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Az ülés résztvevői  
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Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Baja Ferenc (MSZP)  
Hegedűs Tamás (Jobbik)  
Schön Péter (Jobbik)  
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Koszorús László (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Seszták Miklós (KNDP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Sebestyén László  országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként  
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Simor András elnök (Magyar Nemzeti Bank)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 19 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait! Úgy látom, hogy a határozatképesség, 
legalábbis a helyettesítéseket figyelembe véve, nagyjából megvan, úgyhogy akkor hozzá is 
kezdenénk a napirendi pontok megtárgyalásához. A napirendi javaslat hét pontból áll, plusz a 
8. pont az „egyebek”. A kiküldött napirenden érdemben módosítani nem szeretnék, tehát ez 
azt jelenti, hogy fenntartom az eredeti napirendi javaslatot. 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése 
vagy esetleg észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a 
bizottság tagjai közül támogatni tudja a napirend elfogadását. Aki elfogadja a napirendet, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)  

Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét. 

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

1. napirendi pontunk a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat.  
Tisztelettel üdvözlöm Kovács Pál helyettes államtitkár urat! Hozzá is kezdenénk a 

víziközművel kapcsolatos törvényjavaslat tárgyalásához. Kérném Sebestyén képviselő urat, 
hogy az előterjesztő nevében szintén foglaljon helyet!  

A kiegészítő ajánlással kezdenénk. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Bartos Mónika és 
Fejér Andor képviselők módosító indítványa található.  

Kérdezném ezzel kapcsolatban az előterjesztő álláspontját.  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt. 
Kiss Sándor képviselő úr javaslata a következő.  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, tehát egyharmadot 
sem kapott. 

A 3. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr javaslata szerepel. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatom. 
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 
szintén támogatja. 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 4. ajánlási pontban Szabó Imre és Pál Béla képviselők javaslata szerepel. 

Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  
Az 5. ajánlási pontban Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata szerepel. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? Hegedűs Tamás képviselő úr! 
 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Hadd kérdezzem meg, hogy miért nem támogatja a 

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

gondoljuk, hogy ezeket a kérdéseket a Vhr. szintjén fogjuk rendezni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja 

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

A 6. ajánlási pontban Szabó Imre és Pál Béla képviselők javaslata szerepel. 
Előterjesztő? 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
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.  

A 7. ajánlási pontban Szabó Imre és Pál Béla javaslata szerepel. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
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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. 

A 8. ajánlási pontban Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata szerepel. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Szintén 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.  

A 9-es – összefüggésben a 10-essel – Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. 
Előterjesztő? 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén nem támogatja. 
 
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. 

A 11-es Horváth István javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén nem támogatja.  
 
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. 

A 12-es Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
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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. 

A 13-as az önkormányzati bizottság javaslata. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) A bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 14-es Szabó Imre és Pál Béla javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén nem támogatja. 
 
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.  

A 15-ös Cseresnyés Péter javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 16-os Font Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Hét. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmadot kapott. 

A 17-es Cseresnyés Péter és Koncz Ferenc javaslata. Előterjesztő? 
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
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. 

A 18-as Kovács Zoltán és társai javaslata. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 19-es Font Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
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. 

A 20-as szintén Font Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén nem támogatja. 
 
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.  

A 21-es Márton Attila javaslata. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes 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.  

A 22-essel, Font Sándor képviselő módosító indítványával az a probléma, hogy nem 
tartalmaz új elemet, ennélfogva a módosító javaslat valószínűleg nem házszabályszerű, bár 
ennek pontos megállapítását nekünk kellene megtenni. 

Kérdezném, hogy kíván-e valaki ezzel az egyébként az Országgyűlés apparátusa által 
előkészített jogi véleménnyel kapcsolatban bármi mást mondani. (Nincs jelzés.) Az 
előterjesztő vagy a kormány támogatja-e ezt a módosítót? 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezném, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ez a módosító javaslat 

házszabályszerű. Aki ezt mondja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság megállapította, hogy a módosító 
javaslat nem házszabályszerű. 

A 23-as Hadházy Sándor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
 
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. 

A 24-es Horváth István javaslata. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja.  
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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. 

A 25-ös Kiss Sándor és Gyenes Géza javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot. 
A 26-os az önkormányzati bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) A bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott, bár 
bizottsági módosító lévén ennek itt nincs jelentősége. (Jelzésre:) Van? Megint tanultam 
valamit a Házszabályból. 

A 27-es Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja.  
 
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. 

A 28-as az önkormányzati bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
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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. 

A 29-es az önkormányzati bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hoppá! Akkor ez egy érdekes helyzet: az előterjesztő támogatta, a kormány 

nem támogatta. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja a módosító 
javaslatot. Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 2 
tartózkodással a bizottság többsége támogatta.  

A 30-as ajánlási pontban Kiss Sándor képviselő úr javaslata szerepel. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 31-es ajánlási pont Kiss Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) A bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 32-es ajánlási pontban Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata szerepel. 

Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 33. ajánlási pontban az önkormányzati bizottság, valamint Kiss Sándor és Gyenes 
Géza javaslata szerepel. Előterjesztő?  

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kormány?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 34-es – összefüggésben a 37-essel – Bartos Mónika és Fejér Andor javaslata. 
Előterjesztő? 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 35. ajánlási pont Habis László javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

jelzés.) Úgy látom, hogy a bizottságból senki nem támogatta, ennek megfelelően egyharmadot 
sem kapott. 

A 36-os Szabó Imre és Pál Béla képviselők javaslata. Előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. 
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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. 

A 37-es összefüggésben volt a 34-essel, ennélfogva kiesett. A 38-as Kolber István és 
Ficsor Ádám javaslata. Előterjesztő? 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. (Manninger Jenő az ülésterembe érkezik.) 
 
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. 

A 39-es az önkormányzati bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
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.  

Ezzel az ajánlás végére értünk, legalábbis az én tudomásom szerint. Van-e esetleg 
valami, amiről nem szavaztunk? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Köszönöm 
szépen képviselő úrnak és helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet. (Dr. Baja Ferenc az 
ülésterembe érkezik.) 
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló T/5114. számú törvényjavaslat (Dr. Láng 
Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására. Ezzel 
viszonylag egyszerű dolgunk lesz.  

Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat kérném, hogy a kormány képviseletében 
foglaljon helyet! Tekintettel arra, hogy az összes javaslatot a gazdasági bizottság adta be, így 
nyilvánvaló, hogy erről nem fogunk dönteni, egy kivételével: az önkormányzati bizottságnak 
van egy módosító indítványa az ajánlás 2. pontjában. Tudomásom szerint ezt az előterjesztő 
és az önkormányzati bizottság elnöke is támogatja, tehát ezen nem lennék meglepve. 

Kérdezem a kormány vagy a tárca álláspontját ez ügyben. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)  
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Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége támogatta. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 1 tartózkodással 
támogatta a javaslatot. 

Köszönöm szépen. Ezzel az ajánlás végére is értünk. 

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

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a nemzeti vagyonról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására. Nem túl hosszú 
az ajánlás, de azért sajnos végig kell rajta haladnunk. 

Tisztelettel üdvözlöm államtitkár asszonyt! Kérném, hogy vegye kézhez az ajánlást!  
Az 1. pontban Hegedűs Lorántné és Endrésik Zsolt képviselők módosító javaslata 

szerepel.  
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Bocsánat, elnök úr, számot nem tudna mondani hozzá? Nem fogom tudni, mert nagyon sok 
van. 

 
ELNÖK: Az a baj, hogy én az ajánlás szerint tudok haladni. Akkor adjunk egy ajánlást 

az államtitkár asszonynak! (Megtörténik.) 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 2-es Szabó Rebeka, Jávor Benedek javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 3-as Hegedűs Lorántné javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

(Szavazás.) A bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 4-es Seszták Miklós javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. 

Az 5-ös a kulturális bizottság javaslata. 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.  

A 6-os Papcsák Ferenc javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
A 7-es Papcsák Ferenc javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatta. 
A 8-as Papcsák Ferenc javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
A 9-es a kulturális bizottság javaslata. 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. 

A 10-es Kósa Lajos javaslata. 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. 

A 11-es Papcsák Ferenc javaslata. Tárca? 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Támogatjuk. 

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

Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
A 12-es Kósa Lajos javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

(Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  
A 13-as Nagy Andor javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
A 14-es Papcsák Ferenc javaslata. Tárca?  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
A 15-ös a kulturális bizottság javaslata. Tárca?  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

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

A 16-os a kulturális bizottság javaslata. 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. 

A 17-es Papcsák Ferenc javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, 

ennek megfelelően kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
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A 18-as Papcsák Ferenc javaslata. Tárca?  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) A bizottság túlnyomó többsége támogatja. 
A 19-es a kulturális bizottság javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. A 19-es javaslat jogos, viszont koherenciában kell módosítani, mert ez így nem 
pontos. A felvetés jogos a Kossuth térre vonatkozóan, és vizsgáltuk is, próbáltunk már 
egyeztetni az előterjesztővel, de ez mindenképpen pontosításra szorul, mert ez így nem jó. 
Magát az elvet támogatjuk, hogy a Kossuth teret rendezni kell.  

 
ELNÖK: Értem. Akkor nem egyszerűbb kijavítani a módosítót koherenciában?  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Megpróbáljuk, de miután a bizottsági döntést pénteken kaptuk meg, nem sikerült odáig 
eljutni; egyeztetni kell a tárcákkal is, és ezt nem tudtuk megtenni. 

 
ELNÖK: Mi az elvvel egyetértünk, államtitkár asszony, ezért támogatni fogjuk a 

módosítót, aztán legfeljebb utána a koherenciaindítvánnyal ki lehet javítani, ha valóban 
valami zavar van benne. 

Kérdezem, hogy van-e további kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Kérdezem, hogy 
ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 
túlnyomó többsége támogatta a módosító indítványt. 

A 20-as Bödecs Barna javaslata. Tárca? 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Volner János alelnök úr, 

parancsolj!  
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak röviden. Államtitkár asszony, a képviselőtársam 

meglehetősen pontosan érvelt a javaslata mellett. A következő javaslatra is ugyanez 
vonatkozik, de ott már nem szeretnék szót kérni.  

Szeretném megkérdezni, hogy mi az, amiért ön vagy a kormány mégis megtagadja 
ennek a javaslatnak a támogatását, hiszen amikor a részletes vita zajlott erről, akkor nem 
hallottunk ellenérvet erre vonatkozóan. Köszönöm szépen. 

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

Képviselő Úr! Korábban is elmondtam a vitában, hogy a nemzeti vagyontörvénnyel 
kizárólagosan a törzshálózati vasúti pályákat kívánjuk kizárólagos állami tulajdoni 
kategóriaként megjelölni, azzal együtt, hogy természetesen minden vasúti pálya állami 
tulajdon – most is állami tulajdon –, és ugyanúgy védi a törvény.  



- 19 - 

Ez nem azt jelenti tehát, hogy kikerül bármilyen állami hatókör alól, csak 
gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a vasútörvényben meghatározott vasutak esetében az állami 
tulajdon természetesen megvan. Ha tehát azt a törvényt módosítjuk, azt ugyanúgy látni fogja a 
parlament, csak ezzel a kétharmados felhatalmazással csak a törzsvasúti pályákat kívánjuk 
tartani, viszont az egy olyan kategória, amely kezelhető ebben a rendszerben a kerettörvény 
szabályai között, tehát a védettség ugyanúgy megvan rá most is törvényileg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor a 

20. ajánlási pontról döntenénk. A kormány nem támogatta. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 3 igen szavazattal nem 

támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 21-es ajánlási pontban Bödecs Barna javaslata szerepel. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 22-es szintén Bödecs Barna javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 23-as Szabó Rebeka és Schiffer András javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Nem támogatjuk, mert korábban már elfogadtuk azt a javaslatot, hogy az 
50+1 százalék benne legyen, úgyhogy ezért nem támogatjuk ezt az újabb módosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 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. 

A 24-es Szabó Rebeka és Schiffer András javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk ugyanezen okok miatt. 
 
ELNÖK: Igen, látom, növelik a tétet; tovább már nehéz. Száz százalék plusz egy 

szavazat? Az szerepel itt a korábbi részesedés legalacsonyabb mértékeként? (Hegmanné 
Nemes Sára: Igen.) A házszabályszerűségével kapcsolatban is lennének erős kételyeim ebben 
a tekintetben. Megnézném, hogy azt a plusz egyet hogyan kezeli a társasági törvény.  

A 24-es ajánlási pontot a kormány nem támogatta. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 25-ös Szabó Rebeka és Jávor Benedek javaslata. 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Igen, támogatjuk, hogy az őshonos növény- és állatfajták védelme érdekében a 
gyűjtemény nemzetgazdaságilag kiemelt vagyon legyen. 

 
ELNÖK: Nem érdemli meg az LMP, mert sose járnak bizottsági ülésre. Megfogadtam, 

hogy ezt mindig elmondom, és most van itt az ideje: március 18-a óta az LMP képviselője 
nem volt jelen a gazdasági bizottság ülésén. Elnézést az intermezzóért, de ezt minden 
alkalommal el fogom mondani minden bizottsági ülésen, amíg meg nem jelenik a képviselő 
úr. 

Kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatta a módosító indítványt. 

A 26-os ajánlási pont a kulturális bizottság javaslata. 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. 

Köszönöm szépen államtitkár asszonynak a jelenlétet. 

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

Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, az államháztartásról szóló törvényjavaslat 
kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatására, ami nem túl nagy lélegzetű. 

Tisztelettel üdvözlöm Tavaszi Zsolt főosztályvezető urat! Ha jól látom, akkor összesen 
négy pontból áll össze ez az ominózus kiegészítő ajánlás.  

Elsőként a 31/1-esről, a kulturális bizottság módosító javaslatáról kellene döntenünk. 
Kérdezném a kormány vagy tárca álláspontját. 

 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja 

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

(Szavazás.) A bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 47/1-es szintén a kulturális bizottság javaslata. Kormány? 
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
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.  

A 62/1-es Szekeres Imre javaslata. Kormány? 
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
A 69/1-es a kulturális bizottság javaslata. Kormány?  
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TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
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. 

Ezzel az államháztartásról szóló törvényjavaslatnak is a végére értünk. 
Főosztályvezető úrnak köszönöm a jelenlétet. 

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

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló 
törvényjavaslat. Ha jól tudom, akkor Nátrán Roland helyettes államtitkár úr képviseli a tárcát, 
illetve a kormányt.  

A kiegészítő ajánlásról kellene döntenünk. Három részre bontatnám ezt az egész 
kérdéskört. Egyik oldalról beadtunk egy olyan módosító indítványt a Költségvetési Tanáccsal 
kapcsolatosan, amit időközben pontosított egyébként a költségvetési bizottság, ennek 
megfelelően arra kérném a gazdasági bizottságot, hogy ezt vonjuk vissza. Ez a 9. ajánlási 
pontja az ajánlásnak. A költségvetési bizottság lényegében ugyanazt adta le, csak némi 
technikai pontosítással; amit itt nekünk kevésbé sikerült végigvezetni, amikor 
végigbeszélgettük a bizottsági ülésen, ott már tökéletesen sikerült megtenni, bár valószínűleg 
még az is szorul egy koherenciamódosításra az Áht.-val összefüggésben, azonban azt 
gondolom, hogy ez egy későbbi téma. 

Tisztelettel kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek kifogása az 
ellen, hogy a 9. ajánlási pontot visszavonjuk. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja a javaslat visszavonását. Kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége ezt támogatta, tehát ezt 
visszavontuk. 

Ezek után a következő tárgyalási rendet javasolnám. A 8-as és a 17-es két olyan 
ajánlási pont, amit nem a költségvetési bizottság adott be. Először ezekről döntetnék külön, 
aztán ha lehet, akkor a költségvetési bizottság módosítóit egyben kezelném, amennyiben a 
kormány is tudja őket egyben kezelni; ha nem, akkor kérem, hogy majd jelöljék meg, hogy 
melyek azok az ajánlási pontok, amelyekről külön tárgyaljunk a költségvetési bizottság 
módosítói közül. 

Elsőként a 8-ast vennénk elő, amely Scheiring Gábor képviselő úr módosító 
indítványa. Itt kellett volna elmondanom, hogy nem jár március 18-a óta bizottsági ülésre, de 
mindegy. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e ezt a módosító indítványt. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
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. 

Ezek után a 17-esre térünk át, amely Ertsey Katalin képviselő asszony módosító 
indítványa; nem meglepő módon szintén az LMP-ből. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
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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. 

Az összes többi a költségvetési bizottság módosító indítványa. Kérdezném a 
kormányt, hogy ezek közül van-e olyan, amelyeket nem támogat a kormány, illetve az 
előterjesztő.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ajánlási 

pontonként készültünk. Azt a kettőt, amit biztosan nem támogatunk, most megbeszéltük, a 
gazdasági bizottság pedig visszavonta a javaslatát. 

 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 9-esről volt 

szó?  
 
ELNÖK: Igen, visszavontuk.  
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ehhez 

kapcsolódik még a 10-es és a 11-es is. 
 
ELNÖK: Azok összefüggések, tehát értelemszerűen összefüggésekkel együtt vontuk 

vissza a T/5138/28-as számú indítványt, ami a 9. ajánlási pont és annak összefüggései.  
 
TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még a 21. és 

22. ajánlási pontot sem tudjuk támogatni, az is összefüggés. 
 
ELNÖK: Ugyanezek. Akkor az összes többit támogatja? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönjük szépen a türelmet. Így van, végigértünk, akkor az összes többi ajánlási pontot 
támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kifogása a költségvetési 

bizottsági indítványok összevont tárgyalása ellen. (Nincs ellenvetés.) Amennyiben nincs, 
akkor kérdezem, hogy a költségvetési bizottság módosító javaslatai közül van-e bárkinek 
valamelyikkel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatja. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 3 tartózkodással, illetve 1 
ellenszavazattal támogatta ezeket a módosító indítványokat. 

Köszönöm szépen. Ezzel gyakorlatilag ennek az ajánlásnak a végére is értünk. 

A befektetési alapkezelőkr ől és a kollektív befektetési formákról szóló T/5067. számú 
törvényjavaslat (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatának 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

6. napirendi pontunk a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról 
szóló törvényjavaslat. Nem tudom, hogy a helyettes államtitkár úr képviseli-e a tárcát. Ha jól 
látom, itt is az a helyzet, hogy csak a költségvetési bizottságnak vannak módosító indítványai. 
Ezeknél is egy összevont tárgyalásra szeretnék javaslatot tenni. 

Kérdezném, hogy van-e ezek között az ajánlási pontok között a kiegészítő ajánlásban, 
tehát a költségvetési bizottság módosítói között olyan, amit a kormány nem támogat. 
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NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincsen. 

A kormány az összes módosító javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek kifogása az 

összevont tárgyalás ellen. (Nincs ellenvetés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy van-e 
bármelyikkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.)  

Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja ezeket a módosító 
indítványokat. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság túlnyomó többsége támogatta. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság 1 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással ezeket a módosító indítványokat is támogatta. Ezzel az 
ajánlás végére értünk.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló T/5248. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A következő napirendi pontunk a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat és 
egyben annak az ajánlása. Annyit bocsátanék előre a tisztelt bizottságnak, kihasználom rögtön 
azt az alkalmat, hogy az EKB véleményének részletes feldolgozása után, amit a kormánnyal 
együtt végzünk, délután javaslatot fogok tenni egy bizottsági módosító indítványra, ezért 
feltehetőleg fél 4-kor ülni fogunk.  

Tisztelettel üdvözlöm elnök urat! Kérném, hogy foglaljon helyet! Mindezeken 
túlmenően az EKB véleményének figyelembevételével én még egy bizottsági módosítóra 
javaslatot fogok tenni délután, ez azonban még nem készült el, tehát egyelőre ott tartunk, 
hogy azokról a módosító indítványokról tudunk dönteni, amelyek most be vannak nyújtva. 
Ahogy említettem, a bizottsági módosító javaslat fél 4-re elkészül, és akkor szerintem még 
számtalan kérdés elő fog kerülni ezek közül.  

Most akkor értelemszerűen végig is haladunk a módosító indítványokon. Tisztelettel 
üdvözlöm az elnök urat a Nemzeti Bank képviseletében! Azt a speciális tárgyalási rendet 
választanám, hogy értelemszerűen az egyes módosító indítványoknál a kormánynak mint 
előterjesztőnek megadom a szót, és természetesen az elnök úrnak is minden alkalommal, hogy 
jelezze, hogy támogatja ezeket a módosítókat vagy sem. Azt még egyszer jelezném – nem 
tudom, hogy elnök úr tudott-e figyelni –, hogy egy bizottsági módosítóval készülünk még 
délután, amelyről igyekszem előzetesen tájékoztatni, amennyiben ezzel időben elkészülünk. 
Fél 4 körül lenne a bizottság ülése, ami még az EKB észrevételeinek az átvezetésével 
foglalkozik. Ezek közül kettőt többé-kevésbé igyekeztem átvezetni, az összes többi kérdés 
azonban még nyitva maradt, azokat majd a délutáni bizottsági ülésen tudnánk kezelni. 

Áttérünk az ajánlásra. Az 1. számú ajánlásban Lenhardt Balázs képviselő úrnak van 
egy módosító indítványa.  

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Előzetesen felajánlom, hogy természetesen kérdés esetén nagyon 
szívesen indoklom a válaszokat, de ha nincs kérdés, akkor csak az álláspontot mondanám.  

Az 1. ajánlási pontot a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úrnak van-e ezzel kapcsolatban észrevétele? 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Hegedűs tamás képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. Az indoklást szeretném hallani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Az MNB-törvénynek ezt a szakaszát, amely az árstabilitás elérésére 
vonatkozik, nemzetközi szerződés, nevezetesen az Európai Unió alapokmánya, tehát a treaty 
tartalmazza, attól eltérni az európai uniós tagállamnak nem lehetséges. Egyébként 
természetesen a jogszabály egészéből következően a gazdasági célkitűzések elérése és 
támogatása a jegybank feladata, de maga a treaty meghatározza, hogy ezt milyen módon kell 
megtenni, és ez az árstabilitás elérésén keresztül történő támogatást takarja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Ez a módosítás nem kérdőjelezi meg azt a célkitűzést, 

ami eredetileg is benne van a törvényben, hanem egy másik szempontot tesz hozzá, tehát én 
úgy értékelem, hogy ez nem mond ellent ennek a kritériumnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha esetleg elnök úrnak van észrevétele, akkor szívesen 

megadom a szót. 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Én csak azt tudnám megismételni, 

amit államtitkár úr mondott. Itt van egy szöveg, ez a szerződés része, hogy az MNB-nek 
elsődleges célja az árstabilitás, tehát nem lehet nem elsődleges célja, az ahhoz kapcsolódó 
szöveg pedig, ami a kormány gazdaságpolitikájának támogatását illeti, csak az elsődleges cél 
veszélyeztetése nélkül lehetséges. Ez van a mostani törvényben, ez van az európai uniós 
alapszerződésben; szerintem más nem lehet egy jegybanktörvényben, amennyiben mi az Unió 
tagjai kívánunk maradni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szerintem itt a vitát lefolytattuk. A kormány sem 

támogatta, és az elnök úr sem. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja ezt a módosító javaslatot. 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem támogatta a módosító 
indítványt és egyharmadot sem kapott. 

A 2-es szintén Lenhardt Balázs képviselő úr módosító javaslata. Kormány? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Elnök úr! 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
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A 3-as – összefüggésben a 11-12-essel – az én módosító indítványom. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Elnök urat kérdezném. 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Ez az, amit pénteken láttunk? Ez 

ugyanaz a szöveg? 
 
ELNÖK: Így van, pontosan. 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Ezt az MNB támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.)  
Én csak annyit mondok, hogy ez a makroprudenciális szabályozással kapcsolatos 

kérdéskör MNB-hez telepítése.  
Amennyiben nincsen további kérdés vagy észrevétel, akkor kérdezném, hogy ki az, aki 

támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Elnök úr, parancsoljon! 

 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Egy kérdésem van csak. Pénteken a 

beadott módosítóban nem csak az szerepel, ami itt, hanem van egy módosítás a 65. §-hoz is. 
Az később jön? 

 
ELNÖK: Együtt kell nézni a 11-12-essel, mert mindig úgy döntünk – ha hátralapoz, 

ott van a 65. §-ra vonatkozó rész –, amennyiben összefügg, akkor mindig együtt döntünk. 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Megértettem, bocsánat. 
 
ELNÖK: Ezért szoktam az összefüggéseket mondani az elején. 
A 4. ajánlási pontban Józsa István, Veres János és társai adtak be egy módosító 

indítványt. Annyit jeleznék, hogy szerintem ezzel kapcsolatban majd azért fogunk hasonló 
témában a bizottsági indítványok között javaslatot tenni, ha nem is teljesen ugyanezzel a 
tartalommal. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Elnök úr? Csak mondom elnök úrnak, hogy ha valamiről nem kíván 

véleményt mondani, akkor azt értelemszerűen nem kötelező megtennie. Ezt csak azért jelzem, 
hogy ha bármelyik módosító indítványnál – később lesz például a jövedelemre vonatkozóan 
javaslat – nem kíván állást foglalni, az teljesen érthető.  

Parancsoljon! 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Annyit szeretnék mondani, hogy 

szükségtelennek tartom a törvény módosítását e tekintetben, hiszen az MNB-t a parlament 
gyakorlatilag ma is bármikor beszámoltathatja, ezért fölöslegesnek tartok pótparagrafusokat 
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beleírni, hogy fél évi rendszerességgel írásban beszámol. Nincs semmi szükség rá, így is, úgy 
is megteheti a parlament, ha erre igényt tart, úgyhogy én egyetértek ezzel a módosítással, amit 
a képviselő urak javasolnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)  
Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja ezt a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A következő az 5. pontban Józsa István, Veres János és társai javaslata, a monetáris 
tanács jogköreivel kapcsolatos módosítás. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelzem, hogy még mi is fogunk élni javaslattal e téren. 

Ahogy jeleztem elnök úrnak, azért is próbáltam ott kérni, megkaptam azóta azokat az 
információkat, hogy hol lehetne esetleg a monetáris tanács operatív működésre történő 
áttérését azért inkább nem ösztönözni. Ezt még mi is áttekintjük, de délután lesz ezzel 
kapcsolatban egy bizottsági módosításra irányuló javaslat. 

 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Akkor én most egyelőre nem 

foglalnék állást, majd meglátjuk, hogy mi a javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 6-osban Lenhardt Balázs képviselő úr tesz egy módosítási javaslatot. Kormány? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Elnök úr?  
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Azt gondolom, hogy a jelenlegi 

szöveg fenntartása helyes, az 5-7 tagú monetáris tanács, mert valami rugalmasság kell olyan 
helyzetre, egy átmeneti időre, amikor valaki megbetegszik vagy elhalálozik, tehát nem lehet 
akárhány tagban csak úgy meghatározni, úgyhogy ilyen értelemben nem támogatom a 
javaslatot.  

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

támogatja? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító indítványt 
és egyharmadot sem kapott. 

A 7. ajánlási pontban Józsa István, Veres János és társai javaslata szerepel. Kérdezem 
a kormány álláspontját.  

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Elnök úr? 
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SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Az MNB támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A 8. ajánlási pontban Lenhardt Balázs képviselő úr módosító indítványa szerepel. 
Kormány? 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Elnök úr? 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelzés.) Úgy látom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

A 9-esben Józsa István és társai a monetáris tanács-tagok jövedelmével kapcsolatban 
tesznek indítványt. Kérdezném a kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Elnök úr?  
9. ajánlási pont, monetáris tanács-tagok jövedelme, 60 százalék helyett a 35 százalékos 

szorzóra való visszatérés. 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Ebben nem kívánok állást foglalni. 
 
ELNÖK: Rendben. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem, hogy ki 

az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 10-esben mind jómagam, valamint Józsa István és társai is adtunk be ugyanolyan 
tartalmú módosító indítványt. Kérdezném a kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Elnök úr? 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Úgy látom, 

hogy nincs. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta ezt a módosító indítványt. 

Ezzel a most leadott módosító indítványok megtárgyalásának a végére értünk. Ahogy 
jeleztem, délután fél 4-kor folytatnánk a munkát egy bizottsági indítvány kapcsán. (Jelzésre:) 
Baja Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egy ügyrendi javaslatom lenne. 
Mivel ez egy sok szempontból rendkívül fontosságú módosító javaslat, azt szeretném kérni, 
hogy legalább a kézhezvételhez képest egy fél óra szakértői szünet álljon rendelkezésre vagy 
elektronikusan jöjjön ki, de mindenképpen olyan helyzet alakuljon ki, hogy a bizottsági 
módosítóról a kormány és az MNB által is érdemben megtárgyalt módon tudjon tárgyalni a 
bizottság. Gondolom, elnök úr is így gondolta, ezt csak a biztonság kedvéért szeretném kérni. 

 
ELNÖK: Fél 4 az időpont. Amennyiben csak akörül vagy nem sokkal előtte készülünk 

el, akkor nyilvánvalóan inkább tartunk egy fél óra tárgyalási szünetet. A szokásoknak 
megfelelően a titkárság sms-t fog küldeni minden bizottsági tagnak akkor, ha az anyag 
elkészült, és e-mail formájában kiment, hogy azt akkor azonnal meg tudják nézni, elnök urat 
meg természetesen értesítjük. 

Parancsoljon, elnök úr! 
 
SIMOR ANDRÁS elnök (Magyar Nemzeti Bank): Egy dolgot még hadd tegyek 

hozzá. Olyan nagy jelentőségű változtatási javaslatokat, illetve kritikát fogalmaz meg az 
Európai Központi Bank a törvénnyel kapcsolatban négy pontban, ami a monetáris tanács 
tagjainak számát, kinevezési rendjét, az alelnökök számát, az MNB elnökének a Költségvetési 
Tanácsban betöltött szerepét illeti, hogy én azt gondolom, hogy érdemes lenne megfontolni, 
hogy ezekre több időt kellene fordítani. Attól félek, hogy ebben a borzasztó gyors 
törvényhozásban olyan hiba születhet – különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió és az 
IMF delegációja nyilvánvalóvá tette múlt héten, hogy a jegybanktörvény volt az egyik oka 
annak, ami miatt idő előtt hazatértek –, hogy nagyon alaposan meg kellene fontolni ezeket a 
módosító javaslatokat. Ehhez több időre van szükség. Attól félek tehát, hogy ennek a 
jegybanktörvénynek az idei elfogadása egy kicsit hazárdjáték az ország pénzügyi 
biztonságával. Azt szeretném kérni önökön keresztül is a képviselő uraktól, hogy szánjunk 
erre több időt, fontoljuk meg mindennek a következményét, mert ezek nagyon súlyosak 
lehetnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Megmondom önnek őszintén, hogy a 

tárgyalási rend szempontjából mi akár ülhetnénk értelemszerűen kedden és szerdán is, én 
inkább a bizottság határozatképessége miatt aggódom ebből a szempontból. Az, hogy 
megpróbáljuk összefoglalni az EKB észrevételeinek jelentős részét – amelyekkel egyet 
tudunk érteni – módosító indítvány formájában, én azt gondolom, hogy ha még ezután is 
maradnak nyitott kérdések, azért áll rendelkezésre a keddi, szerdai, csütörtöki nap, hogy erről 
érdemben lehessen beszélni.  

Pénteken az Országgyűlés csak a módosító indítványokról dönt, ami azt jelenti, hogy 
utána még mindig rendelkezési ideje van az Országgyűlésnek is, a bizottságnak is, hogy 
áttekintsük, hogy esetleg zárószavazás előtt kell-e további módosító indítványokat tenni. Ez 
nem azt jelenti, hogy ma délután fél 4-kor lezárulnak a módosítási lehetőségek a törvény 
kapcsán, erre azért még hosszabb idő is rendelkezésre áll. Ráadásul a parlament jelen 
formájában, ha jól tudom, még két ülést is tartana a két ünnep között, ennek megfelelően az 
ottani időzítés és az ottani munka is alakítható meg formálható még, úgyhogy én azt 
gondolom, hogy egyelőre elegendő az az időkeret, ami a munkához megvan, hogy minden 
módosítási szándékot figyelembe tudjunk venni. Természetesen akceptálva az elnök úr által 
elmondottakat, itt nem egy parlamenti ülésről, hanem jó néhányról beszélünk addig, amíg a 
végszavazásig eljutunk. Igyekszünk minden részletkérdésben egyeztetni, és erre a gazdasági 
bizottságot mint fórumot elnök úrnak minden alkalommal felajánlom értelemszerűen, 
nyilvánvaló, hogy mindig, amikor az MNB-törvénnyel foglalkozunk, vagy ön vagy az ön által 
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küldött alelnök erre értelemszerűen meghívást és itt megszólalási lehetőséget kap. (Rövid 
egyeztetés.) 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárnám, egyébként nem is nagyon van más. Azt 
jelezném, hogy délután két dologgal foglalkozunk: a jegybanktörvénnyel, másik oldalról 
pedig a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat általános vitájára is sor kerül, tehát kérném, hogy 
ezzel is kalkuláljanak a bizottság tagjai. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc)  

 

 Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


