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Napirendi javaslat  
 

1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2011. évi CXXX. törvény 
módosításáról az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése tárgyában címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/4885. szám)  
(Dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

2. Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat (T/5130. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám)  
(Bánki Erik és Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat (T/5114. szám)  
(Dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

5. A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Herman István (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)  
Wintermantel Zsolt (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP)  
Burány Sándor (MSZP)  
Hegedűs Tamás (Jobbik)  
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)  
 

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

Hozzászólók  
 
Dr. Szili Katalin országgyűlési képviselő (független) előterjesztőként  
Bánki Erik országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként  
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Kisgergely Kornél főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait és értelemszerűen minden meghívott vendégünket. Hozzálátnánk 
akkor a bizottsági üléshez, mert úgy látom, hogy nagyjából a határozatképesség feltételei 
fennállnak. Aki még nem írta alá a jelenléti ívet, az kérem, hogy ezt tegye meg. 

Elsőként a napirendről döntenénk. A napirend úgy áll össze, hogy 1. napirendi… 
Tehát kiküldtem a napirendi javaslatot, ahhoz képest van egy napirend-kiegészítési 
javaslatunk, a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat esetében, tekintettel 
arra, hogy első helyen kijelölt bizottság vagyunk, bizottsági módosító javaslat benyújtására 
szeretnék javaslatot tenni a tisztelt bizottság számára. Tehát ennyiben kiegészíteném a 
negyedik helyen a napirendünket, és maradna az utolsó helyen a nemzeti vagyonról szóló 
törvényjavaslat. 

Elsőként megkérdezném, hogy így a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, 
hogy ki az, aki az így módosított napirendi javaslatot elfogadja, kérem, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendjét. 
Köszönöm szépen. 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2011. évi CXXX. törvény 
módosításáról az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése tárgyában címmel benyújtott 
T/4885. számú törvényjavaslat (Dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Hozzálátunk az 1. napirendi ponthoz, ez a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2011. évi CXXX. törvény módosítása és az otthonvédelmi 
intézkedések kiterjesztése tárgyában címmel benyújtott törvényjavaslat, Szili Katalin 
képviselő asszony önálló indítványa. Tárgysorozatba-vételről kellene döntenünk.  

Tisztelettel üdvözlöm képviselő asszonyt, és akkor elsőként mint az előterjesztőnek 
neki adnám meg a szót. Parancsoljon! 

 

Dr. Szili Katalin szóbeli előterjesztése 

DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztőként: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2011. évi CXXX. törvény módosítása 
tárgyában T/4885. számon nyújtottam be egy javaslatot, ami mindösszesen három szakaszból 
áll. 

A célja ennek a módosító indítványnak egyrészről a személyi, illetőleg az időbeli 
hatály szélesítése, azon kívül van egy pontosítás is benne. Figyelemmel arra, amit a 
kormányzó pártok is az elmúlt hónapokban tettek azért, ami a devizahitelesek helyzetének a 
javítását jelenti, és ebben számos lépés történt, pontosan ettől a céltól vezérelve nyújtottam 
magam be ezt a javaslatot, amely a szeptemberben hatályba lépett törvény módosításáról szól. 
Eddig tudomásom szerint körülbelül 6 százaléknyian vehették igénybe a devizahitelesek 
közül ezeket a könnyítéseket, ez viszont további lehetőségeket nyitna.  

Figyelemmel arra, hogy önmagában a javaslat a hatályában kiterjesztené részben azt, 
ami a december 31-ig történő bejelentést jelenti jövő év február 28-ig, tehát 2012. február 28-
ig, ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy mivel a forinthitelekhez történő hozzájutás 
hosszabb időt vesz igénybe, mint amennyit egyébként a törvény biztosít, ezért történne ennek 
a hatálykibővítése. Ugyanakkor a másik feltétel, illetőleg lehetőség, amit biztosítana, ez pedig 
annak a lehetőségnek a megteremtése, ami nem a célszempontú bővítést jelenti, tehát hogy 
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csak lakások fedezeténél lehetne igénybe venni, hanem ami egyébként lakás felújítására, 
vásárlására történt, de a fedezet nem lakás volt. Erre is kibővítené a lehetőséget, hiszen 
mindazok a szempontok, amelyeket önök is az otthonvédelem tekintetében tettek, ezt fontossá 
tennék, és bővítenék ebben a lehetőséget. Körülbelül 30 százaléknyian vehetnék ez esetben 
igénybe a végtörlesztés lehetőségét. 

Van azonban a javaslatnak még egy olyan szabályozása, amit kérem, hogy vegyenek 
figyelembe, mégpedig az, hogy egyoldalú módosítás esetén csak az adós javára történhessen 
meg az üzletszabályzat megváltoztatása, hiszen több olyan információ érkezett hozzám is, 
ahol a törvénynek úgy feleltek meg, ami a 2011. évi CXXX. törvényt jelentette, hogy 
többször ez az adósokra, illetőleg az üzletfelekre hátrányos helyzetet teremtett. Én azt 
gondolom, hogy a jogalkotónak sem ez volt a célja akkor, amikor a CXXX. törvény 
megalkotására sor került. 

Egy dologra szeretném még a figyelmüket felhívni. A szeptemberben hatályba lépett 
törvény a szeptemberig, illetőleg a törvény hatálybalépéséig fel nem mondott szerződésekre 
vonatkozott. Ezt a hatályt is bővítené, hiszen már 2011. január 1-jét megelőzően is a 
devizaárfolyamok magasak voltak, ezért ezt 2011. január 1-jétől tenné lehetővé, az addig fel 
nem mondott szerződésekre bővítené. 

Elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól tudom, akkor a kormányt vagy a tárcát Kisgergely 

Kornél főosztályvezető-helyettes úr képviseli. Kérdezném, hogy egyrészt tárca- vagy 
kormányálláspontot mond-e, ezt tisztázzuk, és egyébként pedig mi a tárca vagy a kormány 
álláspontja. 

 
KISGERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani. Az a 
tárca álláspontja, hogy ezt a módosító indítványt nem tudjuk támogatni. A szándékkal egyet 
tudunk érteni, azonban ez ellehetetlenítené a Bankszövetséggel és az IMF-fel folyó 
tárgyalásokat. 

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel, most már a bizottság tagjai részéről? 

(Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány képviselője 

részéről elhangzott vélemény meglehetősen megmagyarázhatatlan, mert hogy ha valóban az a 
kormány álláspontja, hogy szükség lenne a javaslat tárgyalására és megvitatására, akkor ez 
nem lehet indok, hogy felfüggesztheti úgymond vagy zavarhatja az IMF-fel folyó 
tárgyalásokat, mert hiszen hasonló jogszabályokat korábban a kormányzati többség már 
elfogadott. Úgy gondolom, hogy a tárgysorozatba-vételnek semmilyen akadálya nincs e 
tekintetben, és ha esetleg ilyen aggály fölmerül – de nyilvánvalóan ez a tárgyalások legelején 
tisztázható az IMF-fel, hogy egy ilyen kezdeményezés zavarhatja-e a megállapodást vagy 
nem –, nyilvánvalóan tárgysorozatban van, ezt követően az általános vitára való 
alkalmasságról is lehet dönteni, és megvitatható a kezdeményezés.  

Mindenképpen indokoltnak tartom. Például egy elemet kiemelve: gondolom, 
képviselőtársaimat is keresték meg olyan állampolgárok, akik szabad felhasználású hitelt 
vettek fel úgymond, de ingatlanfelújításra használták például vagy arra fordították. Ebben az 
esetben mindenképpen indokolt lehetne a képviselő asszony kezdeményezése, de más esetben 
is, úgyhogy mi a magunk részéről javasoljuk a tárgysorozatba-vételt, és aztán majd eldöntjük, 
hogy a parlament mikor kíván erről részleteiben tárgyalni. 
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ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Dr. Szili 

Katalin jelentkezik.) Meg fogom adni a szót, képviselő asszony, értelemszerűen. 
Én is szeretnék néhány dolgot elmondani. Alapvetően szimpatizálok a letett 

javaslattal, de vannak pontjai, amelyek szerintem félreértést tükröznek vagy nem így kell 
leszabályozni. Egyik oldalról én azt gondolom, hogy kiterjed egyébként jelenleg is a 
végtörlesztési törvény hatálya minden olyan hitelre, amelynek a fedezetét lakóingatlan jelenti, 
vagy ami adott esetben pont az MSZP képviselőcsoportjának a módosító indítványa volt, 
hogy üdülőövezeti ingatlan jelenti, mert azt befogadtuk még annak idején, függetlenül attól, 
hogy annak a felhasználása szabad felhasználású vagy lakáscélú hitel volt. Tehát itt a 
felhasználás módjánál csak az számít, hogy egyébként a jelzálog módja micsoda.  

Itt van egy olyan probléma, amit viszont joggal vet föl a képviselő asszony. Nem 
vagyok benne biztos, hogy ezt így már lehet vagy érdemes szabályozni. Ez az, hogy utólag 
egyértelműen kiderült, hogy rengeteg helyen a földhivatal eljárása volt finoman szólva 
érdekes. Én találkoztam olyan esetekkel, amikor például egy ingatlan úgy működik, hogy egy 
családi vendéglőt üzemeltet, kisvendéglőt, az van a ház aljában, fölötte két emeleten laknak, 
ezt kiépítették, erre bejegyezték a hitelt értelemszerűen, ami alapvetően lakás kialakítását 
szolgálta, és ezt követően úgy jegyezte be a földhivatal ezt az ingatlant, hogy étterem és egyéb 
célú ingatlan. Most itt én a földhivatal eljárását tartom erősen problémásnak ebből a 
szempontból, mert szerintem ezt nem így kellett volna megtenni. Én már föl is szólítottam 
ebből a szempontból a földhivatalok törvényességi ellenőrzését végző kormányzati 
intézményeket, hogy egyébként ezekben rendeljenek el vizsgálatot, mert én azt gondolom, 
hogy ezek a földhivatali bejegyzések finoman szólva érdekesek. A legtöbb probléma ilyenből 
adódik.  

Tehát ha valahol lakáscélú ingatlan van, azt tükröznie kell egyébként a földhivatali 
bejegyzésnek, olyan nincs, hogy nem tükrözi, a vonatkozó jogszabályok alapján is tükröznie 
kell. Ha ez nem tükröződik ki az adott ingatlanbejegyzésből, akkor nem az ügyfél, még csak 
nem is a bank – bár ott már megkérdőjelezhető, mert neki azért ezt vizsgálni kellett volna 
anno –, de a földhivatal mindenképpen hibát követett el. Való igaz, hogy ezeknél a 
végtörlesztés most problémába ütközik, mert az se nem üdülő, se nem lakóingatlan. Tehát én 
azt gondolom, ezt a problémát joggal veti fel a képviselő asszony. 

Nekem viszont azzal általában van problémám, hogy mi az elején világossá tettük, 
hogy nem kívánjuk meghosszabbítani a határidejét a végtörlesztési törvénynek, és ehhez az 
álláspontunkhoz ragaszkodnánk, tehát nem kívánjuk kitolni azt a december 31-ei határidőt, 
amit egyébként megszabtunk a törvényen belül, se február 28-ra, se máshová. Itt a december 
30-ai határidőt tartani szeretnénk, és azzal a végtörlesztés intézménye ebben a formában 
lezárul. Éppen ezért az ilyen szándékú módosítást nem tudjuk támogatni. 

Azt pedig hozzátenném, hogy bár az én véleményem szerint az IMF-fel folytatott 
tárgyalásokat érdemben nem befolyásolja, bár ha újranyitnánk a végtörlesztés 
intézményrendszerét, szóba kerülhetne, de a Bankszövetséggel folytatott tárgyalásokon 
valóban a kormány is ígéretet tett arra, hogy egyébként nem hoz a tárgyalások lezárultáig 
olyan lépést, amely a végtörlesztés feltételrendszerét bármilyen formában megváltoztatja. Ezt 
nyilvánvalóan a parlamentre vonatkozóan is próbáljuk betartani, ezért nem tudjuk támogatni 
egyébként a tárgysorozatba-vételt. 

Azt hozzátenném, hogy az én meggyőződésem szerint, ha azokban a 
megállapodásokban a tárgyalások során jelenleg – mondjuk úgy – munkaverzióban lévő 
megoldás esetleg hatályosulna és törvényerőre is tud emelkedni, ami ott kibontakozni látszik, 
akkor az meggyőződésem szerint széles tömegeknek érdemi megoldást jelent, azoknak is, 
akik nem tudtak egyébként élni és akár a jövőben sem tudnának élni a végtörlesztés 
lehetőségével, tekintettel arra, hogy azt gondolom, hogy ott egyrészt van egy forintosítási 
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lehetőség, másik oldalról le van fektetve egy olyan árfolyam-rögzítési lehetőség, ami a 
korábbi árfolyam-rögzítéses mechanizmushoz képest lényegesen jobb feltételeket foglal 
magában. 

Tekintettel arra, hogy mi szeretnénk, hogy ez a megállapodás kialakuljon és 
törvényerőre emelkedjen, magát a tárgyalásokat pedig nem kívánjuk zavarni, és ahogy 
említettem, van legalább egy olyan pontja a képviselő asszony javaslatának, ez a határidő 
meghosszabbítása, amit nem tudunk elfogadni, ezért sajnos a Fidesz képviselőcsoportja itt 
most a tárgysorozatba-vételt nem tudja támogatni, annak ellenére, hogy az indítványban 
fölvetett problémák egy része valóban valós problémákat feszeget. 

Én ennyit kívántam elmondani. Kérdezném, hogy van-e még esetleg más kérdés vagy 
észrevétel, mert levezető elnökként ezt illik megtenni. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
természetesen először a képviselő asszonynak adnám meg a szót. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell hogy 

valljam, hogy túl nagy illúzióim nem voltak, bár úgy gondolom, hogy képviselőként köteles 
vagyok annak a számos megkeresésnek eleget tenni, amit magam is kapok, és azt hiszem, 
hogy a képviselőtársaim is. 

Azzal, ami az IMF-fel, illetőleg a Bankszövetséggel történő tárgyalások megzavarását 
jelenti, isten őrizz, hogy ezt bárki meg szeretné zavarni, bár visszaemlékszem, néhány héttel 
ezelőtt a képviselőtársaim a parlament üléstermében még úgy nyilatkoztak, hogy nem 
óhajtjuk az országot az IMF lélegeztetőgépére kapcsolni, de nyilvánvaló, ezt önöknek a 
kormányzás teljes felelősség és súlya mellett kell megtenni. 

Ugyanakkor azért annyit szeretnék még elmondani, elnök úr, hogy nyilvánvalóan 
látszik az, hogy a forinthiteleket, amivel a devizahiteleket ki tudják váltani, és ami a 
végtörlesztés lehetőségét biztosítja, nem tudják 60 nap alatt elintézni. Tehát önmagában az 
indítványom egy jó része pontosan a korrigálása annak a szándéknak, amit önök tettek és 
tesznek nap mint nap, de ami a kérésem, hogy legalább a tárgysorozatba-vételt 
engedélyezzék, hogy egyáltalán vitázzunk róla. Nyilvánvaló, módosító indítványokkal azokat 
korrigálni lehet, amit egyébként akár önök is kifogásoltak, de én úgy gondolom, hogy 
egyébként ennek a módosítása önmagában azt a célt sem írja felül vagy húzza keresztbe, amit 
önök a 2011. évi CXXX. törvény elfogadásával tettek, ez ennek egy korrekciója, illetőleg egy 
olyan módosítása, ami esetlegesen még nemcsak az igénybevevők körét bővíti, hanem 
egyszerűen azokat a lehetőségeket biztosítja, amik egyébként az önök törvényjavaslatának a 
szándékában is benne voltak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a kormány képviselőjét, hogy kíván-e esetleg 

az itt elhangzottakról külön véleményt mondani. 
 
KISGERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Csak megerősíteni tudom az elnök úr szavait. Valóban, a minden devizahiteles 
megsegítésére vonatkozó jogszabály vonatkozik minden típusú jelzáloghitelre, így a szabad 
felhasználású jelzáloghitelekre is, illetve a Bankszövetséggel folytatott tárgyalásokat valóban 
nagy mértékben tudná gátolni, és az ott kibontakozó megállapodás sokkal több emberen tud 
majd segíteni, mint amit ez a módosító indítvány lehetővé tenne. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy formálisan a tárgyalás végére 

értünk, most a döntéshozatal következik. Tárgysorozatba-vételről kell döntenie a 
bizottságnak. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül képviselő asszony 
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indítványának a tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 8 igen szavazattal a tárgysorozatba-vételt nem támogatta.  

Köszönöm szépen képviselő asszonynak a jelenlétet. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök úr, nem tudom, lehet-e egy kérésem. A 

nemeket és a tartózkodásokat is szeretném, hogyha… 
 
ELNÖK: Természetesen. Elnézést, de általában nem szoktuk ezeket följegyezni, mert 

a határozathozatalhoz nem szükséges, de akkor a 8 igen mellett kérdezném, hogy ki az, aki a 
tárgysorozatba-vételt nem támogatta, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Mindent 
figyelembe véve 18 nem szavazattal, tehát 8 igen és 18 nem mellett a bizottság a 
tárgysorozatba-vételt nem támogatta. 

Köszönöm szépen képviselő asszonynak a jelenlétet. 

Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló T/5130. számú törvényjavaslat (Döntés 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

Gondolom, a kormány képviselője marad, mert áttérünk a következő napirendi 
pontunkra, ez Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslatnál bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról történő döntés. 

Tisztelt Bizottság! Itt én szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a bizottság nyújtson be a 
Költségvetési Tanáccsal kapcsolatosan egy pontosító és az eljárásrendet körbeíró javaslatot. 
Ez gyakorlatilag a Költségvetési Tanács eljárási rendjét két részre bontja. Az egyik eljárási 
rend értelemszerűen az államadósság-korlát figyelembevételével kapcsolatos eljárási rend, 
ami most a törvényben foglaltak alapján mondjuk úgy, hogy nem a következő két évben, 
hanem 2015-öt követően aktuális, a másik pedig az államadósság-korlát életbe lépése előtt 
egyébként költségvetési tanácsi jogkör, másrészt a Költségvetési Tanács belső eljárásával 
kapcsolatos jogkörök. 

A belső eljárásnál egyrészt ki kell mondani, hogy a tanács hogyan alakítja ki a 
véleményét, tekintettel arra, hogy szervezetek elnökei is a tagjai, hogy azoknak a véleménye 
bármiben köti-e egyébként a tanács tagjainak a véleményét, azt világosan levezetjük, azt, 
hogy hogyan működik maga a tanács. Több esetben is sor került arra sarkalatos törvényeknél, 
hogy az esküszöveg belefoglalása a törvénybe megtörténjen, ez most itt is megtörténik külön 
ebben a formában. A Költségvetési Tanács elnöke pedig, tekintettel arra, hogy a Költségvetési 
Tanács másik két tagja rendelkezik egyébként egy korlátozott, az országgyűlési 
képviselőkével össze nem mérhető, de mégiscsak valamiféle mentelmi joggal, mind az Állami 
Számvevőszék elnökét, mind a Magyar Nemzeti Bank elnökét megilleti, ugyanazt a 
definíciót, ami a kettejük esetében van, a Költségvetési Tanács elnökére is kiterjeszti ez a 
javaslat. A másik oldalról azt is leírja, hogy hogy válik méltatlanná, mi történik abban az 
esetben, ezzel élni vagy nem élni kell, de hát ezek már a más törvényekből átemelt 
megfogalmazások.  

Szerintem érdekesebb ebből a szempontból az eljárási rend a Költségvetési Tanács 
működésével kapcsolatosan. Itt arra teszünk javaslatot, hogy a Költségvetési Tanács két 
munkamenetben alakítja ki gyakorlatilag az álláspontját, egyrészt a költségvetési törvény 
elkészülte után a kormány, mielőtt ezt benyújtja értelemszerűen a parlamentnek. Itt szeretnék 
arra javaslatot tenni, hogy a kiosztott munkaanyagban a 22. § (1) bekezdésben az a 15 nap 
legyen 10, mert az egy elírás, tehát ott a 10 napot szerettük volna érvényesíteni, és a 23. § (2) 
bekezdésében az 5 pedig 3, tehát ennek a figyelembevételével történjen meg a benyújtás. Ezt 
majd át kell javítani értelemszerűen; az eredeti szöveghez hasonlóan vezetnénk ezt végig. Ez 
értelemszerűen az államadóssági eljárási renddel kapcsolatban is a határidőknek a hasonló 
módosulását vonja maga után, ott is értelemszerűen a 15-ből 10, és az 5-ből pedig 3 lenne 
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ebben a formában. Ez érinti akkor a 22. § (2), illetve értelemszerűen az (5) bekezdését, ha jól 
látom, ott is ugyanúgy módosulnak ezek az ominózus határidők.  

Ezekre azért van szükség, mert egyértelműen kell szabályozni a Költségvetési Tanács 
működési rendjét. A mi meglátásunk szerint a korábbi javaslatban lefoglaltak nem 
egyértelműek ebből a szempontból, belső ügyrendre nem tartalmaztak egyértelmű 
útmutatásokat. A másik oldalról mi szeretnénk világossá tenni, hogy a Költségvetési Tanácsot 
érdemi kontrollintézményként kezeljük, ezért a kormány eredetileg benyújtott javaslatához 
képest szigorításokat foglal magában ez a javaslat, ami a Költségvetési Tanács jogkörét 
erősíti. A Fidesz képviselőcsoportjának kezdettől fogva ez volt az álláspontja, ezért teszünk 
javaslatot ennek a bizottsági módosítónak a benyújtására.  

Ha jól tudom, akkor a kormány ezzel kapcsolatban még nem tudott álláspontot 
kialakítani, legfeljebb a tárca, a kormány ezt legfeljebb a holnapi ülésén tudja megtenni. 
Kérném a bizottságot, hogy ha lehet, akkor ezt a pontosító, egyértelművé tevő és a 
Költségvetési Tanács jogköreit megerősítő bizottsági módosító indítványt mindenképpen 
nyújtsuk be a pénzügyi stabilitással kapcsolatos törvényjavaslathoz. 

Ennyit mondanék el indokolásként mellette. 
Kérdezném, hogy a tárcának mi az álláspontja az ügyben. 
 
KISGERGELY KORNÉL főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Az új információk fényében már tárcaálláspontot se tudok mondani, ugyanis a 
fő problémánk az volt ezzel az indítvánnyal, hogy olyan határidőket szabott meg, hogy abban 
az esetben, ha a Költségvetési Tanács az első tárgyalásban elutasítaná a törvényjavaslatot, 
akkor nem lenne biztosítva az, hogy december végéig a törvény elfogadásra kerüljön. Emiatt 
azzal a mandátummal jöttem, hogy nem támogatjuk, de az új információk fényében 
elképzelhetőnek tartom, hogy támogatható lesz az indítvány, viszont nekem nincs meg arra a 
mandátumom, hogy ezt a döntést meghozzam. 

 
ELNÖK: Világos. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelentkezések.) Úgy látom, hogy 

van. Burány Sándor képviselő úrnak és Kovács Tibor alelnök úrnak szeretném megadni a 
szót, ebben a sorrendben. 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az általános vitában és a 

korábbi bizottsági ülésen is világossá tettük, hogy a Költségvetési Tanács intézményének azt a 
parlament jogkörét csorbító hatáskörét, miszerint lényegében megvétózhatja a költségvetést és 
csuklóztathatja az Országgyűlést, nem tudjuk támogatni. Ez a bizottsági módosító indítvány 
precízebben tartalmazza ugyan ezt a vétójogot, de miután az eredeti céllal sem értettünk 
egyet, a precízebb megfogalmazást sem tudjuk támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Igen, ezt szeretném bővíteni, amit képviselő úr elmondott. 

A 23. §-ban szereplőket, illetve ennek a (3) bekezdését kutyafuttában áttanulmányozva azt 
mondhatom, hogy egészen furcsa lenne, ha a Költségvetési Tanácsnak az országgyűlési 
képviselőkkel egyenértékű módosítókezdeményezési jogosítványa lenne, amit úgymond a 
költségvetési bizottságnak automatikusan be kellene nyújtania, vagy pontosabban a kormány 
kezdeményezésére vagy a költségvetési bizottság által, de mintha kötelező módon be kellene 
nyújtani a kezdeményezett módosító indítványt. Ez egy egészen furcsa és kibővített 
hatáskörét jelentené a Költségvetési Tanácsnak amellett, amit képviselő úr is elmondott. Ezt 
nem tudjuk támogatni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt én két dolgot hozzáfűznék. Egyik oldalról 

természetesen azok a napok még vezetnek végig, mert akkor a 22. § (7) bekezdésében is ez az 
5 nap 3, ami nyilvánvaló és egyértelmű, de itt azért azt mindenképpen elmondanám, hogy a 
mi felfogásunk alapvetően különbözik a Költségvetési Tanács tekintetében, részben 
egyébként szerintem a kormány eredeti javaslatától is, meg az önökétől is. A mi felfogásunk 
szerint ugyanis az a helyzet, hogy az alaptörvény egy egyértelmű rendelkezést foglal magában 
abban a tekintetben, hogy milyen költségvetési törvényjavaslatot nem készíthet el az 
Országgyűlés. Most nyilvánvaló, hogy az Országgyűlés megszegheti az alaptörvényt a 
döntésével, nem szerencsés, ha ezt teszi, de volt már rá precedens. Abban az esetben, ha 
megszegi az alaptörvényt az Országgyűlés, jogi esetekben az Alkotmánybíróságnak van 
eljárási hatásköre, de tekintettel arra, hogy a költségvetési kérdések és adókérdések nem 
tartoznak az Alkotmánybíróság hatáskörébe, a Költségvetési Tanács ebben az értelemben 
gyakorlatilag egyfajta alkotmánybírósági szerepkört lát el, tehát ellenőrzi az Országgyűlést 
ebben a döntésében, az alaptörvény szellemének, illetve betűjének megfelelően. Ezért 
szükséges ez a típusú szabályozása egyébként, amibe értelemszerűen a vétójog beletartozik, 
mert ha nincs vétójog, akkor ez az ellenőrzési jog a véleménykimondáson kívül gyakorlatilag 
semmit nem ér.  

A vétójog az, ami egyébként az alaptörvény betartását így ebben a formában biztosítja. 
Ráadásul a Költségvetési Tanács ebben a tekintetben egy olyan szervezet, ami egyébként a 
költségvetés ellenőrzésével vagy arról való véleményalkotással, a gazdaságpolitikáról való 
véleményalkotással bíró két tekintélyes szervezet, az Állami Számvevőszék, illetve a Magyar 
Nemzeti Bank elnökét foglalja magában, a másik oldalról pedig egy nagytekintélyű 
közgazdászt – a törvényjavaslat szerint –, akit a köztársasági elnök nevez ki, és ő látja el a 
Költségvetési Tanács mindenkori elnöki teendőit. Nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy ez 
gyakorlatilag hasonló státuszt, sarzsit, súlyt biztosít, mint amilyen az Alkotmánybíróságnál 
jogi értelemben és jogi tekintetben az alkotmánybíráknak van. Ezért tettük le ezt a típusú 
javaslatot, ami természetesen egy precízebb eljárási rendet foglal magában, és ezt próbáltuk 
összefoglalni. 

Azt én nem tagadom, hogy ez a javaslat értelemszerűen a Költségvetési Tanács 
tagjaival egyeztetett javaslat az eljárásrendjére vonatkozóan, amit én fontosnak is tartok ebből 
a szempontból, hiszen ezeket majd nekik kell élőben és érdemben gyakorolniuk akkor, amikor 
a Költségvetési Tanács a működését kifejti. (Jelentkezés.) 

Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mégiscsak azt kell 

mondanunk, hogy az azért egy abszurd helyzet, hogy egy 15 fős Alkotmánybíróságnak nincs 
joga költségvetési ügyekben felülbírálni úgymond a parlament döntését, és ezt a jogosítványt 
delegáljuk egy háromfős Költségvetési Tanácshoz. Ennek ráadásul ugyan van két olyan tagja, 
akit az Országgyűlés választott valamilyen más pozícióba, itt a Számvevőszék elnökéről, 
illetve a Nemzeti Bank elnökéről van szó, de a harmadik tagja ilyen értelemben, még ha a 
köztársasági elnök jelölte is vagy javaslatára nevezték ki… Azért mégiscsak 
megkérdőjelezhető, hogy egy háromfős testület megvétózza az Országgyűlés döntését, és 
ugyanakkor az Alkotmánybíróság – azért mégiscsak egy nagyobb létszámú és fölhatalmazott 
testület – nem szólhat bele ezekbe az ügyekbe. Ezt semmiképpen nem lehet elfogadni és nem 
lehet támogatni, mert ez abszurd helyzetet eredményezhet. Képzeljük csak el azt a helyzetet, 
hogy egy 2:1-es döntéssel meg lehet vétózni az Országgyűlés döntését. Ez egy abszurd 
helyzet, amit nem lehet elfogadni. 
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ELNÖK: Azt én még egyszer szeretném hangsúlyozni a képviselő úrnak, hogy az 
Alkotmánybíróság jogi szempontból ellenőrzi az alkotmányosság betartását. Az 
alkotmánynak gyakorlatilag, mondjuk így, hogy gazdasági, költségvetési szempontból 
egyetlen érdemi passzusa, előírása van, és annak az egy passzusnak a betartását valakinek 
ellenőrizni kell. Ezt a funkciót látja el a Költségvetési Tanács, amely mögött ráadásul, én azt 
gondolom, tekintélyes apparátus áll, hiszen az Állami Számvevőszék teljes apparátusa 
rendelkezésére áll a vélemény kialakításakor, valamint a Magyar Nemzeti Bank teljes 
apparátusa rendelkezésre áll. Tehát azt gondolom, hogy a Költségvetési Tanács kellően 
megalapozott döntést tud kialakítani akkor, amikor a véleményét megformálja. 

Azt meg tegyük hozzá mellékesen, hogy egyébként a Költségvetési Tanács ebben az 
értelemben nem általában foglal állást a gazdaságpolitikáról vagy a költségvetésről, csupán 
csak és kizárólag az alkotmányban rögzített korlát betartását ellenőrzi, és abban az ügyben 
mondhat egyébként véleményt és alakíthat ki álláspontot, illetve gyakorolhat értelemszerűen a 
későbbiekben vétójogot. (Jelentkezés.) 

Burány Sándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nemcsak elvi, gyakorlati 

problémáink is vannak ezzel. Az egy elvi vita, hogy egy háromfős grémium korlátozhatja-e az 
Országgyűlés szuverenitását. Van egy gyakorlati probléma is, elnök úr, hogy ebben a 
Költségvetési Tanácsban a Fidesz emberei vannak többségben. Volt már arra precedens, hogy 
miközben a Számvevőszék a költségvetés egyes számait nem tartotta megalapozottnak, a 
Számvevőszék elnökét ez a szakmai álláspont nem zavarta abban, hogy a Költségvetési 
Tanács tagjaként pedig igent mondjon a költségvetésre. A magyar demokrácia szempontjából 
életveszélyesnek tartom azt, hogy egy olyan testületnek, amelyben a Fidesz káderei 
többségben vannak, ilyen szintű vétójoga legyen. Ez nemcsak egy elvi különbség, hanem a 
Fidesz káderpolitikájára is egy nem. Ennél hosszabban nem szeretnék érvelni. Erre a mai nap 
is mutatott példát. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Kovács Tibor jelentkezik.) Meg fogom adni a szót. Nincs jelen az Állami 

Számvevőszék elnöke, de azt azért szeretném leszögezni, hogy ez csak az önök vélekedése 
volt, az Állami Számvevőszék más véleményt alakított ki a büdzséről. Ezt az Állami 
Számvevőszék nem egy alkalommal itt világossá tette, hogy egyébként mi a véleménye, itt a 
bizottság ülésén is, momentán nem az elnök úr, hanem az alelnök úr, és az írásos anyagnak 
pedig az az értelmezése, amit ön mond, mondjuk úgy, hogy erős csúsztatás. Ha mondjuk egy 
anyagban azt mondják, hogy egyébként adótörvények tekintetében a lényegesen nagyobb 
százaléka a bevételeknek valószínűleg befolyó bevétel, mint 2011-ben, azért azt gondolom, 
egy előrelépés az egy évvel korábbi állapothoz képest, és nem visszalépés. Ezt csak önök 
szerették volna így értelmezni. Olvassa el az Állami Számvevőszéknek azokat az anyagait, 
amit az önök által benyújtott költségvetésekről készített 2009 őszén, vagy 2008 őszén, vagy 
2007 őszén, és azt gondolom, akkor ennél sokkal érdekesebb véleményekkel fog egyébként 
találkozni. 

Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár nincs itt előttem, de meg 

vagyok róla győződve, hogy a Számvevőszékről szóló törvény, de a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló jogszabály sem tartalmazza azt, hogy ennek a két szervezetnek szakmai hátteret kell 
biztosítania mind a Számvevőszék elnökének, mind a Nemzeti Bank elnökének a 
Költségvetési Tanácsban végzett munkájához. Tehát ez egy egészen érdekes indokolás, hogy 
ezért nincs úgymond szakmai szervezete, mint a korábbi Költségvetési Tanácsnak volt egy 
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független szakmai szervezete, amely biztosította úgymond a szakmai hátterét a 
működésüknek. Most azt feltételezzük, nem tudom, mi alapján, hogy az Állami 
Számvevőszék, illetve a Nemzeti Bank apparátusa szakmai hátteret biztosít a Költségvetési 
Tanács működéséhez. Nem tudom, hogy ez hol van szabályozva, melyik jogszabályban. Én 
nem tudok erről, hogy ilyen lenne. 

 
ELNÖK: Kénytelen vagyok mindig én reagálni. Tisztelt Alelnök Úr! Az Állami 

Számvevőszékről szóló törvényt mi nyújtottuk be, abba beleírtuk egyébként, és benne van, 
hogy az Állami Számvevőszék elnöke az Állami Számvevőszék által kialakított álláspontot 
képviseli egyébként a Költségvetési Tanács ülésén, tehát ennyiben az apparátus ebben a 
munkában kényszerszerűen segítséget nyújt neki.  

A másik oldalról úgy tudom, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslatot 
a kormány a mai napon benyújtotta. Én ugyan a szövegtervezetet láttam, amit még az EKB-
nak kiküldött véleményezésre, ez egyezik a mai napon benyújtottal. Javaslom, hogy lapozza 
fel, abban is világosan le van írva, hogy a Magyar Nemzeti Bank költségvetésről kialakított 
álláspontját a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Költségvetési Tanács ülésén jeleníti meg. 
Magyarul, ott meg vannak adva mind a két törvényben azok a garanciák, amik ahhoz 
kellenek, hogy a Költségvetési Tanács álláspontjának kialakításához az Állami Számvevőszék 
apparátusa és a Magyar Nemzeti Bank apparátusa a megfelelő szakmai segítséget megadja, 
illetve rendelkezésre bocsássa. Tehát ezek a törvényi garanciák vannak, csak a másik két 
szakági törvényben találhatók, illetve az egyikben még csak törvényjavaslatban, de bízom 
benne, hogy majd azt is el fogja fogadni értelemszerűen a Ház. (Jelentkezések.) 

Burány Sándor képviselő úr, parancsoljon! Utána Lenhardt Balázs képviselő úr 
következik, csak jelzem. 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót. Csak egy rövid megjegyzés lenne. 

Nyilván nem fogjuk tudni egymást meggyőzni arról, hogy mennyiben pártatlan a 
Költségvetési Tanács, és mennyiben megalapozott a vélemény, amit kialakít egy-egy tagja. 
Szeretném felhívni a figyelmét akár a saját szavaira is. Néhány nappal ezelőtt ön azt mondta, 
hogy tájékozódjunk bátran a sajtóból, ha az országgyűlési munkánkat szeretnénk 
hatékonyabbá tenni. Én is ezt tettem. Csak felhívnám elnök úr figyelmét, miközben tudom, 
hogy egymást nem fogjuk tudni meggyőzni, hogy az én álláspontomat részben osztja a 
szaksajtó is, úgy az Állami Számvevőszék elnökének szakmai teljesítményét, mint 
pártatlanságát illetően. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lenhardt Balázs képviselő úr, parancsoljon! (Közbeszólás.) Szerintem 

tényleg a bizottságon kívüli vitát fejezzük be, én csak azért nem kommentáltam egyébként a 
bejelentést, mert Magyarországon sajtószabadság van, ezért sajtócikkeket nem szoktam 
kommentálni se pró, se kontra, kivéve, ha rólam szólnak, de az egy másik kérdés, mert ahhoz 
viszont jogom van. 

Lenhardt Balázs képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Udvariasan megvártam, mert végül is másnak is 

adhatunk szót, tehát nyugodtan menjen a vita. 
Szocialista képviselőtársaim érvelésében igazából nem értem, alelnök úr is mondta, 

hogy miért az Alkotmánybíróság ellenőrizné a költségvetést. Ilyen szempontból maga a 
jogalkotói elképzelés logikus, hogy azért működik a Költségvetési Tanács, mert neki kell azt a 
feladatot ellátni. Önöknek nyilvánvalóan az fáj, hogy Kopits Györgyöt meg a korábbi önök 
által kinevezett tagokat eltávolította a kormány, és saját kádereivel töltötte föl. Hozzáteszem, 
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hogy helyesen tette, hogy eltávolította, mert ezek a közismerten önökhöz kötődő balliberális 
közgazdászok nyilván a saját nézetrendszerüknek megfelelően egyfajta gondolati síkon 
haladva, ami a világban is a fősodor jelenleg, fejtették ki az elképzelésüket, ami nem 
feltétlenül az ország érdeke, sőt.  

Az más kérdés, és nyilván ebben van igazságuk, hogy az Állami Számvevőszék élére 
egy pártkatonát ültettek, de a hiba ebben a személyi döntésben van, ettől még maga a jogi 
struktúra kialakítása lehet jó. 

Azt pedig, hogy itt milyen háttérrel járhat el a Magyar Nemzeti Bank vagy az Állami 
Számvevőszék elnöke, és mire van felkötelezve, nem érzem jó kifogásnak. Tényleg a Magyar 
Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék elnöke rendelkezik és rendelkeznie kellene 
azokkal a képességekkel, tudással és a háttérapparátus támogatásával, ami külön törvényi 
rendelkezés nélkül is teljesen természetes, és nyilván azért ül ő ott abban a pozícióban, mert 
higgyük el most, hogy valamilyen okot adott rá, és tudja is kezelni és működtetni azt a 
szervezetet. Tehát maga a kiválasztás jó. Azzal szemben azért nekünk is kétségeink vannak, 
hogy maguk a megfelelő emberek kerültek-e pozícióba, de itt sokkal nagyobb hibát érzünk a 
Magyar Nemzeti Bank élén állomásozó Simor Andrásban, mint a pártkatona Domokos 
Lászlóban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai 

részéről? (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egymondatos megjegyzés. Kopits Györgyöt 

bármiféle kormány- vagy pártkötődéssel megvádolni, amit képviselő úr elmondott, ez 
egyszerűen abszurdum, nem beszélve a másik két független bankszakemberről, aki a 
Költségvetési Tanács munkájában részt vett, nem beszélve arról a független szervezetről, 
amely az előző kormányt is meglehetősen gyakran illette kritikával. Ez a dolgok nem nagyon 
ismerését jelenti, tisztelt képviselő úr, még hogyha politikailag nagyon elkötelezett is, de hát 
azért ilyeneket csak nem kellene mondani. (Dr. Lenhardt Balázs: Így gondolom.) 

 
ELNÖK: Kérdezném, hogy van-e még kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor Nátrán Roland helyettes államtitkár urat tisztelettel üdvözlöm, és 
kérdezem, hogy bármelyikük a tárca képviseletében vagy kormány képviseletében kíván-e 
reagálni az elhangzottakra. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a késésért, de kollégám el 
tudta mondani, elmondta a tárca álláspontját, amely hangsúlyozottan a tárca álláspontja, hisz a 
kormánynak nem volt lehetősége értelemszerűen a bizottsági módosító javaslatot 
megtárgyalni.  

A tárca szakmai álláspontja, hogy procedurális szempontokból kockázatosnak tartja 
ezt a jellegű szabályozást. Itt az eljárás, mármint a költségvetési folyamat lefolyása ebben a 
benyújtott vagy a gazdasági bizottság által benyújtandó javaslatban azzal a veszéllyel 
fenyeget, hogy procedurálisan nem tud végigérni a parlamenti folyamaton a költségvetési 
javaslat, ebből a szempontból látjuk aggályosnak ezt a javaslatot.  

Értelemszerűen ez egy gyors, párórás szakértői vélemény, ezért feltételezem, hogy ha 
a bizottság a benyújtásról dönt, akkor ezt lesz mód a parlamentnek megvitatnia. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak arra hívom fel a helyettes államtitkár úr 

figyelmét, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Áht. egyes eljárási rendjeivel ez nem minden 
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szempontból egyeztethető össze, akkor ezt értelemszerűen újragondolhatják, csak kérem, 
hogy végezzék el az egyeztetést a Költségvetési Tanáccsal, mert ez nem történt meg 
érdemben a mostani stabilitási törvény benyújtása előtt. Ezért is mondtuk azt, hogy mi, akik 
mindig is a szigorúbb eljárás hívei voltunk, behozzuk az eredeti javaslatot, és amennyiben úgy 
érzik, hogy ott az Áht.-val kapcsolatban koherenciaprobléma áll fenn, azért van a 
zárószavazással együtt egy módosító indítvány, hogy a határidőket esetleg tudják javítani és 
újragondolni. Azt gondolom, hogy ezek megtárgyalásában a bizottság is nyitott, de én 
mindenképpen ragaszkodnék ahhoz, és kérem a bizottságot, hogy egyébként a szigorításra, a 
Költségvetési Tanács erős jogköreire vonatkozó javaslatot nyújtsuk be a Ház elé, mert 
meggyőződésem szerint csak így tudja a Költségvetési Tanács a munkáját az eredeti célnak 
megfelelően végezni. 

Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel, akkor most 
döntenénk a módosító javaslat benyújtásáról. Kérem, hogy mindenki vegye figyelembe – ezt a 
jegyzőkönyv kedvéért mondom – az általam az előbbiekben említett, határidőre vonatkozó 
módosításokat, amiket itt végigvezettünk egyenként, mondtam is ott a pontokat kivétel nélkül, 
mert azokat figyelembe véve fogadnánk el vagy nem fogadnánk el – attól függ, hogy a 
bizottság tagjai hogy döntenek –, de én legalábbis így terjesztem elő szavazásra a bizottsági 
módosító javaslatot. 

Aki tehát így a módosított bizottsági javaslatot benyújtásra alkalmasnak tartja vagy 
benyújtását támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 4. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság a módosító javaslat benyújtását 
támogatta. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet. 
Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, de itt egy cserére irányuló javaslat 

érkezett. Szerintem a mi szempontunkból mindegy, de mint kiderült, itt a tárcánál Hegmanné 
Nemes Sára államtitkár asszony képviselné a nemzeti vagyonról és a nemzeti mobil fizetési 
rendszerről szóló törvényjavaslatot, viszont más képviselné a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvényjavaslatot. Tehát magyarul, arra tennék javaslatot, hogy az 5. és a 3. cseréljen helyet 
egymással. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ehhez hozzájárulnak-e. Amennyiben igen, 
azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Úgy látom, hogy igen, a bizottság 
túlnyomó többsége ehhez hozzájárult. 

A nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az a kérdés, hogy a tárca képviselője jelen van-e. (Jelzésre:) Tisztelettel üdvözlöm 
államtitkár asszonyt. Az ön által kért napirendi cseréket közben lebonyolítottuk, úgyhogy 
akkor elsőként a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megvitatására kerítenénk sort. Kérem, nyugodtan foglaljon helyet, keresse meg az ajánlást. Ha 
kéznél van, akkor indítanám értelemszerűen a döntéshozatalt. 

Ha kéznél van az ajánlás, akkor az 1. ajánlási ponttal kezdenénk, az Nyikos László 
képviselő úr módosító indítványa. Nem tudom, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud 
mondani az államtitkár asszony. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot, elnök úr. 
 
ELNÖK: Akkor a tárca álláspontját legyen szíves. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 7. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő, a 2. ajánlási pontban Göndör István képviselő. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 7. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
3., Magyar Zoltán képviselő. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
3., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
5., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
6., Aradszki András és társai. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

kérdezném, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1. A bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

7., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelzés.) A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
8., Magyar Zoltán képviselő. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
9., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
10. ajánlási pont, Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
11. ajánlási pont, Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
12., György István képviselő. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 

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

13., Magyar Zoltán képviselő. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
14., Aradszki András és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Aradszki András képviselő úr, 

parancsoljon!  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Megindokolná az államtitkár asszony, hogy 

miért nem támogatják ezt, hogy az egyházak… 
 
ELNÖK: 14. ajánlási pont. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 

Ez későbbi egyeztetést igényel, tehát az átlátható szervezetnél benne van az egyház, de 
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vagyonkezelésnél, ahogy tegnap önnek is elmondtuk a bizottsági ülés után, akkor más módon 
kell megoldani, tehát ebben az esetben nem javasoljuk.  

 
ELNÖK: Ha nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja. A tárca nem támogatta. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek 
megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

15., Nagy Andor képviselő. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
16., Nagy Andor, összefüggésben a 60., 62. pontokkal. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 

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

17. ajánlási pont, Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 

(Kovács Tibor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr, illetve alelnök úr, megadom a szót. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Kérdezem, hogy ez a módosító miről szól, mert az 

ajánlásból nem derül ki. Van egy kötőjel, bocsánat.  
 
ELNÖK: Nyelvtani. Ha ez egyértelművé vált, akkor nem kell válaszolni. 
Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
18., Bödecs Barna és Korondi Miklós. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 5. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
19., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
20., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
21., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
22., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
23., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
24., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
25., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
26., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 5. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
27., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
28., jó néhány összefüggéssel, Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
29., Magyar Zoltán. Tárca? 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

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

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
30., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
31., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
32., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
33., Józsa István és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
34., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
35., György István. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 21. A bizottság támogatta. 
36. ajánlási pont, Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
37., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
38., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
39., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
40., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
41., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
42., Varga Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
43., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelzés.) A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
44., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
45., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

46., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 

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

47., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
48., György István. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
49., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
50., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
51., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 18. A bizottság támogatta. 
52., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
55., Józsa István és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

57., Papcsák Ferenc és Kocsis Máté. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 20. A bizottság támogatta. 
59., Józsa István és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
63., Varga Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. (Kovács Tibor: 
Kérdezni szeretnék.) Kérdés lett volna, bocsánat, elnézést. (Kovács Tibor: Általános, a 
következő módosítókra vonatkozó kérdéskör.) Jó, akkor a 63-asnál majd megismétlem a 
szavazást. A 63. ajánlási pontról még egyszer szavaztatok. Alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert ezt követően 

számos képviselői módosító indítvány vonatkozik arra, hogy például bizonyos vasútvonalak, 
például bizonyos más állami tulajdonok nincsenek benne a törvényjavaslatban. Honnan 
tudjuk, hogy most akkor mi miért van benne, és mi miért nincs benne? Mert ez egyébként 
nem derül ki a törvényjavaslatból. Például itt ezek a vasútvonalak miért nem tartoznak a 
kizárólagos állami tulajdoni körbe? Ez azt jelenti-e esetleg, hogy ezen vasútvonalak 
tekintetében a kormánynak van olyan szándéka, hogy ezen vasútvonalakat privatizálni 
szándékszik a következő időszakban, vagy esetleg más oka van annak, hogy ezek miért 
nincsenek benne a törvényben? 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy elmondtuk, itt a vasúti közlekedésről szóló törvény 
határozza azt meg, hogy mi az országos törzsvasúti hálózat része. Ezek a javaslatok három 
területre bonthatók minden esetben, amit elmondtunk, és én valóban megértem, hogy egyes 
képviselők nem nagyon tudják, vagy nincsenek ilyen információ birtokában.  

Az egyik az, hogy maga a jogszabály megmondja, hogy mi a törzshálózati vasúti pálya 
része. Ez azért fontos, mert abban az esetben, ha azt mondom, hogy kizárólagos állami 
tulajdon, akkor az üzemeltetése is csak kizárólag koncesszióban vagy kizárólag állami cégen 
keresztül történhet. A kis vasúti pályák nem tartoznak ez alá, gondolom, nem képzeli, hogy 
mondjuk egy 8 kilométeres mellékvonal szakaszát bármilyen módon privatizálni lehetne vagy 
oda lehetne adni. Tehát ezek a vasúti szakaszok ugyanúgy állami tulajdonok, ugyanúgy 
vonatkoznak rá az állami vagyonra vonatkozó szabályok, csak amit a törzsvasúti hálózatnál 
mondunk, hogy ettől kezdve soha senki nem privatizálhatja magát az üzemeltetést, azt nyilván 
a nagy vasúti pályákra vonatkozóan mondjuk. 
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Másik területű tévedések voltak a javaslatokban, hogy olyan pályaszakaszokat 
javasolnak, amik egyébként a törzsvasúti hálózati részében benne vannak, csak nem abban a 
vonatkozásban. Volt ilyen, hogy Püspökladány-Debrecen például. Az nem egy külön szakasz, 
az egy törzshálózat részeként kezdő-végpont, máshogy van meghatározva, tehát benne van. 

Vannak – a harmadik típusú – olyan kisvasutak, amelyek alapvetően állami 
tulajdonban vannak, méghozzá akként, hogy nem közvetlen állami tulajdonban vannak, 
hanem 100 százalékos állami tulajdonú társaságban vannak. Gondolok itt az erdei vasutakra, 
amelyek az erdőgazdaságok tulajdonai, illetve például az úttörővasútra, hiszen nem véletlen, 
hogy az is eszünkbe jutott, ami a MÁV tulajdona.  

Tehát gyakorlatilag ezeknél nem azt mondtuk, hogy nem vonatkoznak rá a nemzeti 
vagyonra vonatkozó szabályok, csak és kizárólag az üzemeltetésnél, a koncesszióban lévő 
üzemeltetésnél csak a nagy törzsvasúti pályákat lehet meghatározni ebből a szempontból, 
tehát ezek vannak benne.  

Az összes ilyen módosítónál, de akár egyesével is végigmehetek a közlekedési 
tárcával, tisztelt képviselő úr, ezeken a vasútvonalakon, mert én magam is leegyeztettettem 
velük, hogy tényleg minden olyan vasútvonal benne van-e. Gyakorlatilag ezeknél a vasúti 
pályáknál más módon kell szabályozni, tehát ezeket a kisvasutakat nyilvánvalóan nem lehet 
koncesszióba adni vagy koncesszió útján üzemeltetni, és ahogy elmondtam, például az erdei 
vasutak esetében megnéztük azt, hogy mely módon lehet ezt szabályozni. Azok a 
vagyontárgyak, amelyek erdőgazdaságok tulajdonában vannak, ugyanúgy 100 százalékos 
állami tulajdonok, de a közvetlen tulajdon a gazdasági társaságé, azokat nem lehetett ebbe 
beletenni. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azért mégis csak meg kell jegyeznem, elnök úr, hogy egy 

ilyen törvényjavaslatban ilyen bizonytalan hivatkozások nem szerepelhetnek. Tehát hogyha 
definiálni akarjuk, hogy az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti 
pályákról van szó, akkor a jogszabályban hivatkozni kell egy másik jogszabályra, mert 
gondolom, hogy valamilyen jogszabály – vagy miniszteri rendelet, vagy kormányrendelet – 
szabályozza azt, hogy mi tartozik a törzshálózatba a vasútnál. Akkor mindenki számára 
világos és egyértelmű, hogy ez a jogszabály, egy másik jogszabály rendelkezik arról, hogy mi 
tartozik a törzshálózatba, és az összes többivel kapcsolatban meg egyébként mi a 
törvényalkotónak a szándéka a jövőt illetően. Tehát ez a magyarázat számomra ezért nem 
elfogadható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, ha szeretne még reagálni. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak 

egy mondat. A vasúti közlekedésről szóló törvény azt mondja, hogy országos törzshálózati 
vasúti pálya: transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező, nemzetközi szerződéssel 
érintett, Budapest vonzáskörzeti vasúti közlekedését szolgáló, valamint nemzetgazdasági vagy 
stratégiai szempontból kiemelten fontos vasúti pálya. Ezek tartoznak ide, ezek vannak ebben a 
mellékletben. Ezt egyértelműen meghatározza a vasúttörvény.  

Én nem vagyok jogi kodifikátor, de gyakorlatilag minden jogalkotásnál az volt a cél, 
hogy duplikálások ne legyenek, tehát amit a vasúttörvény meghatároz, amit egy ágazati 
törvény meghatároz, azt még egyszer másik törvényben, meg különösen sarkalatosban nem 
kell megismételni. Éppen azért azokat a fogalmakat, amelyeket más törvényben megtalálunk, 
még egyszer ebben nem kell definiálni. A közlekedési szakemberek javaslata is volt ez a lista. 
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Természetesen, ha még úgy gondolja, akkor nagyon szívesen a holnapi részletes vitáig még 
fontos adatokat hozok róla, hogy mely vasutak mely törzsvasúti hálózatnak a részei. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én közben rátüsszentettem, úgyhogy államtitkár 

asszonynak minden bizonnyal igaza van, ezzel a ráutaló magatartással is próbáltam erősíteni. 
Akkor viszont a döntéshozatal következik. Tehát még egyszer mondanám, a 63. 

ajánlási pontnál tartunk. A tárca nem támogatta a módosító indítványt. Kérdezem, hogy ki az, 
aki támogatja. (Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 64. ajánlási pontban Varga Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
65., Varga Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
66., Varga Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
67., Varga Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
68., Bödecs Barna és Korondi Miklós. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Gondolom, hasonló a helyzet, 

mint az előbbieknél. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6. A bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

69., Scheiring Gábor és társai. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 

Hollóháza.  
 
ELNÖK: Igen, látom. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt. 
70., György István. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

71., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács Tibor alelnök úr kérdezne. 

Parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A továbbiakban is látható, 

hogy képviselőtársaimnak – gondolom – a lakóterületük vagy ahhoz közel eső településeken 
lévő különböző ingatlanok jutottak az eszükbe és sorolták itt föl. Itt mi volt a kijelölési, illetve 
válogatási szempont, ami bekerült a javaslatba, és mi az, ami nem került be? 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Két irányban kezdtük vizsgálni az ingatlanokat. Az egyik, hogy 
természetesen a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak küldtük el, hogy kulturális 
örökségvédelmi szempontból ezek támogatható védett ingatlanok-e. Ők azt mondták, hogy 
nem. Ennek ellenére az MNV Zrt.-n keresztül megnézzük, hogy legalább állami tulajdonban 
vannak-e, mert hogy ez az előterjesztésből nem derül ki, méghozzá az, hogy osztatlan 
tulajdon és kizárólagos állami tulajdonban legyenek. Amennyiben ezek az ingatlanok 
beilleszthetők ebbe a rendszerbe, akkor is, hogyha mondjuk nem kulturális 
örökségvédelemnek minősülnek, abban az esetben ígéretet teszek, hogy a holnap délutáni 
vitáig azt megmondjuk, tehát le fogjuk ellenőrizni. Az idő rövidsége miatt nem tudtuk ezt 
megtenni, ugyanis a képviselő úr mást nem tett mellé, tehát nem tudjuk ezeknek az 
ingatlanoknak az egyéb sorsát, az viszont tény, hogy a kulturális örökségvédelmi törvényben 
nem szerepelnek.  

Tehát ezért jelenleg a tárca álláspontja az, hogy nem. Holnapra le fogjuk ellenőrizni 
ezt a listát, a mai nap kevés volt rá. Postakocsi-fogadó, Gönyű. Bocsánat, tehát ezt körbe kell 
járni jobban, de elfogadjuk, ha azt mondjuk, hogy soha többet az életben nem szabad 
értékesíteni. 

 
ELNÖK: Kétségkívül van némi kockázat ebből a szempontból. A tárca álláspontja 

világos ebben a tekintetben. A tárca tehát a fent említett okokkal nem támogatja. Akkor 
szavaztatnék a módosítóról. 71. ajánlási pont, tehát kérdezném, hogy ki az, aki támogatja. 
(Nincs jelzés.) Akkor a bizottságban ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

72., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés… További kérdést nem teszek itt fel, mert ezek egyértelműek 

szerintem, hasonló ezek után. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottságban ilyen nincs. 
Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

73., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
74., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
75., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
76., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
77., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
78., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
79., Magyar Zoltán. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a 

bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
80., Magyar Zoltán, illetve ezek hasonlóak. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e a 

bizottságnak kifogása az ellen, ha most a 86-osig terjedő körről egyben döntenénk. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném, hogy a 80-85. pontoknál ugyanaz-e a tárca 
álláspontja. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk egyiket sem. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki ezeket támogatja? 

(Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot 
sem kaptak ezek a módosító indítványok. 
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Köszönöm szépen. Akkor ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló T/5114. számú törvényjavaslat (Dr. Láng 
Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Döntés bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátértünk a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslatra, Láng Zsolt 
képviselő úr indítványa, döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. A bizottság kézhez 
kapta ezt. Ha jól tudom, itt a tárca előzetesen jelezte, hogy lehet, hogy vannak benne 
jogtechnikai, mármint koherenciában javításra szoruló problémák, de ahogy mondtam, erre 
való a zárószavazás előtti indítvány, ezt már az előbbiekben is egy másik napirendi pontnál 
tisztáztuk. 

Láng Zsolt képviselő úr felhatalmazott arra, hogy közöljem a bizottsággal, hogy ő 
mint előterjesztő a módosító indítvány benyújtását támogatja. Kérdezném, hogy a tárca 
ismeri-e a módosító indítványt, és mi róla az álláspontja. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Így 

van. Tisztelt Elnök Úr! A tárca támogatja a módosító indítványt, azzal, hogy bizonyos 
koherenciazavarok vannak benne, tehát még javításra szorul, de összességben támogatjuk a 
módosítót. Szükség lesz még módosításra. 

 
ELNÖK: Viszont határidő van, ezért én azt javasolnám a bizottságnak, hogy nyújtsuk 

be a módosító indítványt. Kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a módosító indítvány benyújtását 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16. A bizottság a módosító javaslat 
benyújtását támogatja. 

Államtitkár asszonynak nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206. számú törvényjavaslat (Bánki Erik és 
Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, ez a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvényjavaslat. Tisztelettel üdvözlöm Bánki Erik képviselő urat és Kovács Pál helyettes 
államtitkár urat. Hozzákezdenénk az ajánlási pontokhoz. 

Az 1. ajánlási pont Hadházy Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezném az 
előterjesztőt. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont van, jó. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Kérdezném, hogy ki az, aki a módosító indítványt támogatja. (Szavazás.) 16. A bizottság… 
(Kovács Tibor jelentkezik.) Parancsoljon, alelnök úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném kérdezni, hogy Hadházy Sándor képviselő úr-e 

a kormány magyar hangja, mert akkor nem kellene itt egyenként végigszavazgatni. Ha a 
kormány ezeket támogatja, akkor azt lehetne egyben, és az összes többit külön-külön. 
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ELNÖK: Jelesül az előterjesztő magyar hangja legfeljebb, de lehet akár a kormánnyal 

együttesen is. Jogos a kérdés. 
  
BÁNKI ERIK (Fidesz): Elnök úr, hogyha segíthetem a bizottság munkáját, 

fölsorolnám, hogy melyek azok az indítványok, amelyeket támogatok, ha gondolja, akkor 
arról egy ütemben lehet szavazni.  

 
ELNÖK: Nagyon helyes ötlet. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Mondanám akkor ajánlási számok szerint. 1., 2., 3., 6… 
 
ELNÖK: Összefüggés volt a 3-as, tehát az nem számít, meg a 6-os is, az se számít. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): 9-es. 
 
ELNÖK: Az is. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Ezután jön akkor a 11-es. 
 
ELNÖK: Az is összefüggés, az se számít. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Igen, ez még mindig. 14-es még mindig összefüggés. 17., 21., 

itt megint összefüggések lesznek, 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29. 
 
ELNÖK: Csak jelzem, hogy Jávor Benedek személyében ellenzéki is van közöttük.  
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Azt jelzem, elnök úr, hogy a vitában rettentő módon nyitott 

volt az előterjesztő, és ezért minden ellenzéki párttól fogadtunk be módosító indítványt; 
egyelőre az MSZP-nél nem találtunk még olyat, ami előrevitte volna a törvényjavaslatot 
(Derültség.), de határozottan várjuk a részletes vitában holnap késő este. Tehát továbbra is 
erre nyitottak vagyunk. Tehát 28., 29., 35., 36., 38., 40., 45., 46., 47., 49., 51., 52., 56., 57., 
58., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 66., 67., 69., 71., 73., 74., 75. és 76. 

 
ELNÖK: Remélem, a jegyzőkönyvben lehetett követni. A felsorolt módosító 

indítványokat tehát az előterjesztő támogatja. Kérdezném, hogy a tárca álláspontja ebben a 
helyzetben micsoda. 

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök úr, a 

tárca is támogatja ezeket. 
  
ELNÖK: Van-e bárkinek kifogása a bizottságból, hogy ezekről együttesen döntsünk, 

illetve folytassunk le vitát? (Kovács Tibor: Egy kérdésem lenne.) Rögtön megadom a szót, 
csak az együttes tárgyalásról kérdezem, hogy van-e kifogás. (Közbeszólás: Az ellen nincs.) Jó. 
Akkor Kovács Tibor alelnök úré a szó, illetve Aradszki András képviselő úr. 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami javaslata a 

kormánynak, akár az előterjesztőnek arra vonatkozóan, mert látható, hogy az egyik ilyen 
kulcskérdés itt a felhasználói egyenérték nagysága, és itt most a számok alapján nem tudtam 
követni, hogy melyik módosítót támogatja esetleg az előterjesztő. De kérdezném, hogy 
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legjobb definíciója-e ennek a kérdéskörnek a szabályozására a fogyasztói egyenérték, vagy 
van-e esetleg, vagy lehetne-e találni más definícióját is annak, hogy melyik az a társaság, ami 
a jövőben kaphat működési engedélyt, és melyik az, amely nem, mert itt a fogyasztói 
egyenérték nem biztos, hogy egy megfelelő mérőszám arra, hogy el lehessen dönteni, hogy 
melyik társaság az, amely hosszabb távon is életképes, és melyik az, amelyik nem, mert 
nyilvánvalóan ezt célozza ez az indítvány. Tehát kérdezném azt, hogy mit szándékszik az 
előterjesztő, illetve a kormány ebben a kérdéskörben támogatni, és nem gondolják-e, hogy 
esetleg ezt meg valami más módon kellene definiálni. 

 
ELNÖK: Aradszki András képviselő úr? (Nincs jelzés.) Bánki Erik képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az egyenérték 

csak egyik eleme gyakorlatilag annak a meghatározásnak, ami a szolgáltatói kör részét érinti, 
tehát emellett van pénzügyi, műszaki háttér, amit a törvényjavaslat előír. Úgyhogy mindenki 
ezt ragadta ki nyilvánvalóan, mert ez a legszembetűnőbb része is, mindenki azt számolja, 
hogy körülbelül mi az az ellátotti kör, amelyet maga köré tud szervezni annak érdekében, 
hogy ez az egyenértékszám kialakuljon. Erre nézve több módosító indítvány is érkezett. 
Egyelőre a tárcával egyeztetve nem találtunk köztük olyat, amelyet támogatnék akár én 
előterjesztőként, akár a tárca, de elképzelhető olyan kapcsolódó módosító indítvány, amely 
nagyjából 150 ezres számot fog meghatározni, ami csökkenést jelent az eredeti 
előterjesztéshez képest, de még azt a célt szolgálja, ami a piac szűkítését tűzte ki célul, ahogy 
azt az expozéban is jeleztem, az a 20-40 szolgáltató, amely ezáltal a piacon megmaradna. 

 
ELNÖK: Aradszki András képviselő úr, kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban… Itt 

lesz még olyan módosító, ami értelemszerűen ezt fogja érinteni, amiről majd még állást kell 
foglalni a bizottságnak, tehát a támogatottakon túlmenően is értelemszerűen. 

Akkor tehát a támogatott módosító indítványokkal kapcsolatban van-e még kérdés 
vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Mivel kifogás nem érkezett ez ellen, ezekről együttesen 
döntsünk. Akkor most a bizottság a felsorolt ajánlási pontokról együtt hozza meg a döntést. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül az előterjesztő, illetve a tárca által 
támogatott módosítókat támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16. A 
bizottság a módosító indítványokat támogatta. 

Akkor most azokról fogunk dönteni, amelyek ezek után így külön fennmaradtak. Ha 
jól látom, a 4. ajánlási ponttal kezdődik, Jávor Benedek. Előterjesztő? 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

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

(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
5. ajánlási pont, Jávor Benedek.  
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca? 
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

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

(Szavazás.) 6. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
7. ajánlási pont, Kiss Sándor. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

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

(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
8., Bödecs Barna. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

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

(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
Nem teszem fel a kérdést, mert értelemszerű, felsorolták a támogatottakat. 
10. ajánlási pont, Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, 

aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

12., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

15., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

16., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

18., Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Márton Attila képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A benyújtott törvényjavaslat 

szövegében az van, hogy a hivatal határozatát a bíróság nem változtathatja meg. A kérdés az, 
hogy ez jogtechnikailag mennyire van rendben, mert úgy érzem, hogy ez tényleg probléma, 
hiszen ha egy hivatal hoz egy határozatot, azt elvileg bírósági úton meg lehet támadni, és azt a 
bíróság hatályon kívül helyezheti. Tényleg nem tudom, hogy jogtechnikailag mennyire áll 
meg ez a dolog, csak ez a kérdés.  
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Abszolút helytálló jogi 

szabályozás, tehát meg nem változtathatja, hatályon kívül viszont helyezheti, és új eljárásra 
kötelezheti a hivatalt, tehát ilyen módon teljesen megfelelünk a hatályos jogszabályoknak. 

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ha 

hozzáfűzhetem, a Ket. 111. §-a alapján járunk itt el, tehát ez teljesen rendben van 
jogtechnikailag. (Jelentkezés.) 

 
ELNÖK: Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azért azt vitatom, mert a bíróság a hivatal határozatát 

nem változtathatja meg. Ha hatályon kívül helyezi vagy új eljárást rendel el, az is 
megváltoztatása a határozatnak. 

 
ELNÖK: Azt javaslom, hogy a jogászkodásnak ezt a szintjét… (Kovács Tibor: Jó, 

visszavontam, elnök úr.) Van egy olyan bizottság a Házban, amely erre abszolút alkalmas, 
úgyhogy rájuk bíznám, ha megengedik nekem. 

Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor szavaztatnék. Kérdezem, 
hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a módosító indítványt támogatja. (Nincs jelzés.) Ilyen 
nincs, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

19., Szekó József, Bebes István és Polics József képviselők. Ha jól tudom, akkor itt 
sem volt támogató az előterjesztő. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? 
(Jelzésre:) Koszorús László alelnök úr! 

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Három módosító 

javaslattal kapcsolatosan lenne hasonló kérésem a bizottság részére. Mivel értesüléseim 
szerint a szakmai viták még folynak a színfalak mögött, ezért egyharmadot adjunk a 19., 31., 
64. pontra, nagyjából ez a kör jegyzi, ugyan nem bizottsági tagok, nem tudnak jelen lenni, 
kértek engem, hogy ezt jelezzem. Amennyiben a bizottság egyharmada támogatja, úgy még 
adunk egy esélyt, hogy a szakmai vita jövő hét hétfőig le tudjon folyni. Úgyhogy kérem a 
bizottság tagjait, egyharmaddal támogassák ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Ebből szokott mindig az lenni, hogy a bizottság a végén megszavazza, mert 

az ellenzéki képviselők szavazataival nagyon nehéz kalkulálni ebben az esetben, úgyhogy 
kérném, hogy kellő óvatossággal emelje fel mindenki a kezét, ha valóban ez a szándéka. Azt 
jelezném, hogy a bizottság jelenlétét is figyelembe véve az egyharmadhoz egyébként 
minimum 9 igen szavazat szükségeltetik, tekintve, hogy 18 kormánypárti képviselő biztosan 
van, illetve az a biztos, ha így nézzük. Tehát kérdezném, hogy ki az, aki a módosító indítványt 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 11. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 11. A bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott. Ennyire precízen még 
nem sikerült kicentizni sose. 

20., Magyar Zoltán. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

27., Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
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30., Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 6. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

31., Polics József és társai. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Koszorús László 
alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanez lenne, ami a 

19-esnél is volt. Az aláírók személyében is lehet érzékelni, hogy még talán egy szakmai vitát 
megérdemel a javaslat, úgyhogy egyharmadot szeretnék kérni a bizottságtól, értve és tisztelve 
az előterjesztő véleményét. 

 
ELNÖK: Elég nagy számú képviselő írta alá, ez kétséget kizáróan így van. Ez persze 

semmit nem jelent a későbbi döntésre vonatkozóan. Van-e kérdés vagy észrevétel még? 
Amennyiben szerepelne itt százötven aláírás, akkor én is elgondolkodnék, de annyi nincs, 
úgyhogy kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a módosító indítványt támogatja, 
az előbbieket figyelembe véve. (Szavazás.) 11. Nem kérem az ellenpróbát, mert ez körülbelül 
ugyanaz lenne, tehát megint egál, ami azt jelenti, hogy a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot kapott. 

32. ajánlási pont, Ékes József képviselő. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

33., Magyar Zoltán. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

34., Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 6. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

37., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 4. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

39., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

41., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

42., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

43., Magyar Zoltán. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

44., Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 6. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

48., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

50., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Nem tudom megállni, hogy azért ne jegyezzem meg, hogy gondolom, ez annak is 
köszönhető, hogy a bizottság LMP-s tagja soha nincs jelen a bizottság ülésén március 18. óta. 
Megfogadtam, hogy ezt most minden bizottsági ülésen elmondom a jegyzőkönyvnek, tehát 
most is megragadom az alkalmat. 
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53., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

54., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

55., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

64. Gondolom, ugyanaz a helyzet, Szekó József és társai. Koszorús László alelnök úr! 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, ugyanez a forgatókönyv, az előterjesztők 

kértek meg, hogy lefolytathassák a javaslat… Ez a harmadik. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatta, a tárca sem. Kérdezem, hogy van-e kérdés 

vagy észrevétel az előbbiekben említetteken túl. (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 10, a bizottság nem támogatta, egyharmadot viszont kapott. 

A következő a 68-as, Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

70., Bödecs Barna. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 2. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

72., Jávor Benedek. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Ha jól látom, ezzel az ajánlás végére értünk. Köszönöm szépen a képviselő úrnak és a 
helyettes államtitkár úrnak is, hogy jelen voltak a bizottság ülésén. 

Egyebek 

Annyit még az Egyebekben hadd mondjak el, hogy csütörtökön a bizottságnak a 
költségvetési bizottsággal összevont ülésére kerül sor reggel 9 órakor. Ezen a bizottsági 
ülésen csak az 1. napirendi pont erejéig – nálunk egy, náluk több – tartunk összevont ülést, és 
ennek a tárgya Fellegi Tamásnak a tárca nélküli miniszteri tisztségre történő jelölésével 
kapcsolatban a kötelező, Házszabály szerinti bizottsági meghallgatás. Úgyhogy kérném a 
bizottság tagjait, hogy ha lehet, akkor a határozatképességet biztosítsák egy napirendi pont 
erejéig, és ha lehet, akkor ezzel kapcsolatban jelezzenek vissza a bizottság titkárságára, hogy 
mi is tudjunk kalkulálni azzal, hogy ezt sikerül-e összehozni avagy sem. 

Köszönöm szépen, és amennyiben nincs az Egyebekben más, akkor a bizottság ülését 
berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 37 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


