indítványa, 2-es ajánlási pont. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

A 3-as ajánlási pontban szintén Vágó Gábor javaslata következik. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 4. ajánlási pontban - jó néhány összefüggéssel, nem sorolnám fel az 
összeset - Dancsó József képviselő úr módosítója. Tárca? 

 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, 

parancsolj! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen. Szeretném kérdezni, elnök úr, 

hogy gyakorlatilag a területfejlesztési törvény bizonyos értelmű átszabását is jelenti-e ez a 
Dancsó-féle csomag, vagy egyáltalán, mi a lényegi eleme ennek az egész összefüggő 
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csomagnak, ami itt van előttünk, amivel most találkozunk először, természetszerűleg. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem tudom, tud-e erről a tárca jelen levő képviselője többet mondani. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, öné a szó. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. A területfejlesztési 

törvény egyrészt behozza a területfejlesztési társulások fogalmát, illetve ez egy meglévő 
fogalom, csak az eddigi törvény visszautalt a ’97. évi társulási törvény szabályaira. Most azt 
mondja a módosítás, hogy külön törvény szabályai szerint működnek. Tulajdonképpen itt az 
történik, hogy a ’97. évi törvény alapján működő jogi személyiségű társulásoknak, illetve a 
területfejlesztési törvény alapján működő területfejlesztési tanácsoknak lesz egy ilyen 
összefoglaló neve, hogy a továbbiakban jogi személyiségű társulások, és utána ezt vezeti 
végig a törvényjavaslat többi részén.  

 
ELNÖK: Magyarul egy másik jogszabályhoz igazodik így, ebben a formában.  
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Pontosan.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsolj! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Itt van előttünk a területfejlesztésről 

szóló törvény. Akkor most mi köze van ennek az Áht.-hoz, és miért ebben kell ezt 
szabályozni, és miért nem a területfejlesztési törvényben kell ezt szabályozni? Azon túl, hogy 
nyilvánvalóan a határidők és egyebek nem mellékesek. 

 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ennek az az oka, hogy az 

államháztartási törvény sorolja fel tételesen, hogy az államháztartás önkormányzati 
alrendszerébe mely jogi személyek tartoznak. Idáig, ha annyit mondott, hogy a jogi 
személyiségű társulás, akkor a területfejlesztési törvény előbb idézett visszautaló rendelkezése 
miatt ezek alatt érteni lehetett a területfejlesztési társulásokat is. Mivel most ez megváltozik, 
és azt mondja, hogy külön törvény, ezért ez a pontosítás szükséges volt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincsen további kérdés vagy észrevétel, 

akkor döntenénk a módosító indítványról. Tehát a tárca támogatja. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal 
támogatta a módosító indítványt. 

Akkor áttérünk a következő ajánlási pontra, ez a 7-es, Vágó Gábor képviselő javaslata. 
Kérdezem a tárcát! 

 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 8-as, Dancsó József képviselő úr javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Kérdezem, ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 22 igen szavazattal támogatta a módosító 
indítványt. 

A 9-es ajánlási pont következik, Burány Sándor és társai javaslata. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen 
szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 10-es ajánlási pontban Vágó Gábor javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 11-es, Vágó Gábor javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 12-es ajánlási pontban Vágó Gábor javaslata következik. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 13-as, Vágó Gábor javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik 14-es ajánlási pont, Nyikos László javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Volner János alelnök úr, 

parancsolj! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 

múltkor már szóvá tettük a gazdasági bizottság ülésén azt, hogy szeptember közepén 577 
milliárd forint előirányzat-maradványról rendelkezett a kormány, további 37 milliárd forintot 
pedig zárolás alá vont. Ez is azt mutatja, hogy az Országgyűlés költségvetési jogát a kormány 
rendszeresen elvonja. Képviselőtársam most itt arra tett egy javaslatot, hogy küszöböljük ki 
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ezt a csorbát, és maradjon meg továbbra is az Országgyűlés költségvetési joga, hiszen ha a 
kormány több száz milliárd forinttal bármikor kénye-kedve szerint előirányzat-maradványt és 
zárolást rendelhet el, akkor ez azt jelenti, hogy több száz milliárd forintról nem az 
Országgyűlés dönt, hanem a kormány egyszemélyben.  

Azt gondolom, minden lehetséges eszköz megvan arra, hogy a kormány kérjen akár 
rendkívüli sürgősséget az Országgyűléstől, egy sürgős tárgyalást, ilyen módon aztán a 
döntéshozatal nem húzódik túl sokáig. Azt gondolom, ez olyan szempontból is fontos lenne, 
hogy a nyilvánosság előtt tárgyalhassuk meg azt, hogy mire kell módosítani és mekkora 
összegben ezeket a költségvetési fejezeteket. Ennek megfontolását kérem a kormánytól, már 
csak azért is, hogy az alkotmányosságot állítsuk helyre a parlament törvénykezésében is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ebben mindig volt egy vitánk az alelnök úrral, én azt gondolom, hogy olyan 

időszakokban, amikor a folyamatosan változó nemzetközi körülmények állandó reakcióra 
késztetik a kormányt költségvetési tekintetben, akkor nem a kormány költségvetési 
mozgásterét kell szűkíteni, hanem éppen ellenkezőleg, bővíteni kell. Mi nyilvánvalóan ezért 
nem támogatjuk az ilyen típusú módosító indítványokat.  

(Jelzésre:) Megadom a szót Kovács Tibor alelnök úrnak, aztán a tárca képviselőjének 
is, értelemszerűen.  

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen, ebben folyamatos vitánk van 

önökkel, elnök úr, mert nekünk az a határozott álláspontunk, hogy a mostani helyzetet 
Magyarország tekintetében nem a nemzetközi pénzügyi helyzet okozta, hanem a kormánynak 
az a megfontolatlan és meggondolatlan gazdaságpolitikája, amit ebben az évben követ. 
Nyilvánvalóan ennek a következménye az a bizonytalanság, amiben jelenleg Magyarország 
van, meg még az a költségvetés is, amit a jövő évre vonatkozóan egyébként a kormánypártok 
benyújtottak, amiről - szeretném emlékeztetni - az ellenzék már egy hónnappal ezelőtt is 
kifejtette azt az álláspontját, hogy tarthatatlan ez a költségvetés azokkal a számokkal, 
amelyekkel a kormány ezt benyújtotta. Most nyilvánvalóan kiderült, és kénytelen a kormány 
változtatni, mert hiszen az Európai Bizottság is fölhívta a figyelmét erre az anomáliára, most 
akkor minden hibát nyilvánvalóan az előző nyolc évre, meg a nemzetközi helyzetre - ami 
tudvalevőleg fokozódik - kívánnak rátestálni. 

Nekünk határozott álláspontunk az, hogy bizony ebben jelentős szerepe van a kormány 
elhibázott gazdaságpolitikájának. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem most már mindenki leszögezte az álláspontját. 

Kérdezem a tárca képviselőjét! 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Érdemben nem szeretnék 

a vita lényegéhez hozzászólni. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az említett 21. § (1) 
bekezdés nem a maradványokról, illetve nem a zárolásról szól, hanem a rendkívüli tartalék, 
korábbi nevén az általános tartalék feletti rendelkezési jogról; tudomásunk szerint mind az 
elmúlt 20 évben, mind a legtöbb európai országban kormányzati hatáskörben van az ilyen 
típusú tartalékok feletti rendelkezési jog. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ez így van, sőt, jó néhány helyen kifejezetten csak kormányfői rendelkezési 

jog van európai országokban az általános tartalék tekintetében, tehát még kormány sem kell 
hozzá. Erre még Áht.-s tanulmányaimból emlékszem.  

Amennyiben nincsen további kérdés vagy észrevétel az említett ajánlási ponttal 
kapcsolatban, akkor döntenénk. (Senki sem jelentkezik.) A kormány támogatta.  
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Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság… (Jelzésre:) Bocsánat, elnézést, én tévesztettem 
meg a bizottságot, mert elnéztem, ez Nyikos képviselő úr módosítójáról szól, én meg már 
Dancsó képviselő úrét néztem itt közben a 17-esben. Úgyhogy mivel megtévesztettem a 
bizottságot, ezért kezdjük még egyszer.  

Tehát a 14-es ajánlási pontról döntünk, Nyikos képviselő úr módosító indítványáról, és 
nem támogatta a tárca a módosító indítványt. 

 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás. - Közbeszólások.) Egyelőre 

én vagyok a levezető elnök, úgyhogy amíg nem hirdetem ki a végeredményt, addig ez a 
helyzet. 8 igen szavazattal a bizottság a módosító indítványt nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 15-ös ajánlási pont következik, Vágó Gábor képviselő úr javaslata.  
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A 16-os ajánlási pont következik, Vágó Gábor javaslata.  
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 17-es következik, Dancsó József képviselő úr javaslata - erre gondoltam az előbb -, 
összefüggéseivel egyetemben. Tárca? 

 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben ilyen 

nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság a módosító 
indítványt 18 igen szavazattal támogatta. 

A 18-asban Szekeres Imre és társai javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

Következik a 19-es, Szekeres Imre és társai javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  
A 26-os ajánlási pont következik, Vágó Gábor javaslata. Tárca? 
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KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 28-asban Dancsó József képviselő úr javaslata következik. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a módosító indítványt 18 igen szavazattal támogatta.  
A 30-asban Vágó Gábor javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta. 

Következik a 32-es, Vágó Gábor javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Következik a 34-es, Szekeres Imre és társai javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 35-ös ajánlási pontban Vágó Gábor javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, 
és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 37-es, Dancsó József javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal támogatta. 
A 38-as ajánlási pontban Vágó Gábor javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

Következik a 39-es, Dancsó József javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs… Bocsánat, melyik volt? Tehát a 39-es, Dancsó 
József képviselő úr javaslata, a tárca támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság 
támogatta, 18 igen szavazattal. 

Következik a 41-es ajánlási pont, Nyikos László javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Volner János alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Szeretném megkérdezni, mi az oka 

annak, hogy a tárca nem támogatta. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javasolt cím, tehát a 

„belső irányítás” jóval tágabb fogalom lenne, mint amiről ez a bizonyos fejezet rendelkezik. 
Tehát az irányítási jogköröknek része az ellenőrzés, de számos egyéb, más funkció is része az 
ellenőrzésnek, amiről ez a fejezet nem szól. Tehát ha elfogadnánk, félrevezető lenne a 
fejezetcím.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Volner János alelnök úr, parancsolj! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak igyekszem, elnök úr, nagyon 

röviden. Azt gondolom, számos következetlenség van a törvényjavaslat szövegében, 
gondolok itt arra, hogy a szakmai standardokra hivatkozik a törvény, ami teljesen 
nyilvánvalóan semmilyen jogi kötelezettséget nem keletkeztet, ehhez képest benne maradt a 
törvényben. Most ennek alapján, megmondom őszintén, az, hogy „kontrollok” helyett én 
sokkal helyénvalóbbnak tartanám a „belső irányítás” megfogalmazást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én egy esetben egyetértenék az alelnök úrral, ha Nyikos László elnök úr nem 

a „belső irányítást”, hanem az „államháztartási ellenőrzés” rendszerét írta volna le, mert az a 
kontrollal azonos magyar kifejezés, a belső irányítás viszont többet takar, mint a kontroll, 
ebben a tárca képviselőjének igaza van. De mivel ilyen javaslat nem fekszik előttünk, ezért 
csak arról tudunk dönteni, amit Nyikos képviselő úr benyújtott, az pedig tartalmilag valóban 
több. (Közbeszólás.) Ez már nehéz lesz.  

A tárca nem támogatta. Kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a módosító 
indítványt támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 42-esben szintén Nyikos László képviselő úr javaslata következik. 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott.  

A 43-as ajánlási pontban Vágó Gábor javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 44-es ajánlási pont következik, Vágó Gábor javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 45-ös ajánlási pont, Szekeres Imre és társai javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott.  

A 49-es ajánlási pontban Dancsó József javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal támogatta.  
Az 52-es ajánlási pontban Nyikos László képviselő úr javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott.  

Következik az 58-as ajánlási pont, Dancsó József javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 
A 63-as ajánlási pontban Dancsó József javaslata következik. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal támogatta. 
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A következő ajánlási pont a 65-ös, Nyikos László javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
Következik a 66-os, Dancsó József javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal támogatta.  
Következik a 68-as, Dancsó József javaslata. Tárca? 
 
KÉZDI ÁRPÁD referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 
Köszönöm szépen, ezzel az ajánlás végére értünk, ha minden igaz. Akkor köszönöm 

szépen Kézdi Árpádnak a jelenlétet. 

Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló T/5130. számú törvényjavaslat (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez pedig a Magyarország pénzügyi 
stabilitásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása. Ha jól tudom, akkor 
Nátrán Roland helyettes államtitkár úr képviseli a tárcát, az előbb láttam itt. Ott is van, kérem, 
foglaljon helyet. (Nátrán Roland elfoglalja helyét az asztalnál.) Akkor hozzálátunk az ajánlás 
megtárgyalásához.  

Az ajánlás 1. pontjában Burány Sándor és társai két összefüggésre tettek egy 
javaslatot. Kérdezném; nem tudom, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud ismertetni a 
helyettes államtitkár úr? 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyelőre 

tárcaálláspontot tudok ismertetni, a közigazgatási államtitkári értekezlet, amelyik tárgyalja, 
jelenleg is folyamatban van. 

 
ELNÖK: Akkor a tárca álláspontját kérném. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 2-es ajánlási pontban Scheiring Gábor képviselő úr javaslata következik. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincsen, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 3-as ajánlási pontban szintén Scheiring Gábor javaslata szerepel. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 4-es ajánlási pont, szintén Scheiring Gábor javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott.  

Ez kivétel, jelzem; ha a képviselő úr nincs jelen a bizottság ülésein, amelynek tagja, 
akkor kevesen vannak, akik érvelnének a javaslatai mellett. És ez most már rendszeres, tehát a 
jegyzőkönyv kedvéért is mondom, most már eldöntöttem magamban, hogy meg fogom 
ismételni néhányszor, én a folyó évben nem láttam a képviselő urat a gazdasági bizottság 
ülésén, a folyó évnek pedig elég rendesen… (Jelzésre:) Katalin jelezte, hogy március 18-án 
volt egyszer.  

Következik az 5. ajánlási pont, Varga Zoltán és társai javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 6-os ajánlási pontban Mengyi Roland képviselő úr javaslata következik. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez 

esetben kormányálláspontot tudok mondani, a kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság 18 igen szavazattal támogatta a módosító indítványt. 

Következik a 7-es ajánlási pont, szintén Scheiring Gábor javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 8-as ajánlási pont, Scheiring Gábor javaslata. Tárca? 
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 9-es ajánlási pont, Scheiring Gábor javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Következik a 11-es ajánlási pont, Mengyi Roland képviselő úr javaslata.  
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén 

kormányálláspont, a kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal a módosító indítványt 
támogatta.  

Következik a 12-es ajánlási pont, Burány Sándor és társai javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott.  

Következik a 13-as, Scheiring Gábor javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  
Következik a 14-es ajánlási pont, Burány Sándor és társai javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

Következik a 15-ös, Scheiring Gábor javaslata. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

16., Spaller Endre. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt 

szintén tárcaálláspontot tudok mondani, tehát hangsúlyozottan tárcaálláspont: a tárca nem 
támogatja a javaslatot, azzal, hogy ez egy fontos tartalmi kérdést tartalmaz. A különleges 
jogrend idején nem alkalmazandó szabályokat javasolja változtatni ez a javaslat, és arról szól, 
hogy a családi adókedvezmény különleges jogrend idején is alkalmazandó, vagy különleges 
jogrend idején - mint például a hadiállapot vagy a szükségállapot - el lehet tőle tekinteni. 
Tehát szakmai, tárcaálláspont, a tárca nem javasolja támogatni. 

 
ELNÖK: Értem. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek 
megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

17. ajánlási pont, Scheiring Gábor képviselő. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

18., Scheiring Gábor képviselő úr. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

19., Sneider Tamás és Baráth Zsolt. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

20., Burány Sándor és társai. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

21., Burány Sándor és társai. Tárca? 
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

22., Sneider Tamás és Baráth Zsolt. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

23. ajánlási pont, Sneider Tamás és Baráth Zsolt. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

24. ajánlási pont, Sneider Tamás és Baráth Zsolt. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
25., Burány Sándor és társai. Tárca? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
Ha jól látom, ezzel az ajánlás végére értünk, legalábbis nálam. Úgyhogy ezzel a 

napirend végére is.  

A befektetési alapkezelőkr ől és a kollektív befektetési formákról szóló T/5067. számú 
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)  

Most itt van egy apró probléma. A befektetési alapkezelők ügyében a helyettes 
államtitkár úr képviseli a tárcát? (Nátrán Roland bólint.) Mert Bánki Erik képviselő jelezte 
nekem, hogy más elfoglaltság miatt szeretné, ha minél hamarabb sort kerítenénk arra, hogy 
meg tudjuk tárgyalni egyébként a víziközmű-szolgáltatást. Ez viszont egy viszonylag tetemes 
ajánlás. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy van-e még esetleg cirka húsz-huszonöt 
perce, ha csúsztatjuk ezt a napirendi pontot eggyel. 
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén 
én leszek a befektetési alapkezelőkről szóló módosításnál. Nekem hasonlóan rohannom 
kellene. Természetesen nyitott vagyok bármire. 

 
ELNÖK: Akkor annyit hadd gyorsítsunk, hogy tárgyaljuk meg, mert a nagy részét 

egyébként Mengyi Roland képviselő úr módosítói teszik ki. Ezen módosítók közül van-e 
esetleg olyan (Dr. Baja Ferenc megérkezik az ülésre.), amit nem támogat egyébként a… - 
nem tudom, tárca- vagy kormányálláspont van? 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. Az 5. ajánlási pont, dr. Szili Katalin képviselő asszony 
javaslatát nem támogatja a tárca. És az 51. ajánlási pont, Koszorús képviselő úr módosító 
indítványa, ezt szintén nem támogatja a tárca. Az összes többi ajánlási pontot a tárca 
támogatni javasolja. 

 
ELNÖK: Akkor ez egy gyors tárgyalás lehet. Kérdezném, hogy Mengyi Roland 

képviselő úr által jegyzett indítványoknál hozzájárul-e a bizottság, hogy esetleg egyben 
döntsünk, mert ezeket mind támogatja a tárca (Nátrán Roland: Így van.), úgyhogy 
természetesen bármelyikre most minden további nélkül rá lehet kérdezni az ajánlásban 
szereplők közül. Van-e kifogás az ellen, hogy ezekről együtt döntsünk? (Senki sem jelzi 
ellenvetését.) Amennyiben nincs, akkor ezek szerint az 5. és az 51. kivételével az összes 
ajánlási pontról döntenénk első körben. Ezek mind Mengyi Roland képviselő úr indítványai, 
és ezeket a tárca támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja 
ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a módosító 
indítványokat 18 igen szavazattal támogatta. 

Maradt két ajánlási pont, amiről külön kell döntenünk. Az 5. ajánlási pontban Szili 
Katalin képviselő asszony módosító indítványa. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nem érkezik jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, 
és egyharmadot sem kapott. 

A következő az 51. ajánlási pontban Koszorús László képviselő úr módosító 
indítványa. Ez a fogyasztói csoportokról szól. Ezt már több helyen láttuk visszaköszönni, úgy 
látom, hogy a helyét nem tudjuk megtalálni a jogrendszerben, hogy hol lehetne a fogyasztói 
csoportokat betiltani. Ez egy alapvető probléma.  

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egészen 

pontosan így van, tehát a javasolt céllal természetesen egyetértünk. Ez a módosító 
indítványban javasolt jogtechnikai megoldás - beleértve a megoldás helyét - nem alkalmas a 
kívánt cél elérésére, ezért nem javasoljuk támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tehát tartalmi egyetértés már két hónapja van ebben a módosítóban, de a 

jogrendszerbeli helyét nem sikerült fellelni; már legalább harmadszor köszön vissza különféle 
törvényeknél. 
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Van-e kérdés vagy észrevétel a módosítóval kapcsolatban? (Nem érkezik jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A 
bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Ezzel viszont az ajánlás végére értünk, úgyhogy helyettes államtitkár urat el is tudom 
engedni. Köszönöm szépen a jelenlétét. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 

szépen köszönöm. (Távozik az ülésről.) 

Döntés elnöki javaslatra történő napirendipont-cseréről  

ELNÖK: A nemzeti mobil fizetési rendszer és a nemzeti vagyonról szóló 
törvényjavaslat elé szeretném javasolni a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslatot, 
mert egyébként normálisabban is meg tudjuk vitatni. Kérdezem, hogy ez ellen a napirendcsere 
ellen van-e bárkinek kifogása a bizottság tagjai közül. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a sorrendcserét. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 
túlnyomó többsége - tehát legalább 22 igen szavazatot láttam - támogatta a sorrendcserét. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)  

Akkor ehhez is kezdenénk hozzá. Kérném Bánki Erik képviselő urat, hogy foglaljon 
helyet. Kovács Pál helyettes államtitkár úr képviseli a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, és 
ha jól látom, akkor a vidékfejlesztési tárca is jelen van. Lehetne, hogy a kormányt egyvalaki 
képviselje a szóban forgó ügyben? Már csak a rangbéli sorrend miatt is. (Kovács Pál: Lehet, 
elnök úr.) Most minden tiszteletem, de a rangbéli sorrend miatt is javasolnám, hogy ez a 
helyettes államtitkár úr legyen. 

Akkor értelemszerűen először az előterjesztő képviselőjének, tehát Bánki Erik 
képviselő úrnak szeretném megadni a szót. Arról tájékoztatom a képviselő urat, hogy az 
MSZP képviselőcsoportja már a napirend kialakításánál jelezte, hogy ennek ilyen gyors 
tárgyalásával nem ért egyet, tehát hogy erről tudjon értelemszerűen. Öné a szó, parancsoljon! 

Bánki Erik kiegészítése az előterjesztéshez  

BÁNKI ERIK országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztőként: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a rugalmasságot is. A törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát illetően szeretnék magam is minden bizottsági ülésen részt venni, ez eddig 
így is történt, és remélem, a későbbiekben is tudjuk még tartani majd a menetet. 

Ami a törvényjavaslattal kapcsolatos érvrendszer: ez egy húsz éve várt törvényjavaslat 
a vízi szakmában, a vizes szakmában, hiszen olyan anomáliákat rendez most a törvény, 
amelyek az elmúlt időszakban, a rendszerváltozás óta eltelt időszakban már valamennyi 
helyen felütötték a fejüket; több-kevesebb sikerrel próbáltak korábban is már kísérletet tenni a 
vonatkozó törvény módosítására, de egy ilyen átfogó új szabályozás eddig még nem készült 
el. Igyekeztünk felkészülési időt is hagyni, hiszen pénteken délelőtt benyújtottam a 
törvényjavaslatot. Tudom, hogy adventi hétvégéken jobb dolguk is lenne a képviselőknek, de 
higgyék el, érdemes ezt a törvényjavaslatot végigolvasni, hiszen annak ellenére, hogy nem túl 
rövid, a maga 65 oldala azonban számtalan fontos információt tartalmaz. 

A törvényjavaslat lényege tulajdonképpen az, hogy szeretné - ahogy mondtam - azokat 
a hibákat kiküszöbölni, amelyek az elmúlt 20 év során előfordultak, elsősorban a víziközmű 
tulajdonának a rendezését. Ennek a közművagyonnak közel 50 százaléka olyan szolgáltató 
cégekhez, olyan gazdasági társaságokhoz került, amelyek nem az önkormányzat 
vagyonleltárába tartoznak, tehát ilyen módon ennek az ellenkezője indulna el a törvény 
hatására. És letisztulna a piac is, hiszen ma közel 400 kis cég, nagy cég vegyesen szolgáltat a 
piacon. Azért jól mutatja a jelenlegi állapot is, hogy ma a szolgáltatók ellátásának 
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85 százalékát 37 nagy társaság látja el. Tehát ilyen módon az a változás, amit a 
törvényjavaslat előidéz, miszerint nagyjából várhatóan 30-40 szolgáltató marad a piacon, azt 
hiszem, csak letisztítja, de alapjaiban nem alakítja át a mostani gyakorlatot. 

Egy egységes szolgáltatási színvonalat és egy egységes árképzési rendszert irányoz elő 
a törvényjavaslat. Az árképzés tekintetében nyilván jelentős változás az, hogy a Magyar 
Energia Hivatalhoz kerül ez a hatósági jogkör. Az árképzésről magáról pedig egy későbbi 
kormányrendelet fog határozni. Több bizottságban fölmerült már az a kérdés, hogy miért a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, miért nem a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozik 
az ármegállapítás hatósági jogköre, azért van lehetősége a későbbiekben is a vidékfejlesztési 
miniszternek, hogy a minisztérium álláspontját képviselje a kormányülésen, ahol a rendelet 
elfogadása történik. 

Az az évi közel 200 milliárd forint, amely a közműbérleti díjak formájában kikerül a 
rendszerből, és nem az újabb felújításokat szolgálja, ezt most a törvény egyértelműen tiltani 
fogja. Azt viszont nem korlátozza, hogy a haszonból, amely az egyes szolgáltató 
társaságoknál keletkezik, az önkormányzatok osztalék formájában részesülhessenek. 

Alapvetően szeretné a vízbázis védelmét is garantálni, tehát a rendszer hatékonyságát 
olyan irányba eltolni, amely csökkenti a vízfelhasználást. Sajnos ma olyan rossz állapotban 
van a víziközművek nagy része, ahol a hálózati veszteség meghaladja az 50 százalékos 
mértéket is. Azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon tarthatatlan. Ezért is szeretnénk azt elérni a 
törvénnyel, hogy az amortizációs kötelezettség végre az árképzés meghatározó része legyen, 
ne lehessen felélni a jövő fejlesztéseit. 

Szeretnénk azt is garantálni, hogy a szolgáltatás színvonala egységes legyen 
országrészenként. Tehát az az állapot, ami ma van, hogy olyan társaságok is szolgáltatnak a 
piacon, amelyeknek se olyan árbevételi szintjük nincs, ami garancia lenne az esetleges 
problémák kezelésére, nincs olyan vagyon mögöttük, amelyből ki tudnák elégíteni azokat a 
fejlesztési igényeket, amelyek egy-egy ilyen rendszer üzemeltetése során óhatatlanul 
előállnak, ezeket is kezeli az új törvény, hiszen jóval kevesebb szolgáltató lesz, nyilván jóval 
nagyobb szakmai tapasztalattal és jóval nagyobb vagyoni biztosítékokkal. 

Tehát összességében azt kell mondanom, hogy a törvényjavaslat előkészítése során 
maximálisan figyelembe vettük azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyek az elmúlt húsz 
évben felhalmozódtak. Történt szakmai egyeztetés is a törvényjavaslat kapcsán, hiszen 
számtalan üzemeltető társaság megtette javaslatát. Mindamellett a Mérnöki Kamara, illetve a 
Magyar Víziközmű Szövetség is támogatásáról biztosította ezt a javaslatot, tehát történtek 
egyeztetések. Van egy olyan szakmai háttér a törvényjavaslat mögött, amely garantálja, hogy 
a törvény a célt, amit az imént említettem, el fogja tudni érni. Ezért kérem képviselőtársaimat, 
hogy támogassák a tárgysorozatba-vételét, illetve az általános vitára alkalmasságát. 
Köszönöm, elnök úr. (Volner János távozik az ülésről.)  

A tárca álláspontjának ismertetése  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Pál helyettes államtitkár urat kérdezném, hogy 
tárca-, illetve kormányálláspont van-e a szóban forgó ügyben, és ha igen, akkor az mi. 

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A tárca álláspontját szeretném ismertetni. A tárca támogatja a képviselői indítványt. 

Kérdések, észrevételek  

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Ennek megfelelően megnyitom a vitát. Kérdezem, ki az, aki a 
bizottság tagjai közül elsőként kíván reagálni. (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, 
parancsoljon! 
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KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Megtapasztalhattuk a korábbi hónapokban a kormánypártoknak azt a gyakorlatát, hogy 
amennyiben nem kívánnak érdemi egyeztetést az érintettekkel, akkor a javaslatokat képviselői 
önálló indítvány formájában nyújtják be. Itt is nyilvánvaló, hogy nem a képviselő úr volt az, 
bár nyilvánvalóan nem vonom kétségbe a képviselő úr képességeit, de feltételezem, nem ő 
volt a kodifikátor, aki ezt a törvényjavaslatot megszerkesztette. 

Ezért természetesen felmerül, hogy a képviselő úr jelzése mennyire felel meg a 
valóságnak, mert a későbbiekben szokott kiderülni, azt halljuk, hogy egyébként úgymond 
minden szakmai szervezet egyetért a javaslattal, aztán, amikor kiderül, megismerik, hogy mit 
nyújtottak be - nyilván a sajtóból vagy az Országgyűlés honlapjáról -, ez messze nem így van 
egyébként a javaslattal kapcsolatban. Nem is hallottunk érveket és indokokat, képviselő úr 
sem beszélt arról, hogy egy ilyen súlyú javaslat, ami - egy félmondatos megjegyzésben utalt 
rá - gyakorlatilag ezt a piacot abszolút átszabja, átalakítja a következő időszakban, olyan 
területeken is, ahol egyébként ennek nem nagyon van indokoltsága, és a következményei 
pedig nyilvánvalóan beláthatatlanok. Itt is elmondhatjuk, hogy hatástanulmányok 
természetesen most sem készültek, tehát nem lehet tudni, hogy ennek a törvényjavaslatnak az 
elfogadását követően milyen hatása lesz erre a területre, hogyan lesz ez működőképes, 
egyáltalán működőképes lesz-e. 

Képviselő úr egyik megjegyzésében utalt arra, hogy vannak olyan társaságok, amelyek 
a méretüknél fogva nem tudnak jól és hatékonyan működni. Én számos olyat ismerek, tisztelt 
képviselő úr, amely évek óta igazán jól működik, és ráadásul az összes többihez képest még 
alacsonyabb áron is szolgáltat, mint az úgymond nagy szolgáltatók. Borsod megyében számos 
példa van erre. És most ez a jogszabály előírja, hogy ezen társaságoknak is kötelezően be kell 
majd olvadniuk, át kell majd alakulniuk, vagy a fene tudja, hogy mi fog történni ezekkel a 
társaságokkal. A dolog következménye például az lesz, hogy ezeken a területeken majd a 
fogyasztó fizethet kétszer annyit, mint eddig a másik társaság éppen díjként felszámolt a 
fogyasztóinak, mint ezek az úgymond kisebb társaságok. Tehát semmilyen garancia nincs 
arra, tisztelt képviselő úr, hogy ez a javaslat a fogyasztók érdekeit szolgálná általánosítható 
módon minden területen. 

Egyszerűen érthetetlen is, hogy miért próbál meg a javaslat olyan társaságokat is 
átszabni és átalakíttatni, amelyek eddig jól és gazdaságosan működtetve, gondoskodva 
úgymond a vízvagyon védelméről, most kénytelenek lesznek integrálódni egy olyan 
társaságba, ahol ez a korábbi időszakban nem volt jellemző, csak a mérete miatt. Előírják itt, 
hogy 200 ezer fogyasztói egyenértéket kell biztosítania egy szolgáltatónak ahhoz, hogy 
engedélyt kapjon a szolgáltatásra. Ez teljesen elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan. Semmi 
mást nem szolgál, minthogy egy jövőbeni államosítási célt, amit a kormány korábban 
megfogalmazott, teljesítsenek ilyen feltételekkel és ilyen körülmények között is. De számos 
eleme van a javaslatnak, ami óriási bizonytalanságot fog okozni a következő időszakban, mert 
hiszen ezek a társaságok vannak magántulajdonban, vannak önkormányzati tulajdonban, 
ilyen, olyan, amolyan, vegyes tulajdonokban. És az átalakítási folyamatra nyilvánvalóan nem 
is készülhettek föl. 

Mindezekre tekintettel mi abszolút nem tudjuk támogatni. Még azt sem tudjuk 
támogatni, hogy ezt ilyen módon kell tárgyalnia a parlamentnek, mert gondolom, éjjel három 
órakor kívánják kezdeni ennek az általános vitáját megint csak, időkeretben, ugyanúgy, mint 
eddig. Ha kibeszélnék a frakciók az időkeretet, akkor ugyanúgy, mint a múlt héten, holnap 
délelőtt 12 órára fejeződne be a hétfői ülés. Egyszerűen méltatlannak tartjuk, hogy egy ilyen 
súlyú javaslatot betegyenek hétfőn éjszakai órákra, valamikor éjjel két-három óra körül 
kerülhet napirendre és foglalkozhat vele az Országgyűlés. Még egyszer hangsúlyoznám: 
semmilyen tekintetben nem látjuk indokoltnak, hogy ezt ilyen kutyafuttában és ilyen 
sürgősséggel, ilyen módon kelljen az Országgyűlésnek tárgyalnia. 
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ELNÖK: Van-e még kérdés vagy észrevétel a törvényjavaslat kapcsán? Azt 

mondanom sem kell, hogy a Fidesz-képviselőcsoport értelemszerűen egyetért a Bánki Erik 
képviselő úr által elmondottakkal, tehát én ezeket itt nem kívánom még egyszer megismételni.  

(Jelzésre:) Tukacs István képviselő úr, parancsoljon!  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Engem mérhetetlen örömmel tölt el az, hogy a 

Fidesz képviselőcsoportja támogatni fogja ezt a javaslatot.  
Ha az előterjesztő képviselőtársam esetleg mondana arról valamit, hogy az 

önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek hogyan viszonyulnak ehhez a 
törvényjavaslathoz! 

Őszintén szólva nem akarok erről a javaslatról szakmai véleményt mondani, mert 
olyan helyzetbe hozott bennünket az előterjesztő képviselő, hogy nem volt alkalom arra, hogy 
normálisan áttekintsük ezt a javaslatot. Mégis rettenetesen kíváncsi lennék arra, hogy vajon 
éppen azok az önkormányzatok, amelyek 1990-től - szerintem most már felnőve a feladathoz 
- normálisan üzemeltetik a szolgáltatásaikat, szerintem megértették, hogy nem elég 
lepusztítani a rendszert, hanem fejleszteni kell a biztonság érdekében; szerintem - amennyire 
én látom - racionálisan kezdenek integrálódni éppen a saját és a választóik érdekei szerint - 
akkor nem látom különösebb okát ennek a rendszerbe való belepiszkálásnak. Kivéve, ha 
valamilyen más stratégiai cél vezeti az előterjesztőt, aki egyébként nem mellékesen - csak a 
jegyzőkönyv számára rögzíteném - folyamatosan többes szám első személyben beszélt a 
törvényről, miközben ő az, aki egyetlenként jegyzi ezt. 

Úgyhogy a véleményem az, hogy nem értem, de majd nyilván tanulmányozni fogjuk. 
A kérdésem pedig az, hogy vajon az önkormányzati szövetségek bármelyike is mondott-e 
valamilyen véleményt erre az előterjesztésre.  

Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor nyilvánvalóan először az előterjesztő képviselőjének adom meg a 
szót: Bánki Erik képviselő úr, parancsoljon! 

Válaszok  

BÁNKI ERIK előterjesztő (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Igyekszem válaszolni a felmerült kérdésekre.  

Elsőként Kovács Tibor alelnök úr kérdései. A szakmai szervezetek támogatását 
illetően képviselő úrnak el fogom küldeni azt a levelet, amelyben a két, általam említett 
szövetség a támogatásáról biztosítja a törvényjavaslatot. Tehát én valós dolgokról beszélek.  

Az egyéb aggályai tekintetében: képviselő úr, valóban, itt egy teljesen új 
szabályozásról van szó, az kétségtelen, viszont abszolút az eddigi működési tapasztalatokra 
épít mindent a mostani törvényjavaslat. Tehát, ahogy mondtam, és itt válasz rögtön Tukacs 
képviselőtársamnak is, hogy miért beszélek többes szám első személyben, azért mert nyilván 
nem én vagyok ennek a törvényjavaslatnak az egyedüli alkotója. Sőt igazából egy olyan 
szakértői csapat dolgozott ezen hónapok óta, amely szakértők között gyakorlati emberek 
vannak, akik vízművállalatokat vezetnek a mai napig is, illetve olyan kollégák, akik az 
államigazgatásban ennek a területnek a felügyeletével foglalkoztak. Mondom még egyszer: itt 
új szabályozásról van szó, de alapvetően a régi, az eddig felgyülemlett tapasztalatokra 
építünk, és azokat az anomáliákat szeretnénk feloldani, amelyeket a bevezetőmben 
említettem, ezeket nem kívánom megismételni. 

Az, hogy a kisebb társaságok, amelyek esetleg eddig jól működtek a piacon, 
nyilvánvalóan azt a tapasztalatot, azt a know-how-t, amit eddig szereztek, be fogják vinni 



- 28 - 

abba az új társaságba, amelybe beolvadnak. Erre kifejezetten számítunk is. Az a veszély 
viszont nem fenyeget, képviselő úr, hogy ez árnövekedést okozna, hiszen a törvényjavaslat 
célja éppen az egységes árképzés megvalósítása, amiről rendelkezik is. Tehát 2011. december 
31-ei szinten befagyasztja az árakat, tehát nincsen árnövelő hatása. Azt várjuk ettől a 
törvényjavaslattól, hogy éppen a méretgazdaságosság optimalizálása miatt árcsökkenést fog 
előidézni, illetve garantálja azokat a felújításokat, amelyek eddig sajnos nem a hálózatra lettek 
költve, hanem azokat a tulajdonosok kivették ezekből a társaságokból. Ez a része, ezek az 
aggodalmak nem megalapozottak, és a törvény nem is engedi, hogy itt árnövekedés történjen.  

Mint ahogy az sincs a törvényjavaslatban, amiről képviselő úr beszélt, hogy itt 
államosítás történne. Nincs szó államosításról, az állam vagy az önkormányzatok lehetnek a 
tulajdonosok az új rendszerben. Egyébként azt a szerencsétlen állapotot szeretnénk 
megszüntetni, miszerint a közművagyon közel 50 százaléka - ahogy szintén említettem a 
bevezetőmben - már magántársaságok tulajdonában van, miközben az önkormányzati törvény 
egyértelműen az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalja a vízszolgáltatást, nemcsak 
magát a vízszolgáltatási tevékenységet, hanem a teljes vízellátást. Ilyen értelemben az 
államnak és az önkormányzatnak vannak feladatai. Úgy gondoljuk, hogy az állam és az 
önkormányzat lehet az, amely a szolgáltatásban tulajdonosként részt vehet. 

Tukacs István képviselő úr kérdése, hogy az önkormányzati érdekszövetségekkel 
történt-e egyeztetés. Nem történt egyeztetés. Szakmai szervezetekkel történt, ahogy azt 
említettem. Az önkormányzati bizottság ülése majd csak a gazdasági bizottság ülése után 
kezdődik, ott találkozunk azokkal a szakmai kérdésekkel, amelyek felmerülhetnek. Azt hozzá 
kell tenni, ha csak a saját tapasztalatomra kíváncsi a képviselő úr: én 16 évig voltam 
önkormányzati képviselő is (Tukacs István: Én is!), úgyhogy pontosan láttam az 
önkormányzatoknál, végigéltem a megyei közgyűlésben és a helyi önkormányzatban is a volt 
megyei ellátórendszer átalakulását (Tukacs István: Én is!), azokat a pozitív tapasztalatokat, 
amelyek ezzel jártak és azokat a negatívumokat is, amelyek az elmúlt két évtizedben 
keletkeztek ezen a téren. Értelemszerűen az ilyen irányú tapasztalataimat is tartalmazza ez a 
törvényjavaslat. 

Két területen változik egyébként érdemben az önkormányzatok mozgástere. Az egyik 
az ármegállapítás jogköre, ami ezután hatósági árként a Magyar Energia Hivatalhoz kerül, 
illetve, nyilván fájdalom, de megszűnik a keresztfinanszírozás lehetősége, erről a 
törvényjavaslat határozottan rendelkezik. Azt gondolom, ez az ellátórendszer színvonalának 
emelkedését és az ellátás biztonságát fogja javítani. Nem elfogadható az, képviselő úr, hogy 
50-60 százalékos veszteséggel üzemeljenek hálózatok, ez egyáltalán nem szolgálja sem a 
szolgáltatók, sem az ellátottak érdekeit. Körülbelül 200-250 milliárd forint egyébként éves 
szinten, ami a rendszerből a keresztfinanszírozás által kikerül. Az elmúlt időszakra vetítve ez 
meghaladja a 20 milliárd forintot. Ennyi forráskivonás történt az üzemeltetések során. Ez a 
pénzösszeg nem a hálózat felújítására, karbantartására lett fordítva. Ez azt jelenti, hogy az 
elmúlt 20 évben végletesen leromlott az infrastruktúra, elöregedett, van, ahol 60-80 éves 
vezetékeken szolgáltatnak, ami nem elfogadható a mai kor követelményei szerint. 

Köszönöm szépen, elnök úr, azt gondolom, minden kérdésre választ adtam. 

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyszerre döntünk a tárgysorozatba-vételéről és az 
általános vitára való alkalmasságról. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek kifogása 
az ellen, hogy a kettőről egy szavazással döntsünk. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy 
nincs. Akkor ennek megfelelően így fogom szavazásra föltenni a kérdést. 

Kérdezem, hogy ki az a bizottság tagjai közül, aki egyetért a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételével, és általános vitára alkalmasnak tartja. Aki ezzel egyetért, kérem, 
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hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) Nyolc.  

A bizottság igenlő döntést hozott a tárgysorozatba-vételnél és az általános vitára 
alkalmasságnál is. 

Kisebbségi és többségi előadót kell állítani. Ha jól sejtem, ez a ma estét érinti, bár a 
Házbizottság még nem foglalt állást ebben az ügyben, de ha jól tudom, akkor ez a javaslat. Ki 
lesz a többségi előadó? (Senki sem jelentkezik.) Arra kérek felhatalmazást, hogy hadd 
egyeztessek majd még a képviselőtársaimmal. (Nincs ellenvetés.) Kisebbségi előadó? 
(Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr. 

Köszönöm szépen Bánki Erik képviselő úrnak, helyettes államtitkár úrnak és 
munkatársainak a jelenlétet. (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló T/5114. számú törvényjavaslat (Módosító 
javaslatok megvitatása)  

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az pedig a nemzeti mobil fizetési 
rendszerről szóló törvényjavaslat, ahol kérdezném, hogy ki az, aki most a kormány 
képviseletét el fogja látni. Helyettes államtitkár úr marad? (Kovács Pál: Maradok, igen.) Jó, 
akkor nem engedem el. 

Az előterjesztő engem kért meg, hogy előzetesen ismertessem az álláspontját. Láng 
Zsolt képviselő úr Szűcs Lajos képviselő úr módosító indítványait támogatja, a többi 
módosító indítványt ebben a formában nem. Számomra legalábbis ezt jutatta el álláspontként.  

Akkor most viszont vegyük elő az ajánlást, és az 1. ajánlási pontban Spaller Endre 
képviselő úr módosító indítványait. Ahogy jeleztem, az előterjesztő nem támogatja, mondván, 
hogy esetleg egy kapcsolódó szükséges hozzá, és akkor megfontolható.  

Kérdezném a kormány vagy tárca álláspontját. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök úr, 

mindegyik javaslat esetében a kormány a későbbiekben fogja kialakítani az álláspontját, erről 
szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Spaller Endre képviselő úr módosítójáról 

szavazunk. Ahogy mondtam, az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja 
az indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Szűcs Lajos képviselő úré a 2. ajánlási pont. Mivel a kormánynak nincs kialakított 
álláspontja, ezért ezekről egyenként nem tenném fel a kérdést. Ahogy említettem, ezt az 
előterjesztő támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, 
kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal 
támogatta. 

Simon Gábor és Tóth Csaba képviselő urak, a 3. ajánlási pont. Az előterjesztő nem 
támogatta. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

Az 5-ösben Szűcs Lajos képviselő úr módosítója. Az előterjesztő támogatta. Van-e 
kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 

A 6. ajánlási pontban Szűcs Lajos képviselő úr módosítója. Az előterjesztő támogatta. 
Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 
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A 7. ajánlási pontban szintén Szűcs Lajos képviselő úr javaslata. Az előterjesztő 
támogatta. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal támogatta. 

A 8. ajánlási pontban Simon Gábor és Tóth Csaba képviselők javaslata. Az 
előterjesztő nem támogatta. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 9. ajánlási pontban szintén Szűcs Lajos képviselő úr javaslata. Az előterjesztő 
támogatta. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal a 
módosító indítványt támogatta. 

Ezzel az ajánlási pontok végére értünk. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak 
és munkatársainak a jelenlétet.  

Áttérünk a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslatra, vagy legalábbis próbálunk 
áttérni, mert itt viszont szükség lenne a kormány képviselőjére, Hegmanné Nemes Sára 
államtitkár asszonyra. (Palkó Katalinnal, a bizottság tanácsadójával és Kovács Tibor 
alelnökkel folytatott rövid konzultációt követően:) Én nem várok tovább, tehát ez így tényleg 
nem működőképes állapot. Alelnök úr itt az előbb javasolta, ezzel egyet tudok érteni, 
kérdezem a bizottság tagjait, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy kvázi ezzel a napirendi ponttal a 
bizottsági ülést az interpellációkat követően, három órakor folytassuk. Nem tudok mást 
csinálni, mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, nyilvánvaló, hogy nekünk kell 
megtárgyalni a szóban forgó javaslatot. Nem tudom, hogy a kormány képviselői miért a 
költségvetési bizottság ülésén tartózkodnak. Akkor az interpellációkat követően találkozunk. 
Nem tudom, hogy ez pontosan mikor lesz, mert a miniszterelnök úr napirendelőttije miatt ez 
nyilvánvalóan nem három órakor lesz, hanem inkább később, fél négy, négy, negyed öt, 
valami ilyen magasságban, de az interpellációk után rögtön kérném a bizottság tagjait, hogy 
fáradjanak ide. Erről kell szavaztatni? (Palkó Katalin: Igen.) Akkor kérdezem, ki az, aki 
hozzájárul ahhoz, hogy a bizottsági ülést most nem berekesztem, hanem szünetet rendelek el, 
és folytatjuk az interpellációkat követően ezzel a napirendi ponttal. Aki hozzájárul, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúan támogatta. 

Köszönöm szépen, és akkor folytatás interpellációkat követően. 
 

(Az ülés megszakításának időpontja: 12 óra 54 perc.  
Az ülés folytatásának időpontja: 17 óra 04 perc) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor folytatnánk a bizottsági ülést, amit délelőtt 

elkezdtünk, és félbeszakítottunk, tekintettel arra, ahogy körülnézek a teremben, a 
határozatképesség feltételei fennállnak, bár valószínűleg a bizottság többi tagja szépen lassan 
fog gyülekezni. 

A nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslat (Általános vita)  

Tisztelettel üdvözlöm Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyt és Bártfai Beatrix 
ügyvéd asszonyt, ők azok, akik itt részben a kormány képviseletében, illetve szakértőként a 
nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslatot képviselik, tekintettel arra, hogy itt általános vitára 
való alkalmasságról döntünk első helyen kijelölt bizottságként. Akkor először az államtitkár 
asszonynak szeretném átadni a szót, amennyiben szóbeli kiegészítése van a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. Parancsoljon! 

Hegmanné Nemes Sára kiegészítése az előterjesztéshez  

HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A nemzeti vagyonról szóló törvény 
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Magyarország Alaptörvénye alapján sarkalatos törvényként került benyújtásra az 
Országgyűlés elé, méghozzá akként, hogy ez egy keretjellegű törvény. Amellett, hogy 
keretjellegű törvény, nagyon fontos elmondani azt, hogy az egész törvény kétharmados, éppen 
azért, hogy gyakorlatilag ettől a perctől kezdve, illetve a hatálybalépésétől kezdve a 
kizárólagos nemzeti vagyon körébe tartozó vagyontárgyakat és az azzal való gazdálkodást 
csak kétharmados többségi felhatalmazással lehet utána módosítani. 

Ami miatt ez a törvény úgymond utolsó pillanatban került benyújtásra, annak két oka 
van. Az egyik az, hogy nagyon sok kétharmados és ágazati törvény került módosításra, illetve 
benyújtásra menet közben, amelyek szintén ezzel a törvénnyel összhangban készültek. Ez a 
törvény is maga ezeknek a törvényeknek a javaslatait figyelembe véve állítódott össze. 
Nagyon fontos az önkormányzati törvény, a felsőoktatási törvény, az államháztartási törvény, 
amelyek szintén egy egységes rendszert alkotnak a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel. 

Maga az alaptörvény azt mondja, hogy a nemzeti vagyon az állami és az 
önkormányzati vagyonból áll, illetve emellett még a termőföldből, amely termőföldet pedig a 
Nemzeti Földalapról szóló törvény fog meghatározni. 

A nemzeti vagyon fogalma kapcsán az alaptörvény kimondja, hogy meg kell határozni 
a kizárólagos nemzeti vagyon körét, ami annyit jelent, hogy taxatíve meg kell határozni a 
kizárólagos nemzeti vagyon körét. Ezt két módon tudtuk megtenni a törvényben. Az egyik 
nyilvánvalóan, hogy név szerint felsoroljuk azokat a vagyonelemeket, amelyek benne kell 
hogy legyenek a törvényben, hiszen más módon nem tudjuk meghatározni, illetve vannak 
bizonyos gyűjtőfogalmak, például barlangok esetében vagy országos közutak, amelyeknél azt 
mondjuk, hogy mindig a mindenkori országos közút az, ami kizárólagos állami vagy 
önkormányzati tulajdonban van. 

A kizárólagos állami vagyon és önkormányzati vagyon esetében nagyon szigorú a 
törvény, ezeket a vagyonelemeket nem lehet elidegeníteni, nem lehet semmilyen módon 
megterhelni, illetve csak koncesszió útján hasznosíthatók.  

A nemzetgazdaságilag kiemelt nemzeti vagyon esetében is - amit szintén az 
alaptörvény ír elő, hogy szabályozni kell egy törvényben - ugyanez a szigorú szabályozás van, 
azaz azt mondja ki a törvény, hogy ezeket nem lehet elidegeníteni, nem lehet megterhelni, 
viszont nyilván meghatározott keretek között szabadabban hasznosíthatók, bérbe adhatók, 
üzemeltetésbe adhatók. 

Emellett ismeri a törvény természetesen az önkormányzati törvényből átvett 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak fogalmát, illetve természetesen az üzleti vagyon 
fogalmát. 

A vagyonnal való gazdálkodás szabályai között nagyon szigorú szabály - új elvéként - 
a vagyonkezelés elve, amely azt mondja ki, hogy nemzeti vagyon gyakorlatilag természetes 
személynek vagy magáncégnek nem adható vagyonkezelésbe. Ezt úgy tudjuk meghatározni a 
törvényben, hogy taxatíve felsoroljuk, hogy melyek azok a szervezetek, amelyeknek 
vagyonkezelésbe lehet adni nemzeti vagyont. Ezek természetesen állami, önkormányzati 
szervezetek, gazdasági társaságok, köztestületek, közalapítványok, tehát minden olyan 
átlátható szervezet, amely egyébként a közösség javára, a közcél érdekében gazdálkodik.  

A nemzeti vagyontörvény az offshore társaságokat is kizárja a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodás és szerződés lehetőségei alól. Ezt az „átlátszó szervezetek” meghatározásával, a 
törvény elején lévő felsorolással kívánja meghatározni. Az „átlátszó szervezetek” fogalmát 
egyébként a Kbt.-ből vettük át, illetve az államháztartási törvény maga is ugyanezt a fogalmat 
használja. Tehát az offshore társaságokkal való szerződéskötést, illetve például közös 
gazdasági társaságok létrehozását is megtiltja ez a törvény állami és önkormányzati 
szervezetek esetében. 

Nagyon fontos az, hogy a nemzetgazdaságilag kiemelt vagyontárgyak közé soroljuk a 
többségi tulajdonú állami cégek nagy részét, illetve a többségi tulajdonú közszolgáltató 
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önkormányzati cégeket. Mit is jelent ez? Röviden azt, hogy közszolgáltató állami és 
önkormányzati cégek esetében, amennyiben az többségi tulajdonban van, ettől a perctől 
kezdve nem lehet privatizálni, csak kétharmados felhatalmazással. Tehát gyakorlatilag az a 
szabály, amikor azt mondtuk, hogy befejeződött Magyarországon a privatizáció, ebben a 
törvényben is megjelenik. Illetve a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnál a 2. számú mellékletben felsoroljuk azokat a gazdasági társaságokat, amelyek 
állami részesedésének minimummértékét meghatározzuk, ami például erdészeti gazdaságok 
esetében száz százalék. Magyarán azt mondja a törvény, hogy ettől a pillanattól kezdve ezek 
az üzletrészek nem elidegeníthetők. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szigorú és 
nagyon zárt rendszer a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás körében és feltételeiben.  

Illetve, ahogy elmondtam, magánál a vagyongazdálkodásnál is a koncesszióba adás 
szabályait is szabályozza ez a törvény. A koncessziós törvény maga az egy létező törvény, 
nagyon sok elvét és elemét átvettük a koncessziós törvénynek, de miután a koncessziós 
törvény nem kétharmados törvény, a koncesszióra vonatkozó szabályok, illetve a gazdálkodás 
szabályai ebben a kétharmados törvényben megjelennek, ami szintén egy olyan biztosítékot 
ad a későbbi nemzeti vagyonnal való gazdálkodóknak, hogy koncessziós törvény 
módosításával nem lehet bizonyos vagyontárgyakat kivenni a koncesszió hatálya alól és más 
módon odaadni. Azért azt el kell hogy mondjuk, hiszen az ügyvédnő, aki külső szakértőként 
részt vesz a vagyontörvény összeállításában, és egyébként az előző kormányok által elherdált 
vagyon visszaszerzésén munkálkodik velünk, illetve korábbi elszámoltatási kormánybiztos úr 
is tudja, hogy a koncesszióval való gazdálkodás kapcsán is milyen kiskapura volt lehetőség, 
például a Budapest Airport esetében, amely koncesszióban indult volna, és a koncessziós 
törvény hatálya alól kivéve adták végül is hetven évre vagyonkezelésbe külföldi társaságnak. 
De mondhatnám az autópályákat is, amelyek jelenleg is a koncesszió hatálya alá tartoznak, 
mégis egy ügyes trükkel PPP-konstrukcióban sikerült a koncessziós szerződéseket 
módosítani. Minden ilyen, egyébként a korábbi vizsgálataink alapján feltárt kiskapu bezárásra 
került, és azt mondjuk, hogy ez a törvény szigorú keretszabályok mellett nem enged, csak 
nagyon szabályozott módon a nemzeti vagyonnal gazdálkodni.  

A nemzeti vagyon körének számbavételét egyébként az országleltár fogja megtenni, 
amely jelenleg is folyik, hiszen, önök is tudják, erre szintén parlamenti felhatalmazás van. Ez 
egy hatalmas munka, valószínűleg 2012 végére fog befejeződni, amikor is egy teljes körű 
számbavétele lesz a nemzeti vagyonnak.  

Még egy kérdés volt az előző bizottságban, amit szerettem volna elmondani: hogyan 
lehet a nemzeti vagyon körét bővíteni vagy szűkíteni. Ahogy az előző bizottságban is 
elmondtam, ami a nemzeti vagyontörvényben megjelenő vagyonelem, az innen nem kerülhet 
ki többet, csak kétharmados felhatalmazással. Elmondták szocialista képviselők, hogy ezzel 
be akarjuk betonozni ezt a nemzeti vagyont, mi pedig azt mondjuk: igen, be akarjuk 
betonozni. Igenis biztosítani akarjuk azt, hogy ezt a nemzeti vagyont, ami a húsz évvel 
ezelőtti állapotnak töredéke, még egyszer ne lehessen nagyon könnyen elherdálni, 
privatizálni. Hogy kerülhet be mégis? A törvény azt mondja, hogy bizonyos meghatározott 
vagyonelemek esetében, ha új vagyon teremtődik, tehát új országos közút, vasúthálózat stb., 
ezek a fogalmi elemek a fogalmuknál fogva bekerülnek a vagyontörvénybe, tehát innentől 
mindig is a kizárólagos nemzeti vagyon körébe tartoznak. A műemlékek esetében pedig 
szintén a kulturális örökségvédelmi törvény mellékletében szereplő kizárólagos állami 
tulajdonú és önkormányzati tulajdonú műemlékek köre az, amelyik beletartozik ebbe a körbe. 
Tehát úgy gondolom, hogy nagyon szigorú szabályok alapján sikerült meghatározni. 

Még egyet szerettem volna mondani. Ezt sem értették korábbi bizottságban szocialista 
képviselők, hogy mi az, hogy van egy állami vagyonról szóló törvény. A nemzeti 
vagyontörvény egy kerettörvény, azokat a kétharmados fő, szigorú szabályokat határozza 
meg, amely keretek mentén kell állami, önkormányzati vagyonnal gazdálkodni. De az 
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önkormányzati törvény, az államháztartási törvény, a felsőoktatási törvény meghatározza a 
részletszabályokat. Tehát nagyon sok ágazati törvény meghatároz részletszabályokat. Tehát az 
állami vagyonról szóló törvény mint feles törvény megmarad, hiszen nyilvánvalóan nem 
kívánjuk kétharmados törvényben szabályozni azt, hogy mondjuk milyen pályázati módon 
szükséges egy önkormányzati vagyont vagy állami vagyont értékesíteni, tehát azokat a 
részletszabályokat, amelyek nem egy kétharmados keretszabályba tartoznak, hanem egy 
végrehajtási, egy eljárási metodikát mondanak meg. Egyébként ezt is a következő év elején az 
idők szavához is igazítani fogjuk, illetve a megfelelő jogszabályi feltételeket megadjuk ahhoz, 
hogy ennek a kerettörvénynek az elveit végrehajtsuk. Tehát, ahogy mondtam, ez egy 
kerettörvény, ez egy ernyő, és amögött feles törvényekkel fogjuk szabályozni azokat a 
végrehajtási szabályokat, amelyekre szükség van. 

Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek  

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár asszonynak a részletes tájékoztatást. Most a 
bizottság tagjaié a szó értelemszerűen, amennyiben van kérdésük, észrevételük a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Ha jól látom a jelentkezéseket, akkor Volner 
János alelnök úr, Aradszki András képviselő úr és Kovács Tibor alelnök úr. Ebben a 
sorrendben adnám meg most először a szót. És még a továbbiakat is jegyzem. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Először 

is ki szeretném fejezni az örömömet, hiszen a nemzeti vagyon fogalmát ezúttal sikerült a 
nemzetközi terminológia szerint, helyesen definiálnia a kormánynak. Erre csak azért utalok - 
lehet hogy a hölgyek nem tudják -, mert az első sarkalatos törvény, ami bekerült ide, az 
Országgyűlés elé, az, ugye, az ÁSZ-ról szólt, abba teljesen téves meghatározással belevették 
még az emberek magánvagyonát is a nemzeti vagyon fogalmába; rá is csodálkoztunk, de ez 
aztán, úgy látom, hála istennek, helyre került. 

Az offshore társaságokkal való szerződéskötés tilalma, amivel itt az előadó a kormány 
részéről foglalkozott. Ezzel kapcsolatban arra szeretnék utalni, hogy célszerű lenne inkább az 
ismert kilétű tulajdonosi körrel rendelkező cégeket nevesíteni, ugyanis nem egyszer az 
offshore cégek valamilyen más, ismert európai székhelyű társaságokon keresztül szereznek 
tulajdonjogot. Ez az üzleti szférában már bevettnek számít, hogy ilyen módon fektetnek be és 
ruháznak be különböző kelet-európai vagy akár nyugat-európai államok területén, viszont 
ugyanúgy nem ismert a tulajdonosi kör, nem ismert a tulajdonosi szándék. Most csak 
gondoljanak arra, amikor egyes orosz nagybefektetések kapcsán felmerült az, hogy nem 
tudjuk, ki áll a hátterében a társaságnak, egyáltalán piaci érdekek mozgatják-e a társaságot, 
vagy pedig egy másik állam tulajdonszerzése áll a társaság részesedésvásárlása mögött, az 
csak abból, ha most az offshore területekre vagy azokra az államokra szűkítjük le, amelyek 
offshoreként ismertek, még nem zárja ki, hogy az offshore cég áttételesen ne szerezzen benne 
tulajdonjogot. 

Az erdészeti társaságok száz százaléka állami kell hogy maradjon, ezzel megint csak 
egyetértünk, örülünk neki, hogy a kormány is így gondolja, mindannyiunk közös érdeke, hogy 
az erdőinket megóvjuk, megvédjük. 

PPP-szerződésekkel kapcsolatban. Csak egy utalás: maga a nemzeti vagyon 
működtetése is - itt most elsősorban, a példa kedvéért, az önkormányzatok tulajdonában álló 
tömegközlekedési társaságokra gondolok - ilyen szempontból nagyon fontos. Ezt azért tartom 
kihangsúlyozni méltónak, mert azt láthatjuk, hogy a fővárosnál úgy szeretnék megoldani majd 
a tömegközlekedés üzemeltetését, hogy bérelt buszokat szeretnének erre alkalmazni. Az is a 
jövedelemkiáramlás egyik módja, hogy megmarad a nemzeti tulajdon, de az üzemeltetése már 
oly módon történik, hogy a magánszférát bevonják, nem PPP-konstrukcióban, hanem bérleti 
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konstrukcióban. Megjegyzem, teljesen feleslegesen. Én erre egy olyan megoldást tartottam 
volna célravezetőnek, hogy meghatározni egy valamilyen szintű referenciakamatot, lehet akár 
az a jegybanki alapkamat valamekkora része vagy maga a jegybanki alapkamat is, és ahhoz 
képest eldönteni azt, hogy mekkora kamatokkal lehet ettől eltérni, vagy el lehet-e egyáltalán 
térni fölfelé mondjuk egy bérleti szerződés esetén vagy más jogviszony esetén, és akkor, azt 
gondolom, megnyugtató lett volna, ha születik egy ilyen megoldás, hiszen a nemzeti vagyon 
mondjuk nem bérleti szerződéseken vagy lízingszerződéseken keresztül csappan meg, hanem 
ilyen módon biztosított lett volna az, hogy ott marad, ahová szánták eleve. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Aradszki András képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak azt 

szeretném megkérdezni, hogy szerepel a vagyonhasznosítási részben kétféle fogalom, az 
egyik a vagyonkezelés, a másik pedig ugyanazon a - azt hiszem - 14. §-on belül átfordul egy 
vagyonhasznosítási fogalomrészre, ez nem kellően van elkülönítve.  

És ami a legnagyobb fájdalmam nekem, ha arra tudnának nekem választ adni, hogy mi 
a vagyonkezelésnek a definíciója, mert ezt a definíciót is hiányolom a szövegből. Igazából 
egy negatív megközelítésű definíciószerű van valahol szintén a 14. § környékén, amelyik azt 
mondja, hogy minden olyan jog megilleti a vagyonkezelőt, ami a vagyon használatával együtt 
jár, kivéve a tulajdonjog elidegenítése, átruházása, illetve megterhelése. Ilyen tartalmú 
jogokkal egyébként a magyar hatályos polgári törvénykönyv is rendelkezik. Én nagyon 
üdvösnek tartanám, ha az előterjesztő elmondaná, hogy vajon mit takar az a magyar 
közéletben húsz éve használt fogalom, hogy vagyonkezelés. Nekem van még ilyen 
gumicicám, az a közterület, mert az csak a KRESZ-ben van meghatározva. Tehát erre 
szeretnék egy pontosabb választ kapni. 

A másik része a dolognak, hogy a vagyonkezelői jogosultságokat én egy kicsit 
szűknek érzem, jelentős erők is vannak, amelyek képesek lennének a nemzeti vagyonhoz 
tartozó vagyontárgyakat vagyonkezelni. Erre vonatkozóan lesz majd módosító indítványunk. 

Köszönöm, egyelőre ennyit. 
 
ELNÖK: Kovács Tibor alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szeretném 

emlékeztetni az államtitkár asszonyt is meg a képviselőtársaimat is arra, hogy Fellegi 
miniszter úr, amikor a bizottsági meghallgatásán annak idején beszélt az állami vagyonról, 
akkor azt ő úgy definiálta, hogy leginkább ellenőrizhető és áttekinthető szabályozást kíván 
létrehozni. Szemben azzal, amit az államtitkár asszony itt elmondott, mi ezt a javaslatot 
ellenőrizhetőnek és áttekinthetőnek meg kiszámíthatónak aztán végképp nem tartjuk, főleg 
azért nem, mert ahogy utalt is rá, számos meghatározó jelentőségű kérdéskörben 
felhatalmazást ad a jogszabály a kormánynak, hogy egyébként úgy járjon el, ahogy tetszése 
szerint kíván eljárni. És bizonytalanságok sokasága található a jogszabályban, példaként 
említeném, hogy a természeti erők tekintetében például a szélenergia vagy a CO2-kvóták 
értékesítése kapcsán ezt nem sorolják a nemzeti vagyon körébe, és itt teljes szabadságot adnak 
úgymond a kormánynak, ellenőrizhetetlen módon, hogy úgy partizánkodjon ezen a területen, 
ahogy csak szeretne.  

Ugyanezt szeretném elmondani, hogy államosítanák vagy állami hatókörbe vonnák a 
számítógépes IP-címek kiadását is úgymond, ami semmi másra nem jó, minthogy lehet egy 
olyan állami adatbázist létrehozni, amivel aztán minden és mindenki ellenőrizhetővé válik a 
számítástechnika rendszerein keresztül. 
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Az ellenőrizhetőséget kérdőjelezi meg alapvetően - és itt emlékeztetném a 
kormánypárti képviselőket, hogy az elmúlt időszak privatizációs ügyei kapcsán mindig 
szívesen és előszeretettel hivatkoznak ÁSZ-vizsgálatokra. Nyilvánvalóan ennek alapján most 
ezt szépen kihagyják a törvényjavaslatból, hogy az Állami Számvevőszéknek ne legyen ilyen 
hatásköre, hogy ellenőrzést végezzen ezen a területen, tehát nehogy már a jövőbeli ellenzék 
ugyanúgy, ahogy önök teszik most, esetleg ÁSZ-vizsgálatokra hivatkozzon az ilyen ügyletek 
kapcsán.  

Nem beszélve arról, hogy számos területen aggályok fogalmazódnak meg, hogy az 
uniós irányelveknek mennyire felel meg ez a jogszabály, és nem kerülnek-e ismételten 
ugyanabba a helyzetbe, amibe már számos alkalommal, hogy miután a Bizottság jelezte, hogy 
ez nem felel meg éppen az európai jogharmonizációs irányelveknek, kénytelenek módosítani 
a szabályokat. Itt is gyanúnk szerint erre sor kerülhet. 

Aztán persze egészen érdekes, hogy a Szent Koronát és az Országház épületét is az 
állami vagyon körébe kiemelten sorolják, és többször emlegetik, mintha bárki is eddig ezen 
épületet, illetve tárgyat privatizálni akarta volna. Vannak egyes ideológiák, amelyek a Szent 
Korona alá rendelik a nemzeti vagyont - nem a nemzeti vagyon kategóriába sorolják a Szent 
Koronát, hanem éppen fordítva. Tehát ez ideológiai kérdés, ezzel nem kívánok foglalkozni, 
csak szerettem volna megjegyezni. (Közbeszólások a Fidesz képviselői részéről.) 
Képviselőtársaim, úgy látszik, nagyon magabiztosak és bíznak a dologban. Erre az elmúlt 
másfél év nem nagyon predesztinálja önöket, hogy nagyon magabiztosak legyenek ilyen 
kérdéskörben, mert az élet nem nagyon igazolta azokat a tételeket, amit itt önök másfél év 
során soroltak. 

Összességében nem tudjuk támogatni a javaslatot. 
 
ELNÖK: Lenhardt Balázs képviselő úr! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót. Államtitkár asszony többször 

is nyomatékosan hangsúlyozta, hogy kerettörvényről van csupán szó, de nekem az a 
benyomásom, hogy ez a lényegében összesen 15 paragrafus, amely ezt rendezi, még erre sem 
alkalmas. Tehát egy összecsapott, mint egy kötelező dolgozatról van szó, amit akkor nagyon 
le akartak tudni, vagy esetleg, amit Kovács Tibor fejtegetett, az is lehet, és a késés is annak 
köszönhető, hogy egy hét késéssel adták be, hogy pont az esetleges európai uniós aggályok 
miatt vágták meg az utolsó pillanatban a törvényt, és tették ilyen szempontból elfogadhatóvá. 
De sajnos ez így nem igazán alkalmas a funkciójának a betöltésére. 

Való igaz, hogy a húsz évvel ezelőtti állapot még más volt a nemzeti vagyon 
szempontjából, ezért különösen elszomorító ez a 4. §, ahol valóban tíz tételt tudtak felsorolni, 
ami az állam kizárólagos tulajdonába tartozik, a Szent Koronától és az Országháztól. Egy 
nemzeti kormánynak egyébként kötelezettsége kellene hogy legyen - ahogy már a ’98-as 
kampányban megígérték -, hogy a teljes privatizációs folyamatot felülvizsgálják. Mondjuk 
egy ’90-es vagyonleltárból kiindulva hová tűnt el az a nemzeti vagyon, ami még megvolt, 
hogy hasznosították; vajon szabályszerűen történt-e az elidegenítése; vajon, ha el is adták, 
akkor az ellentételezésként vállalt kötelezettségeket a vevő teljesítette-e vagy sem. Ez lenne 
igazából egy fontos párja ennek a törvénynek, és akkor mondhatjuk azt, hogy tett is valamit 
érdemben a nemzeti vagyon sorsáért a Fidesz-kormány, mert ami most megvan, az már igen 
szegényes. 

Az az állítás is elhangzott, hogy ez a keretszabályokból csak a szigorú lényeget 
rendezi, és majd a részletszabályok fogják megoldani feles törvényekben, akár 
kormányrendeleti szinten. Szigorú szabályozásnak nem igazán mondhatjuk, hogy a 7. § 
(1) bekezdése azt mondja ki fő szabályként, hogy a nemzeti vagyonnal felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Köszönjük szépen, igen, valószínűleg ezt a bírói 
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jogalkalmazás majd pontosan meg fogja állapítani, hogy milyen keretekbe tartozik bele ez a 
felelős módon való gazdálkodás. Még a polgári jogban is legtöbbször, ha nincs mögötte 
alapos bírói joggyakorlat, nem tud mit kezdeni ezzel az elvvel. 

Tehát összességében nem érezzük alkalmasnak ezt a törvényt arra, hogy megoldja a 
nemzeti vagyon fogalmának védelmét mint olyat és az egész kérdéskörnek a lezárását ilyen 
módon. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki András képviselő úrnak még egyszer szót adok. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elnézést, tudtam, hogy valamit akarok még 

mondani. Van a fogalommeghatározások között, hogy mi az a kapcsolt vállalat, és itt a 
társasági adóról szóló törvényre hivatkozik. Nem tartaná helyesebbnek az előkészítő, hogy 
nem egy jogszabályra hivatkozunk, amely adott esetben változhat, hanem tényleg egy 
definíciót adnánk? Ez az egyik része a kérdésnek. 

A másik. E tekintetben még a számviteli törvény is tartalmaz szabályokat meg 
tartalmaz a polgári törvénykönyv. Miért pont a Taó.-t választották ki? Szerintem jobb lenne a 
polgári törvénykönyv hatszázötven-valahányadik szakasza, amely tételesen, nyilvánosságot, 
átláthatóságot is előírva szabályozza a kapcsolt vállalkozások fogalmi körét. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr! Aztán utána én is szeretnék néhány szót 

szólni. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Bocsánat, elnök úr, egy dolgot 

kifelejtettem, mert államtitkár asszony előszeretettel használta az „elherdálás” kifejezést. 
Tisztelt Államtitkár Asszony! Nem kellene elfeledkezni arról, még akkor is, ha egyesek 
megpróbálják az állami tulajdont fetisizálni itt, hogy ez lehet az egyedül üdvözítő 
Magyarország számára, lehet elherdálni a vagyont nem megfelelő működtetéssel is, és erre 
sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben volt számos példa, nem megfelelő működtetéssel 
elherdálni a nemzeti vagyont. (Dr. Lenhardt Balázs közbeszólása.) Ennek esélye a jövőben is 
megvan, képviselő úr, tehát nehogy azt gondolja, ha majd állami tulajdonban lesz, és akkor az 
állam kinevezi az ottani vezetőket, hogy azoknak a vezetőknek az esetében nem fordulhat az 
elő, hogy az állami vagyon elherdálása végül is bekövetkezzen. (Dr. Lenhardt Balázs: Rossz 
tulajdonosok voltak.)  

 
ELNÖK: Én is szeretnék néhány szót szólni így, a vita vége felé. Érdeklődve 

hallgattam ellenzéki képviselőtársaimat, de hadd kezdjem talán onnan, hogy annak nem 
örülök, ha valakiknek csak a 4. §-ban található pontokig sikerült eljutniuk, és nem vették 
észre, hogy ott egyébként mellékleteket definiál a törvény, melyek összesen 78 oldal 
tartalomban foglalkoznak a nemzeti vagyon felsorolásával. Tehát mondjuk, ha valakinek csak 
a Szent Koronáig és az Országházig sikerült eljutnia, az sem jó, de ha esetleg nem tűnt volna 
fel neki, hogy a 4. §-ban mellékleteket definiálnak, annak sem jó. Ezt mind a két ellenzéki 
képviselőcsoportnak mondanám külön-külön. Tehát talán érdemes egyben nézni. Ez a röpke 
tizenöt paragrafus valójában 78 oldalt jelent. Tehát a mellékleteket is javasolnám elolvasásra 
azoknak, akiket illet, most nem akarom ezt név szerint megnevezni. 

Ami pedig a törvényjavaslat általános szabályozását illeti. Én azt gondolom, ez a 
törvényjavaslat sokféle értelemben rendkívül precíz és alapos, és pont olyan problémákat old 
meg, amelyek eddig nem voltak megoldva. Tipikus dolog volt, hogy a nemzeti vagyonnal 
kapcsolatban - akár állami, akár önkormányzati vagyonról beszélünk - nem egész egyszerűen 
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csak az volt az egyetlen lehetőség arra, hogy ennek a kijátszása hogyan történjék meg, hogy 
mondjuk adott esetben a privatizáció formáiról beszéljünk, mert ezek valamennyire még 
jogilag szabályozott és áttekinthető formák voltak, de mondjuk azok az áttételes esetek, 
amikor vagyonkezelés, haszonélvezeti jog és egyebek lettek telepítve, azok már korántsem 
voltak ennyire nyilvánvaló és átlátható esetek. Ezeken nagyon sokszor sérült a nemzeti 
vagyonnak pont az az elve, amit itt leszögez a törvény, amit felidézett Lenhardt Balázs 
képviselő úr. Ez egy elv, amit érdemes leszögezni, mert abból indul ki egyébként minden, 
hogy arra vonatkozóan akkor hogyan értelmezzük az összes többi rendelkezést. És én örülök 
annak, hogy például a vagyonkezelői jogot - és gondolom, majd hozzá kapcsolódóan a 
haszonélvezeti jogot - elég alaposan és precízen leszabályozza ez a törvény, hogy ezt nem 
lehet bárkire alapítani. Nem lehet mondjuk ezt áttenni egy magántársaságra, aztán azt 
követően vagy eltünteti ezt a vagyonelemet, vagy nem tünteti el. Nem lehet egyébként a 
vagyonkezelésre vonatkozó társaságnál az irányítási jogokat áttestálni adott esetben egy 
magántulajdonosra. Tehát elég alaposan és precízen végigmegy ezen a szabályozáson. 

A Fidesz képviselőcsoportja azt még kéri értelemszerűen, hogy ennek az 
önkormányzati törvénnyel való összevezetésére - amelynek a részletszabályait holnap fogja 
elfogadni a parlament, legalábbis a módosító indítványok körében - kerüljön sor. Én azt 
gondolom, ennek semmiféle technikai akadálya nincs - majd az ezzel kapcsolatos módosító 
indítványokat előkészítjük -, ezek inkább csak fogalmi kérdések és messzemenően nem 
tartalmi kérdések a törvényjavaslat kapcsán. 

Én annak külön örülök, hogy maga a törvényjavaslat ebből a szempontból szilárdan és 
egyértelműen kimondja, hogy vannak a nemzeti vagyonnak olyan elemei, amelyek egyébként 
abba a stratégiai tulajdonba tartoznak, amely nemcsak az elidegenítést, hanem bármiféle 
megterhelést és minden egyebet kizár. Az, hogy vannak szaktörvények, amelyekre utal, ez 
teljesen természetes dolog. Itt megint csak hadd mondjam képviselőtársaimnak: én azt 
gondolom, abszolút normális egy törvény esetében, ha mondjuk a közútról van szó, akkor 
visszautal majd erre a dologra a közúti közlekedésről szóló törvény. Az is egészen 
természetes, hogy más esetekben más hasonló törvények… - ma például pont foglalkoztunk 
itt a bizottsági ülés délelőtti vagy kora délutáni szakaszában a víziközművel kapcsolatos 
törvényjavaslattal. Nyilvánvaló, több ponton visszautal a vagyontörvényre: amit a 
vagyontörvény kevésbé alaposan definiál, azt a vonatkozó szakági törvény már egy kicsit 
alaposabban definiálja. És még sorolhatnám. Tehát számtalan olyan törvényjavaslat van, ami 
természetesen szervesen kapcsolódik ehhez, de ez önmagában, a nemzeti vagyonról szóló 
törvény egy egyébként sarkalatos, kétharmados erővel bíró, átfogó szabályozás. Nem is 
nevezném ezt csak kerettörvénynek, pontosan a terjedelme és a nagyságrendje miatt. 

Aztán az ellenőrzés tekintetében. Én egy kicsit csodálkozom azon a felvetésen, alelnök 
úr, arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy az Állami Számvevőszékre vonatkozó, 
egyébként szintén sarkalatos törvény pontosan definiálja, hogy az Állami Számvevőszéknek 
ezzel kapcsolatban van nemcsak ellenőrzési joga, hanem még kötelessége is. Ezt csak azért 
mondom, mert ön úgy csinált, mintha ez nem így lenne. Nem kell azt itt még egyszer leírni, 
azt egy kétharmados, sarkalatos törvényt fogadja el. Mellékesen fölhívnám az alelnök úr 
figyelmét, hogy a mi bizottságunk volt a törvény előterjesztője. Tehát ne csináljunk úgy, 
mintha nem vettük volna észre, hogy egyébként az bele van írva. Bele van írva, méghozzá 
tételesen és elég erőteljesen. Pont a Jobbik képviselői még kritizálták is, hogy talán túlságosan 
szélesre is vettük a téren azokat a fogalmi meghatározásokat. Még anno aztán, ha jól 
emlékszem, a módosító indítványoknál ezt rendbe is tettük. De erre vonatkozóan elég 
precízen ki van mondva a feladatok között, nem hiszem, hogy ezt itt ebből a szempontból meg 
kellene ismételni. 

Szóval, summa summárum, összességében a Fidesz képviselőcsoportja részéről mi 
üdvözöljük ezt a törvényjavaslatot, azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős előrelépés arra 
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vonatkozóan, hogyan kell precíz és átlátható szabályokat megfogalmazni a nemzeti vagyon 
kezelésére és a nemzeti vagyon definíciójára vonatkozóan. Kiegészítő javaslataink még 
lesznek hozzá, például képviselőtársaimmal valószínűleg, ha már az Országház benne van, 
akkor egyébként javasolni fogjuk az Országházat körülvevő közterületnek is ilyen típusúvá 
történő minősítését majd a törvényjavaslat megfelelő részénél, gondolok itt alapvetően a 
Kossuth térre, tehát konkrétan az Országház környezetére. Meg még egyéb kiegészítő 
indítványokkal élnénk, de ezek alapvetően harmonizációs jellegűek, például az Ötv.-vel 
párhuzamosan. Köszönöm szépen. 

Kérdezném, hogy van-e még esetleg hozzászóló, mert ha nem, akkor lassan átadom az 
előterjesztőknek a szót. (Jelzésre:) Lenhardt Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Elnök úr, nem kerülte el a figyelmünket a 

melléklet, ahol hosszú oldalakon keresztül fel vannak sorolva a patakok, folyók, illetve vasúti 
pályaszakaszok, és meglepő módon összesen négy darab tó, ami kizárólagos állami 
tulajdonban van. Azért ennél lényegesen bővebb volt az a kör, amire gondoltam, húsz évvel 
ezelőtt, már visszautalva a 4. pontra, az 1. mellékletben részletezett különböző dolgokat is 
belevéve. Tehát nem erről van szó, hogy nem olvastuk el, csak nagyon szegényes ez a lista. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, szerintem nem lehet mindent így ebbe a körbe… - 

természetesen egy bányatavat fel lehet sorolni, nem biztos, hogy célszerű. Egyébként, ha az 
önkormányzati tulajdonban van, hadd utaljak arra vissza, hogy az önkormányzatoknak 
számtalan lehetőségük van arra - ugye, az önkormányzati teljes vagyont nem tudja felsorolni 
ez a törvényjavaslat, de viszont itt elég világosan leszabályozza az Ötv.-vel együtt, hogy egy 
önkormányzatnak hogyan kell besorolnia ezt a vagyonát a törvényjavaslat hatálybalépését 
követően 60 napon belül. Azok a vagyonelemek, amelyekről ön beszél, azok jelentős részben 
ebbe a körbe tartoznak.  

Egyébként meg, ami a múltat illeti, ha emlékszik rá, akkor egy külön törvény szól 
arról, hogy a privatizációval kapcsolatos egyes döntések felülvizsgálatát a Nemzeti 
Vagyonkezelőnek egy meghatározott határidővel el kell végeznie. (Dr. Lenhardt Balázs: 
Környezetvédelmi szempontból.) Ha jól emlékszem, az a határidő valamikor a ciklus közepe. 
Gondolom, hogy ez a munka zajlik. Majd lesz mód arra, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság 
áttekintést kapjon akkor, amikor ez a vizsgálat befejeződik. De nem hiszem, hogy azt most 
egy sarkalatos törvény keretében tudnánk kimondani akár egyes esetekről, hogy annak idején 
az a privatizáció rendben volt vagy nem volt rendben, erre vonatkozóan egy vizsgálat 
szükségeltetik, és a vizsgálat eredményét kell megismernie az Országgyűlésnek, és nem egy 
sarkalatos törvénynek kell erről ítéletet kimondani, az ítélet kimondására vannak 
Magyarországnak megfelelő jogi szervei. Nyilvánvalóan, hogy azok az eljárások, ha 
szükségesek, elindíthatók ezen vizsgálat alapján. Azt követően a döntéseiket, az ítéleteiket 
meghozzák. Azt nem mi tesszük meg egy törvényben, mert erre nem lennénk képesek, meg 
szerintem nem is lenne ez egyébként ildomos.  

Amennyiben nincs más hozzászólás… (Nem érkezik jelzés.) …, akkor én államtitkár 
asszonynak átadnám a szót, és kérném, hogy az elhangzottakra reagáljon, illetve amennyi 
kérdés volt, mert jó pár elhangzott, ha lehet, kérném, azokra is térjen ki. Parancsoljon!  

Válaszok  

HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor röviden az előzményekről, mert 
nagyon komoly számbavétele történt itt az állami vagyon elmúlt húsz év alatti változásának.  

Tehát gyakorlatilag ’90 és 2010 között 2500 milliárd forint körüli összeg folyt be. 
Nyilván ez folyóérték, tehát az inflációt nem tudja mutatni, de 2500 milliárd bevételt folyt be 
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privatizációból az állami költségvetésbe. A csúcsidőszak a 1995-ös időszakra tehető, amikor 
óriási összegben és főleg készpénzben folytak be privatizációs bevételek az államkasszába. 

Az elmúlt húsz év privatizációja során a ’90-ben meglévő 1857 állami vállalatból lett 
200 állami vállalat - ugye, ennek egy része már nem is többségi tulajdon -, és a legnagyobb 
privatizációs időszakban értékesítésre került a Matáv, a MOL, a Rába, a TVK, a Richter, az 
OTP, az energiaszolgáltató cégek teljes privatizációs vagyona.  

Ez a felsorolás, ahogy képviselő úr mondta, ami a vagyont illeti, szegényes. Igen, ez 
ennek az eredménye. Valóban, az a kevés vagyon, ami megmaradt, azt akarjuk sarkalatos 
törvénnyel védeni. 

A képviselő úr mondta, hogy nem megfelelő a működtetés. Ez megint arra vezethető 
vissza, hogy a húszéves privatizáció során, gondoljunk bele, kicsemegézték az összes 
vállalatot, az összes nyereséges, jól termelő vállalatot sikerült privatizálni. Amelyik nem volt 
annyira nyereséges, azt vitték az ingatlanvagyonáért vagy a piacáért. És maradékelv alapján 
mi maradt az MNV Zrt. üzemeltetésében? A tartósan veszteséges állami vállalatok - valljuk 
be -, a tömegközlekedési vállalatok, a nonprofit cégek; és gyakorlatilag minden olyan cég 
kikerült privatizációban, ami valami kis hasznot hajtott volna a közösségnek. Tehát ez a 
szegényes lista az, ami a gazdasági társaságok kapcsán megvan, és amelynél most célunk, 
hogy legalább a stratégiai ágazatokban a gyarapítás induljon meg, úgy, ahogy például a MOL- 
vagy a Rába-részvények esetében történt. 

Számba vettük azt is, hogy mi az a vagyonkánk, amit meg kellene őrizni. Ez jelenlegi 
számított értéken 40-45 ezer milliárd forint, ami még nemzeti vagyon. Azért még nagyon 
fontos! Ebből ingatlan, műemlék, föld 12 ezer milliárd; vonalas létesítmény, közlekedési 
ingatlan 22 ezer milliárd; föld méhének kincsei 3800 milliárd; termőföldterület 2100 milliárd. 
Nagyon szívesen a rendelkezésükre bocsátom ezeket a számokat, ezek az MNV Zrt. mostani 
adatai, de azért ezek nagyon plasztikus adatok, tehát jól számba lehet őket venni. Mennyiség 
alapján van még másfél millió hektár termőföldünk, egymillió hektár erdőnk, 237 ezer 
ingatlanunk és háromszáz körüli gazdasági társasági üzletrész. Tehát ezt a vagyont védi ez a 
nemzeti vagyon törvény.  

Azok az elemek, amelyek belekerültek, és képviselő úr nem érti, például az IP-címek, 
ezek a most is meglévő, egyébként feles törvényekben felsorolt kizárólagos nemzeti vagyon 
részei. Tehát gyakorlatilag beemeltük ebbe a törvénybe. Ami mellékletben van, vagy mint 
fogalmi elem, meghatározás benne van ebben a törvényben, az a jelenlegi törvényekben is 
meghatározott kizárólagos nemzeti tulajdon. Tehát ezen az IP-címen lehet vitatkozni, de eddig 
is benne volt, csak feles törvényben. Úgy, ahogy a nemzeti adatvagyon is például benne volt. 

Az offshore társaságokkal kapcsolatban két képviselő úr is kérdezett. Az, ami az 
átlátható szervezet fogalmát meghatározza, az egyrészt a Ptk.-t is figyelembe veszi, és 
figyelembe veszi a jelenlegi új közbeszerzési törvényt is, amely ugyanezt a fogalmat 
használja. Ami a társasági adóról szóló törvényt mondja, az csak egy passzus, ezt egyébként a 
Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára tettük bele. Magyarán minden létező jogszabály, 
amely meghatároz valamilyen módon offshore szervezetet, az legyen benne ebben a fogalmi 
körben. Tehát nemcsak a társaságiadó-törvény alapján határoz meg offshore-t, hanem az 
összes fölötte lévő szempontrendszer alapján, ami egyébként a Ptk.-val is szinkronban van. 

A privatizációs szerződések ellenőrzése. Papcsák képviselő úr adta be azt az 
indítványt, hogy a környezetvédelmi és egyéb kötelezettségekkel terhelt privatizációs 
szerződéseket felül kell vizsgálni. Jelenleg az államtitkárságon van egy osztály, indította ezt a 
munkát, tehát folyamatosan vizsgálja, illetve a cukorgyárak privatizációja kapcsán részt vesz 
a parlamenti vizsgálóbizottság munkájában is. Jövő évre kell számot adnunk a munkánkról, 
ami nem egyszerű feladat, hiszen a versenyzők egy része eltűnt a folyamat során, vagy 
valamilyen módon nem számon kérhető, hiszen régen határidőn túl vagyunk, a gazdasági 
társaságok megszűntek. Mondjuk azt örömmel jelenthetem, hogy egyes esetekben, például az 
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alumíniumipar privatizációja kapcsán elég komoly vizsgálatot folytat a KEHI. Tehát ő is nagy 
segítségünkre van abban, hogy azokat az adatokat, amelyeket mi nem tudunk megszerezni, azt 
a törvény erejénél fogva, hatóságon keresztül próbálja megszerezni, illetve azoknak a 
teljesítésének az ellenőrzését. Tehát folyik ez a munka, csak húsz évre visszamenőleg sárgult 
iratokat, bizonylatokat összeszedni nagyon nehéz, ezért kell először az országleltárban a 
szerződésállományt rögzíteni. 

Még egy. A tömegközlekedés kapcsán mondta a képviselő úr azt, hogy más módon is 
lehet a vagyont csökkenteni. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem a nemzeti 
vagyontörvényben kell szabályozni, hogy közszolgáltatást ki végezhet és mely módon, hanem 
az egyes ágazati törvényekben. Van is erre szándék, tudomásom szerint 
hulladékgazdálkodásnál, víziközmű- és a különböző ágazati törvényekben is van olyan 
szándék, hogy meghatározott időponttal kezdve kizárólagosan többségi vagy önkormányzati 
vagy állami tulajdonú gazdasági társaság végezhet ilyen tevékenységet. Ami annyit jelent, 
hogy fokozatosan kiszorítjuk a többségi tulajdonú magánbefektetőket ezekből a szektorokból. 
Azt azért látni kell, hogy elég hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek.  

Azt elfelejtettem mondani az elején, de nagyon fontos, hogy szerzett jogokat nem érint 
ez a törvény. Magyarán visszamenőleg nem tud és nem is lehet mondjuk szerződéseket 
megszüntetni. (Dr. Lenhardt Balázs: Ez a baj.) De a jövőre vonatkozóan nagyon szigorú 
szabályokat határoz meg.  

Az egyéb jogi témákban, ha megengednék, átadnám jogi szakértőnknek a szót. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. BÁRTFAI BEATRIX jogi szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Én kizárólag jogi szakmai kérdések tekintetében szeretnék a felmerült 
kérdésekre választ adni.  

Egyrészt volt egy olyan kérdéskör, hogy a természeti erők kimaradtak ebből a 
törvényből, ha jól értettem a képviselő úr felvetését. A törvény 1. §-ának a (2) bekezdése 
meghatározza, hogy mi tartozik a nemzeti vagyon körébe, ott megjelenik a „dolog” fogalma, 
és a „dolog” fogalmának definíciójában benne vannak, hogy „dolog módjára hasznosítható 
természeti erők”. Tehát a szélenergia és az ön által említett egyéb természeti erőkre is kiterjed 
ennek a törvénynek a hatálya.  

A következő felvetés már egy kicsit bonyolultabb megközelítést igényel, ez a 
vagyonkezelés problémája. Felmerült az a kérdés, hogy a hasznosítás fogalma, illetve a 
vagyonkezelés miben különül el egymástól. Anélkül, hogy ilyen jogi szemináriumszerű 
mélységekig lemennék a polgári jog tekintetében, a legegyszerűbben úgy tudnám 
megfogalmazni, hogy a vagyonkezelés anno a kilencvenes években a szocialista kezelői jog 
fogalmát volt hivatott kiváltani, aminek gyakorlatilag ’90-ben sem volt sok értelme, tekintettel 
arra, hogy a kezelői jog egy más állam- és tulajdonfelfogáshoz kapcsolódott, mint ami ’90-
ben Magyarországon a változás következtében létrejött. A lényeg az, hogy a vagyonkezelés 
fogalmát akkor és azóta is úgy használják a gyakorlatban, illetve a jog is úgy fogalmazta meg, 
ahogy ez a törvény is definiálta, tehát gyakorlatilag egy kvázi tulajdonosi jogot jelent, 
méghozzá egy korlátozott tulajdonosi jogkört, ami azt jelenti, hogy nem lehet a vagyont 
elidegeníteni és megterhelni a vagyonkezelőnek, de ezenkívül mindazon jogosítványok 
megilletik, amelyek a tulajdonost, és mindazon kötelezettségek is terhelik. Tulajdonképpen 
egy nagyon széles körű jogosítványról beszélünk. A hasznosítás fogalmát ez a törvény úgy 
határozza meg, hogy a nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgy bármilyen jogcímen történő 
átadása, ami nem tulajdonjog-átruházást eredményez, a vagyonkezelés kivételével. Tehát ez 
alatt értem a bérletet, a haszonbérletet, kölcsönt, minden olyasmit, ami gyakorlatilag majdnem 
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a teljes körű tulajdonjogi jogosultságok és kötelezettségek átadása. Tehát megkülönböztetni 
jogi értelemben így tudnám ezt a két fogalmat.  

Tekintettel arra, hogy a vagyonkezelői jog egy rendkívül széles jogkört biztosít, még 
egy ilyen van a magyar jogban, aminek tekintetében lehet hogy ennek a törvénynek még az 
elfogadása előtti módosítására is szükség lesz, ez a haszonélvezeti jog, amit a képviselő úr 
már említett. Tehát ez az a két jogkör, amit a jogalkotó célszerű, ha nagyon szűk keretek 
között tart, ha nemzeti vagyonról beszélünk, és ez a szűk személyi kör az, amit ez a törvény 
meghatároz, tehát állam, önkormányzat, ezeknek a szervei, illetve ezek száz százalékos 
tulajdonában álló gazdasági társaság, hiszen közvagyont kezelni a közvagyon kezelésére 
jogosult személynek ildomos, ugyanis, ha nem az kezeli, akkor miért lenne egyáltalán 
közvagyonban. 

A következő, amire kitérnék, hogy itt több szempontból felmerült, hogy szűk körűen 
határozza meg esetleg ez a törvény a kizárólagos és fokozottan védett nemzeti vagyon körét. 
Kérném, hogy ezt a törvényt annyiban összetetten vizsgálják, hogy a kizárólagos állami 
tulajdon köre és a 2. számú mellékletben felsorolt nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű 
vagyon köre a védelem és a korlátok tekintetében a tulajdonjogi kérdések egy részében 
azonos, tehát nem lehet egyiket sem elidegeníteni és megterhelni. Ez mind a két típusú 
nemzeti vagyonkörnél azonos, tehát a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű vagyon is 
ugyanolyan védelem alatt áll, mint a kizárólagos állami tulajdon. A kizárólagos - mint ahogy 
azt államtitkár asszony említette - annyiban még fokozottabb védelmet élvez, hogy a 
hasznosítás tekintetében itt elsődleges hasznosítási mód a koncesszió, a törvényben 
meghatározott kivételektől eltekintve, a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnál viszont a hasznosításnál nem elsődleges a koncesszió formájában történő 
hasznosítás, hanem más módon is történhet. 

Felmerült az a kérdés… - jobban mondva, nem kérdés merült fel, mert ha kérdés 
merült volna fel, akkor erre esetleg tudnék válaszolni, hanem felvetések voltak, hogy esetleg 
ez a vagyontörvény nem felel meg uniós előírásoknak, jogszabályoknak. Tekintettel arra, 
hogy ezzel kapcsolatosan konkrét kérdés, illetve konkrét problémafelvetés nem merült fel, 
arra konkrétan válaszolni nem tudok, de általánosságban viszont nyugodtan mondhatom, hogy 
ez mindenféle szempontból bármilyen uniós jogszabálynak megfelel, illetve kötelező 
irányelveknek. 

A Kossuth tér kérdése. A Kossuth tér nem így nevesítve jelenik meg, de benne van a 
kizárólagos állami tulajdon körében, hiszen az állam tulajdonában álló és az önkormányzat 
tulajdonában álló terek és parkok kizárólagos nemzeti vagyonba tartoznak, tehát az jelenleg is 
benne van a kizárólagos állami vagyon körében.  

Végül pedig utolsóként, hogy hová tűnt a nemzeti vagyon. Az eltűnt nemzeti 
vagyonnal kapcsolatos kérdéskörrel kapcsolatosan jogászként megint csak annyit tudnék 
megjegyezni - csatlakozva képviselő úrhoz és államtitkár asszonyhoz is -, hogy ez a törvény, 
ami már nincs meg, azt nem tudja védeni, azt próbálja meg védeni, ami még megvan; illetve 
ami már nincs meg, azok valóban más jogágaknak a jogkörébe és feladatkörébe tartoznak 
egyrészt visszaszerzés tekintetében, értem alatta a polgári pereket, amennyiben ez szükséges, 
illetve a büntetőjog kategóriájába tartozik, amennyiben annak a feltételei fennállnak. 

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Szerintem most nagyjából elhangzottak a kérdések, 
észrevételek, érvek, amennyiben bárki úgy érzi, hogy bármi olyan probléma van, amit kezelni 
kell a törvényben, azt nyilvánvalóan módosító indítványokkal megteheti.  
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Látom, hogy Aradszki András képviselő úr jelentkezik, de ha megengedi, én most már 
lezárnám a vitát, tekintettel arra, hogy megadtam a szót az előterjesztő képviselőjének, 
úgyhogy második vitakört nem nyitok ebben a kérdésben.  

Most szavazásra kerül sor. A szavazásnál általános vitára való alkalmasságról döntünk 
első helyen kijelölt bizottságként. Kérem, hogy aki a bizottság tagjai közül a törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság - a helyettesítéseket is figyelembe véve - 18 igen szavazattal támogatja. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Hat nem. 

A bizottság 18 igen szavazattal, 6 nem ellenében általános vitára alkalmasnak találta a 
törvényjavaslatot. 

Többségi, illetve kisebbségi előadót lehet állítani. (Jelzésre:) Kisebbségi előadóra 
megosztva Volner János alelnök úr és Kovács Tibor alelnök úr jelentkeznek.  

Kérdezném, hogy többségi előadói szerepet… (Jelzésre:) Aradszki András képviselő 
úrnak a többségi előadói szerepet kiosztjuk így, ebben a formában.  

Államtitkár asszonynak és Bártfai Beatrix ügyvéd asszonynak köszönöm szépen a 
jelenlétet. 

A bizottsági ülést, amennyiben egyebekben nincsen más kérdésfeltevés… (Nem 
érkezik jelzés.) …, akkor berekesztem. Holnap, a határozathozatalokat követően találkozunk 
négy napirendi pont erejéig. Arra mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, tervezze úgy a 
napját, hogy az szerintem cirka háromnegyed órával hosszabb lesz, mint a határozathozatalok 
ideje. A határozathozatalokat követően ugyanitt találkozunk holnap. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 54 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dani Judit és Podmaniczki Ildikó 


